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Wybrane wydarzenia na UG 

10 stycznia: Uniwersytet Gdański znalazł się na 7. miejscu w Pol-
sce w rankingu jednostek, które otrzymały z Narodowego 
Centrum Nauki środki finansowe na projekty badawcze oraz 
staże podoktorskie (w zakresie kwoty dofinansowania) oraz 
na 9. miejscu, biorąc pod uwagę liczbę projektów. W latach 
2011 – 2012 Uczelnia uzyskała dofinansowanie w wysokości 
ponad 40 mln złotych na realizację 95 projektów. 

25 stycznia: Uroczyste otwarcie Muzeum Kryminalistyki na Wy-
dziale Prawa i Administracji.

28 stycznia: Uroczyste wręczenie Nagrody Naukowej Miasta 
Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2012. W kategorii nauk 
humanistycznych nagrodę otrzymał prof. dr hab. Brunon Sy-
nak, w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych – prof. dr hab. 
Jerzy Błażejowski. 

8 lutego: mgr Jakub Szlachetko z Wydziału Prawa i Administra-
cji UG został laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla Mło-
dych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2012 w katego-
rii nauk humanistycznych.

5 marca: Studenci informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i In-
formatyki UG zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie na pro-
gramy dedykowane na telefony z systemem Windows Phone 
7 oraz Windows Phone 8. Konkurs dla uczelni wyższych zor-
ganizowała firma Microsoft.

19 – 20 marca: 19. edycja organizowanych przez Uniwersytet 
Gdański Targów AKADEMIA. To największe targi edukacyjne 
na Pomorzu; w 2013 roku zgromadziły ponad 70 wystawców 
i kilkanaście tysięcy odwiedzających. 

20 marca: Uroczyste posiedzenie Senatu UG z okazji 43. roczni-
cy powołania Uniwersytetu Gdańskiego. Tradycyjnie w cza-
sie święta UG zostały wręczone nagrody „Nauczyciel Roku” 
imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych 
nauczycieli akademickich. Laureatami za rok 2013 zostali: 
prof. UG dr hab. Monika Bąk z Wydziału Ekonomicznego, dr 
hab. Sylwia Jafra z Międzyuczelnianego Wydziału Biotech-
nologii UG i GUMed oraz prof. UG dr hab. Arkadiusz Janicki 
z Wydziału Historycznego.

20 marca: Profesor Jerzy Falandysz z Wydziału Chemii UG został 
członkiem połączonego zespołu ds. dioksyn Światowej Orga-
nizacji Zdrowia (WHO) i Programu Środowiskowego Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych (UNEP).

20 marca: 9. Konferencja Bolońska z cyklu REA (Rozwój Eduka-
cji Akademickiej).

17 kwietnia: 3. ogólnopolskie sympozjum „Przereklamowana 
konsumpcja? Obłędy i obsesje…”, zorganizowana przez In-
stytut Psychologii.

17 kwietnia: Film „Olena” wyreżyserowany przez studentkę 
slawistyki UG, Elżbietę Benkowską, absolwentkę Gdyńskiej 
Szkoły Filmowej, został zakwalifikowany do konkursu głów-
nego krótkich filmów 66. Międzynarodowego Festiwalu Fil-
mowego w Cannes.

22 kwietnia: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „10 lat obo-
wiązywania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami. Rozważania de lege lata i de lege ferenda”, zorganizo-
wana przez Wydział Prawa i Administracji.

26 kwietnia: 4. Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukow-
ców, współorganizowana przez Wydział Zarządzania.

27 kwietnia: 22. Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwo-
jowej „Społeczny kontekst rozwoju – od dziecka do dorosłe-
go”, zorganizowana przez Instytut Psychologii.

8 maja: Ogólnopolska 3. Konferencja Naukowa „Rtęć w środo-
wisku – identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka”, zor-
ganizowana przez Instytut Oceanografii.

7 maja: Prof. dr hab. Dariusz Szpoper z Wydziału Prawa i Ad-
ministracji UG został odznaczony Gwiazdą Dyplomacji Litwy, 
przyznawaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Re-
publiki Litewskiej.

9 maja: W gdyńskiej Stoczni Nauta S.A. położono stępkę pod 
budowę specjalistycznego statku naukowo-badawczego dla 
Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to jeden z najnowocześniej-
szych katamaranów w Polsce, który będzie służył naukow-
com i studentom UG do prowadzenia interdyscyplinarnych 
badań środowiska i przyrody Morza Bałtyckiego oraz zajęć 
dydaktycznych. 

10 maja: Ogólnopolska 9. Studencka Konferencja Starożytnicza 
Wydziału Historycznego, współorganizowana przez Studenc-
kie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej.

14 maja: Otwarcie Pracowni Zastosowań Medycznych Fizyki 
i Obrazowania Medycznego na Wydziale Fizyki, Matematy-
ki i Informatyki.

24-25 maja: 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wydziału Fi-
lologicznego „Język- Szkoła – Religia” w Pelplinie, współorga-
nizowana przez Instytut Filologii Polskiej UG.

20–26 maja: 11. edycja Bałtyckiego Festiwalu Nauki, jak co roku 
najwięcej festiwalowych imprez – 319 z 940 wydarzeń przy-
gotował Uniwersytet Gdański. 

29 maja: W naukowym rankingu tygodnika „Polityka” Uniwersy-
tet Gdański zajął 4. miejsce wśród 19 uniwersytetów w Pol-
sce i 6. miejsce wśród 86 akademickich szkół wyższych. To 
najwyższa lokata wśród szkół wyższych regionu pomorskie-
go. 

27 maja: Uroczyste otwarcie nowego gmachu Wydziału Chemii 
UG, który został wybudowany w ramach projektu „Budowa 
Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdań-
skiego” współfinansowanego z Funduszu Rozwoju Regional-
nego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

10 czerwca: Uroczyste otwarcie nowej części budynku Wydzia-
łu Ekonomicznego UG, wybudowanego w ramach projektu 
„Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki Wydziału 
Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego 
w Sopocie przy u. Armii Krajowej 119/121 poprzez rozbudo-
wę budynku”.

12 czerwca: Zespół Enactus University of Gdansk działający 
w ramach Studenckiego Koła Naukowego Strateg Wydziału 
Zarządzania UG zdobył po raz jedenasty z rzędu tytuł Enac-
tus Poland 2013 National Champion i tym samym uzyskał 
przywilej reprezentowania Polski podczas światowego fina-
łu konkursu – Enactus 2013 World Cup. 



18 czerwca: Senat Uniwersytetu Gdańskiego nadał prof. Bern-
dowi Baronowi von Maydell tytuł doktora honoris causa za 
szczególny wkład w dostosowywanie prawnych rozwiązań 
polskich do standardów europejskich i zacieśnianie współ-
pracy naukowej między niemieckimi i polskimi ośrodkami 
naukowymi w dziedzinie nauk prawno-społecznych.

27 czerwca: Tenisistki AZS Uniwersytet Gdański wywalczyły zło-
te medale podczas finału akademickich Mistrzostw Polski 
w Tenisie w Katowicach.

2 lipca: Uniwersytet Gdański podpisał umowę o współpracy 
z koreańskim Hankuk University of Foreign Studies z Seulu. 

11 lipca: Złoto w klasyfikacji drużynowej w klasyfikacji uniwersy-
tetów i srebro w drużynowej klasyfikacji generalnej wywal-
czyli żeglarze AZS Uniwersytet Gdański podczas Akademic-
kich Mistrzostw Polski. 

12 sierpnia: Naukowcy z UG – dr Piotr Golec z Wydziału Biolo-
gii UG i dr Dawid Nidzworski z Międzyuczelnianego Wydzia-
łu Biotechnologii UG i GUMed otrzymali granty w programie 
LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

28 sierpnia: Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod dy-
rekcją prof. Marcina Tomczaka zajął pierwsze miejsce oraz 
zdobył Grand Prix w czasie Ohrid Choir Festival 2013 w Ma-
cedonii. 

4 września: Dr hab. prof. UG Dorota Pyć z Wydziału Prawa i Ad-
ministracji UG została powołana na stanowisko Podsekreta-
rza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej. 

5 września: Otwarcie Domu Morświna na terenie Stacji Mor-
skiej  Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego 
w Helu, który powstał w ramach projektu „Błękitna Wioska”. 

8 września 2013: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dyslek-
sja i dyskalkulia w świetle wiedzy i praktyki interdyscyplinar-
nej”, zorganizowana przez Instytut Psychologii.

8 września: Piłkarze halowi ASZ UG zostali akademickimi mi-
strzami Polski w futsalu.

19 września: Uniwersytet Gdański był gospodarzem Konferencji 
Katedr Finansów – spotkania środowisk naukowców i prak-
tyków zajmujących się zagadnieniami gospodarki i finansów. 

19 września: Agnieszka Ważna z Wydziału Ekonomicznego UG 
otrzymała nagrodę European Friedrich List Prize 2013 za naj-
lepszą pracę magisterską w dziedzinie nauk transportowych.

19 – 21 września: 8. Zjazd Pedagogiczny pod hasłem „Różnice 
– edukacja – inkluzja”, współorganizowany  przez Uniwersy-
tet Gdański.

26 września: Uniwersytet Gdański był gospodarzem 105. Zjaz-
du Polskiego Towarzystwa Filologicznego jednego z najstar-
szych polskich towarzystw naukowych.

26 – 27 września: 7. Edycja Salonu Maturzystów PERSPEKTYWY 
2013.

2 października: Uroczysta inauguracja roku akademickiego 
2013/2014 na Uniwersytecie Gdańskim.

5– 8 października: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Bezpieczeństwo gospodarcze w świetle zarządzania warto-
ścią”, zorganizowana przez Wydział Zarządzania.

10 –11 października: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 
MEDIA – BIZNES – KULTURA. Pomorze 2013, zorganizowa-
na przez  kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

10 –11 października: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Dyskursy współczesnej slawistyki. Słowianie w podróży”, 
zorganizowana przez Katedrę Slawistyki.

14 października: 8. Międzyuczelniana Konferencja Antropolo-
giczna, współorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe 
Etnologów.

14 –15 października: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sło-
wo z Perspektywy językoznawcy i tłumacza”, współorganizo-
wana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej i Insty-
tut Filologii Polskiej .

18 października: 7. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 
„Skuteczna pomoc osobom z autyzmem”, współorganizowa-
na przez Instytut Psychologii.

22 października: Prof. dr hab. Józef Adam Liwo z Wydziału Che-
mii UG został laureatem programu MISTRZ Fundacji na Rzecz 
Nauki Polskiej.

25-26 października: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Grom-śmiech, który grunt jednej prawdy rozbija. Kontro-
wersje wokół zagadnienia prawdy”, współorganizowana 
przez Instytut Filozofii, Socjologii i  Dziennikarstwa.

4 listopada 2013: Prof. dr hab. Marek Żukowski z Wydziału Ma-
tematyki, Fizyki i Informatyki UG został laureatem naukowej 
Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za badania wielo-
fotonowych stanów splątanych, które doprowadziły do przy-
czynowości informacyjnej jako zasady fizyki. 

13 listopada: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania 
i dylematy integracji europejskiej”, zorganizowana przez Wy-
dział Ekonomiczny.

14 listopada: Uroczyste posiedzenie Senatu UG z okazji wręcze-
nia tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego 
prof. Willemowi Molle z Uniwersytetu Erasmusa w Rotterda-
mie w uznaniu wybitnego wkładu w urzeczywistnianie idei 
pokojowej współpracy międzynarodowej poprzez prowa-
dzoną działalność naukową, dydaktyczną i doradczą na rzecz 
instytucji rządowych i organizacji międzynarodowych, pro-
mującą rozwój europejskiej integracji gospodarczej.

15 listopada: Prof. dr hab. Marek Żukowski z Wydziału Matema-
tyki, Fizyki i Informatyki UG otrzymał Nagrodę Naukową im. 
Marii Skłodowskiej-Curie Polskiej Akademii Nauk w dziedzi-
nie fizyki za cykl prac dotyczących pionierskiego wkładu w 
zrozumienie podstaw mechaniki kwantowej i rozwój wielo-
fotonowej kwantowej interferometrii. 

18 listopada: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Śmieć w kul-
turze!”, współorganizowana przez Instytutu Filozofii, Socjo-
logii i Dziennikarstwa UG

20 listopada: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i biz-
nes”, zorganizowana przez Instytut Psychologii.

28 listopada: Uniwersytet Gdański został laureatem Nagrody 
Kryształowej Brukselki w kategorii jednostek badawczych. 
Nagroda jest przyznawana naukowcom i przedsiębiorstwom 
za wybitne osiągnięcia w promocji i realizacji programów 
badawczych Unii Europejskiej. 



5 grudnia: Prof. UG dr hab. Józef Arno Włodarski Prorektor ds. 
Studenckich UG został profesorem honorowym chińskiej 
uczelni Harbin Normal University.

10 grudnia: Dr hab. prof. UG Tomasz Puzyn z Wydziału Chemii 
UG otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne 
osiągnięcia naukowe.

12 grudnia: Uniwersytet Gdański podpisał umowę na budowę 
Instytutu Biotechnologii, który zostanie wybudowany z unij-
nych funduszy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko.

17 grudnia: Prof. dr hab. Krzysztof Rolka z Wydziału Chemii UG 
został członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go na kadencję 2014 – 2017.
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1. Rekrutacja na studia 
Rekrutacja w roku akademickim 2013/2014 po raz ósmy odbywała się z wykorzystaniem systemu Internetowej Rejestracji 
Kandydatów. Organizacją i koordynacją działań rekrutacyjnych oraz ścisłą współpracą z Komisjami Rekrutacyjnymi i Centrum 
Informatycznym w zakresie obsługi systemu zajmowało się Biuro Rekrutacji.  Podobnie jak w latach ubiegłych, przygotowa-
no w siedzibie Biura stanowiska do rejestracji internetowej, przy których pracownicy pomagali kandydatom w rejestracji. 
Pomocą służono także, odpowiadając na wszelkie pytania zgłaszane telefonicznie oraz mailowo. Jak co roku, Biuro Rekru-
tacji uczestniczyło czynnie w akcjach promocyjnych, mających na celu rozpowszechnienie informacji na temat zasad i trybu 
rekrutacji w Uniwersytecie Gdańskim. 

We współpracy z Biurem Promocji po raz pierwszy wydany został informator w zupełnie nowej formie i szacie graficznej, do-
stosowanej do oczekiwań kandydatów. Z uwagi na powszechną dostępność zasad rekrutacji m.in. na stronie internetowej 
Biura Rekrutacji czy Wydziałów, zrezygnowano z dodatkowego publikowania ich w formie drukowanej. Miejsce kryteriów 
kwalifikacyjnych na poszczególne kierunki zajęły strony profilowe Wydziałów, informacje na temat wymiany międzynarodo-
wej, domów studenckich, stypendiów i działalności pozanaukowej Uczelni. Treści zawarte w informatorze uzupełniono wy-
danymi, jak co roku, ulotkami rekrutacyjnymi przedstawiającymi profil poszczególnych kierunków studiów. W celu jak naj-
szerszego wypromowania Uczelni, Biuro Rekrutacji opracowywało również wpisy do katalogów targowych i informatorów 
z zasadami rekrutacji, wydawanych przez firmy zewnętrzne, takie jak Telbit czy Perspektywy. Pracownicy uczestniczyli także 
w targach edukacyjnych organizowanych na terenie całego kraju. W celu zapewnienia łatwego i szybkiego dostępu do nie-
zbędnych informacji na temat zasad rekrutacji na rok akademicki 2014/2015, we współpracy z Centrum Informatycznym, 
przygotowano zupełny nowy wygląd strony internetowej Rekrutacji, która jako pierwsza strona Uczelni w nowej szacie gra-
ficznej dostępna była już od grudnia 2013 roku.

Na podstawie danych opracowanych po zakończeniu procesu rekrutacji sporządzono sprawozdanie EN-1, wystosowane do 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dane te posłużyły również do przygotowania różnego rodzaju zestawień i spra-
wozdań na potrzeby poszczególnych jednostek Uczelni. 

Biuro Rekrutacji prowadziło także nadzór i korespondencję w sprawie zniżek za studia i zwrotów opłaty rekrutacyjnej. 
W roku 2013 udzielono 632 odpowiedzi w sprawie zniżek dotyczących odpłatności za studia. Ponadto przyjęto 317 próśb 
o zwrot opłaty rekrutacyjnej i 65 odwołań dotyczących procesu rekrutacji, w sprawie których, po podjęciu decyzji przez 
Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną, wystosowano odpowiedź do adresatów. Efektywna współpraca Biura Rekrutacji z Uczel-
nianą Komisją Rekrutacyjną miała pozytywny wpływ na dobre wyniki rekrutacji na rok 2013/2014.

W roku akademickim 2013/2014 przeprowadzono rekrutację na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i drugie-
go stopnia w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Na wszystkie tryby studiów zgłosiło się 29 937 kandydatów, w tym 
24 654 osoby na studia stacjonarne oraz 5 283 osoby na studia niestacjonarne. Na studia przyjęto 12 110 osób, w tym 8 761 
osób na studia stacjonarne oraz 3 349 osób na studia niestacjonarne. 

Tablica 1. Zestawienie kandydatów i osób przyjętych na poszczególne tryby studiów w latach 2010-2013

TRYB STUDIÓW 
2010 2011 2012 2013

zgłoszeni przyjęci zgłoszeni przyjęci zgłoszeni przyjęci zgłoszeni przyjęci
stacjonarne 29 677 8 970 27 730 9 110 25 654 9 380 24 654 8 761
niestacjonarne 7 699 4 044 6 193 3 735 5 440 3 402 5 283 3 349
 Ogółem 37 376 13 014 33 923 12 845 31 094 12 782 29 937 12 110

Wykres 1. Kandydaci zgłoszeni i przyjęci w latach 2010-2013
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Tablica 2. Liczba kandydatów na jedno miejsce w roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014 

TRYB STUDIÓW LICZBA KANDYDATÓW NA MIEJSCE
2011/2012 2012/2013

stacjonarne 2,64 2,23
niestacjonarne 0,74 0,72

W roku akademickim 2013/2014 na jedno miejsce na studia w Uniwersytecie Gdańskim przypadało 1,63 kandydata 
w tym: na studiach stacjonarnych – 2,23 kandydata; na studiach niestacjonarnych – 0,72 kandydata.
Tablica 3. Liczba osób przyjętych na studia w roku akademickim 2013/2014  wg trybu studiów

TRYB STUDIÓW LICZBA PRZYJĘTYCH
stacjonarne 8 761
niestacjonarne 3 349
Ogółem 12 110

Tablica 4. Kierunki cieszące się największym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia stacjonarne

Kierunek Kandydaci 
studia I st. i jsm Limit przyjęć Przyjęci 

studia I st i jsm
Kandydaci 
na miejsce

Kryminologia 2195 50 48 43,90
Bezpieczeństwo narodowe 655 60 49 10,92
Sinologia 447 42 34 10,64
Psychologia 846 80 80 10,58
Iberystyka 404 42 32 9,62
Zarządzanie instytucjami 
artystycznymi, spec. menedżerska 345 36 36 9,58

Skandynawistyka 557 72 67 7,74
Filologia angielska 829 108 84 7,68
Psychologia, spec. 
Neurobiopsychologia 342 50 50 6,84

Biotechnologia 393 68 67 5,78

Tablica 5. Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych na studia stacjonarne wg kierunków

Kierunek Kandydaci na studia  
I st. i jsm

Przyjęci na studia  
I st. i jsm

Kandydaci na 
studia II st.

Przyjęci na 
studia II st.

Administracja 592 226 125 119
Agrochemia 0 0 0 0
Amerykanistyka 373 59 47 29
Archeologia 166 93 29 28
Bezpieczeństwo narodowe 655 49 0 0
Bioinformatyka 174 70 0 0
Biologia 305 194 129 104
Biotechnologia 393 67 46 44
Chemia 362 229 122 114
Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna 247 57 100 60

Ekonomia  1034 366 356 252
Etnofilologia kaszubska 0 0 0 0
Etnologia 34 19 23 22
Filologia angielska 829 84 226 104
Filologia germańska 160 94 35 31
Filologia klasyczna 46 24 13 10
Filologia polska   285 120 84 82
Filologia romańska 132 68 28 26
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Filologia rosyjska 160 75 53 50
Filozofia 150 88 67 50
Finanse i rachunkowość 1108 222 327 178
Fizyka 76 33 6 4
Fizyka medyczna 107 47 0 0
Geografia 203 108 98 81
Geologia 131 59 0 0
Gospodarka przestrzenna 387 90 112 72
Historia 209 116 74 60
Historia sztuki 89 50 31 29
Iberystyka 404 32 0 0
Informatyka 449 144 115 97
Informatyka i ekonometria 259 152 104 85
Krajoznawstwo i turystyka 
historyczna

140 69 0 0

Kryminologia 2195 48 0 0
Kulturoznawstwo 169 108 86 71
Lingwistyka stosowana 214 50 25 22
Logopedia 167 56 72 59
Matematyka 445 123 78 68
Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze

851 444 336 254

Niemcoznawstwo 101 70 0 0
Oceanografia 244 120 73 62

Ochrona środowiska 185 87 79 60
Pedagogika 281 57 298 222
Pedagogika specjalna 205 66 175 63
Pedagogika wczesnej edukacji 549 126 0 0
Politologia 133 54 90 79
Praca socjalna 146 29 0 0
Prawo 865 213 0 0
Przyroda 0 0 0 0
Psychologia 1188 120 0 0
Religioznawstwo 77 56 0 0
Rosjoznawstwo 97 64 0 0
Sinologia 447 34 0 0
Skandynawistyka 557 67 34 32
Slawistyka 98 55 28 25
Socjologia 173 106 68 55
Wiedza o teatrze 74 30 0 0
Zarządzanie 857 336 420 280
Zarządzanie instytucjami 
artystycznymi 465 55 0 0

Ogółem 20442 5678 4212 3083



- 13 -

STU
D

EN
C

I I STU
D

IA
Tablica 6. Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych na studia niestacjonarne wg kierunków 

Kierunek Kandydaci na studia  
I st. i jsm

Przyjęci na studia  
I st. i jsm

Kandydaci na 
studia II st.

Przyjęci na 
studia II st.

Administracja 120 63 123 85
Bezpieczeństwo narodowe 164 77 0 0
Biologia 0 0 0 0
Biznes i technologia ekologiczna 0 0 18 10
Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna 61 27 45 29

Ekonomia 142 71 140 92
Etnologia 0 0 0 0
Filologia angielska 199 124 142 97
Filologia germańska 48 28 43 36
Filologia polska  38 17 29 18
Filologia romańska 32 21 0 0
Filologia rosyjska 47 28 0 0
Filozofia 0 0 0 0
Finanse i rachunkowość 314 200 390 283
Geografia 0 0 0 0
Gospodarka przestrzenna 52 23 36 32
Historia 0 0 0 0
Historia sztuki 0 0 0 0
Informatyka 108 63 0 0
Informatyka i ekonometria 0 0 48 39
Krajoznawstwo i turystyka 
historyczna 0 0 0 0

Kryminologia 579 368 0 0
Lingwistyka stosowana 0 0 0 0
Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze 0 0 81 49

Ochrona środowiska 0 0 29 17
Pedagogika 0 0 236 146
Pedagogika specjalna 60 35 186 130
Pedagogika wczesnej edukacji 205 117 0 0
Podatki i doradztwo podatkowe 0 0 102 88
Politologia 0 0 0 0
Praca socjalna 58 28 0 0
Prawo 325 211 306 258
Psychologia 313 163 0 0
Religioznawstwo 0 0 0 0
Rosjoznawstwo 0 0 0 0
Slawistyka 0 0 0 0
Socjologia 34 23 35 25
Zarządzanie 169 81 226 147
Ogółem 3068 1768 2215 1581
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2. Liczba studentów, uczestników studiów doktoranckich  
i podyplomowych

Tablica 7. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego z podziałem na kierunki, formy i stopnie kształcenia

Nazwa kierunku studiów Stopień 
kształcenia

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Liczba studentów Liczba studentów

ogółem w tym 
na I roku ogółem w tym 

na I roku
Administracja l-3

m-2
563
300

208
131

200
257

60
99

Agrochemia l-3 4 0 - -
Archeologia l-3

m-2
182
57

89
29

-
-

-
-

Bezpieczeństwo narodowe l-3 46 46 59 59
Bioinformatyka l-3 103 71 0 0
Biologia l-3

m-2
392
217

194
112

-
-

-
-

Biotechnologia l-3
m-2

142
85

66
45

-
-

-
-

Biznes i technologia ekologiczna m-2 - - 14 14
Chemia l-3

m-2
452
201

239
114

-
-

-
-

Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna 

l-3
m-2

134
111

55
55

79
77

26
29

Ekonomia l-3
m-2

823
447

323
233

198
256

74
107

Etnologia l-3
m-2

114
25

45
25

-
-

-
-

Filologia l-3
m-2

1461
645

610
329

333
228

158
128

Filologia Polska l-3
m-2

309
182

112
101

38
41

20
18

Filozofia l-3
m-2

168
88

84
53

-
-

-
-

Finanse i rachunkowość l-3
m-2

511
346

219
174

471
682

181
299

Fizyka l-3
m-2

63
18

37
6

-
-

-
-

Fizyka medyczna l-3 99 50 - -
Geografia l-3

m-2
295
183

112
80

9
0

-
-

Geologia l-3 138 60 - -
Gospodarka przestrzenna l-3

m-2
236
140

86
76

39
26

21
26

Historia l-3
m-2

274
117

119
58

3
18

-
-

Historia sztuki l-3
m-2

128
71

48
29

20
-

-
-

Informatyka l-3
m-2

323
163

150
98

105
-

57
-

Informatyka i ekonometria l-3
m-2

336
221

150
134

2
71

-
42

Krajoznawstwo i turystyka 
historyczna l-3 153 65 - -
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Kulturoznawstwo l-3
m-2

256
121

104
65

-
-

-
-

Kryminologia l-3 48 48 332 332
Logopedia l-3

m-2
166
121

55
59

-
-

-
-

Matematyka l-3
m-2

299
128

123
74

-
-

-
-

Niemcoznawstwo l-3 112 68 - -
Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze

l-3
m-2

973
450

428
219

59
124

-
42

Oceanografia l-3
m-2

261
118

121
56

-
-

-
-

Ochrona środowiska l-3
m-2

170
114

104
58

-
25

-
11

Pedagogika specjalna l-3
m-2

148
116

58
62

86
222

32
121

Pedagogika l-3
m-2

414
389

53
215

122
275

-
121

Pedagogika wczesnej edukacji l-3
m-2

123
-

123
-

105
-

105
-

Politologia l-3
m-2

178
201

48
112

12
29

-
-

Podatki i doradztwo podatkowe m-2 - - 94 94
Praca socjalna l-3 64 27 94 26
Prawo m-3

m-5
-

1077
-

203
574

1024
574
203

Przyroda l-3 53 1 - -
Psychologia m-5 534 118 665 148
Religioznawstwo l-3 84 55 - -
Rosjoznawstwo l-3 131 59 - -
Socjologia l-3

m-2
232
111

104
51

62
62

22
30

Wiedza o teatrze l-3 61 29 - -
Zarządzanie l-3

m-2
674
504

328
267

190
425

64
144

Zarządzanie instytucjami 
artystycznymi l-3 55 55 - -

Łącznie 19552 8670 7807 3487

Tablica 8. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego według wydziałów

Wydział 
Liczba studentów studiów Uczestnicy 

studiów 
doktoranckich

Liczba słuchaczy 
studiów 

podyplomowychstacjonarnych niestacjonarnych

Biologii 662 - 75 48
Chemii 941 25 145 -
Ekonomiczny 2693 651 67 272
Filologiczny 3508 640 362 324
Historyczny 1317 41 123 34
Matematyki Fizyki i Informatyki 1196 105 34 35
Nauk Społecznych 3057 1949 114 424
Oceanografii i Geografii 1371 74 125 48
Prawa i Administracji 1988 2481 146 215
Zarządzania 2592 1841 146 461
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Biotechnologii 227 - 61 -
Ogółem 19552 7807 1398 1861
cudzoziemcy 160 24 33 9
Ogółem 
(w tym cudzoziemcy) 19712 7831 1431 1870

Liczba studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 27 543
Liczba studentów  studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, studiów podyplomowych i doktoranckich: 30 844

Tablica 9. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego według wydziałów w latach 2010-2013

Wydział Rok Stacjonarne Niestacjonarne Podyplomowe Doktoranckie
Biologii 2010 572 51 30 93

2011 621 17 86 65
2012 699 5 76 78
2013 662 - 48 75

Chemii 2010 877 - 54 120
2011 836 - 18 129
2012 899 37 134 -
2013 941 25 - 145

Ekonomiczny 2010 2387 1131 398 155
2011 2485 1106 280 142
2012 2661 876 99 268
2013 2693 651 272 67

Filologiczny 2010 3369 654 288 289
2011 3589 698 265 315
2012 3441 656 351 279
2013 3508 640 324 362

Historyczny 2010 928 151 58 93
2011 1021 96 55 108
2012 1263 92 110 51
2013 1317 41 34 123

Matematyki, Fizyki  
i Informatyki

2010 904 133 40 38
2011 1058 124 20 39
2012 1160 138 46 17
2013 1196 105 35 34

Nauk Społecznych 2010 3277 2135 284 147
2011 3149 2132 536 110
2012 3139 2059 116 545
2013 3057 1949 424 114

Oceanografii  
i Geografii

2010 1431 190 - 85
2011 1517 147 28 101
2012 1483 100 96 65
2013 1371 74 48 125

Prawa  
i Administracji

2010 2260 2969 301 73
2011 2163 2613 200 95
2012 2097 2390 80 202
2013 1988 2481 215 146

Zarządzania 2010 2860 2526 890 133
2011 2783 2424 900 126
2012 2722 2291 613 152
2013 2592 1841 461 146
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Biotechnologii 2010 207 - - 25
2011 205 - - 37
2012 205 - 53 -
2013 227 - - 61

Wykres 2. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego według wydziałów w latach 2010-2013
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Tablica 10. Udział procentowy studentów studiów stacjonarnych w ogólnej liczbie studentów

Liczba studentów studiów stacjonarnych Liczba studentów ogółem %  1 : 2
1 2 3

19712 30 844 63,91%

Tablica 11. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego przypadająca na pracowników

Wydział Liczba 
studentów

Liczba 
nauczycieli 

akademickich

Studenci/ 
nauczyciel 
akademicki

Liczba 
pracowników 
niebędących 

nauczycielami 
akademickimi

Studenci/ 
pracownik 
niebędący 

nauczycielem 
akademickim

Biologii 662 129 5,13 58 11,41
Chemii 966 101 9,56 56 17,25
Ekonomiczny 3344 135 24,77 31 107,87
Filologiczny 4148 316 13,13 35 118,51
Historyczny 1358 83 16,36 11 123,45
Matematyki Fizyki  
i Informatyki 1301 120 10,84 40 32,53

Nauk Społecznych 5006 265 18,89 54 92,70
Oceanografii 
i Geografii 1445 114 12,68 85 17,00

Prawa 
i Administracji 4469 124 36,04 36 124,14

Zarządzania 4433 146 30,36 34 130,38
Biotechnologii 227 32 7,09 36 6,31
Ogółem (wydziały  
+ BUG, SJO, SWFiS) 27359 1678 16,30 476 57,48

Tablica 12. Powierzchnia przypadająca na 1 studenta Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Powierzchnia  obiektów 
 w m2 Liczba studentów Powierzchnia obiektów  

/student
Biologii 14228,5 662 21,49
Chemii 23766,7 966 24,60
Ekonomiczny 9693,48 3344 2,90
Filologiczny 9523,5 4148 2,30
Historyczny 6448,86 1358 4,75
Matematyki Fizyki i 
Informatyki 8046 1301 6,18

Nauk Społecznych 13498 5006 2,70
Oceanografii 
i Geografii 16400,28 1445 11,35

Prawa 
i Administracji 18432,1 4469 4,12

Zarządzania 8526,5 4433 1,92
Biotechnologii 7461 227 32,87
Ogółem 136817,7 27359 5,00
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3. Akredytacja
Tablica 13. Kierunki posiadające akredytację programową PKA w 2013 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 stopnia 08.10.2009 pozytywna
Ekonomiczny Ekonomia studia I i II stopnia 

oraz jsm 20.10.2011 pozytywna

Filologiczny Filologia polska studia I i II stopnia 
oraz jsm 02.07.2009 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 studia 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

Historyczny Archeologia studia I i II stopnia 02.07.2009 pozytywna
Etnologia studia I i II stopnia 05.09.2013 pozytywna
Historia studia I i II stopnia 05.09.2013 pozytywna
Historia sztuki studia I i II stopnia 08.07.2010 pozytywna

Matematyki Fizyki 
i Informatyki

Fizyka studia I i II stopnia 13.11.2008 pozytywna
Informatyka studia I i II stopnia 02.07.2009 pozytywna
Matematyka studia I i II stopnia 19.03.2009 pozytywna

Nauk Społecznych Filozofia 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 jsm 11.02.2010 pozytywna
Socjologia studia I i II stopnia 24.06.2010 pozytywna

Oceanografii 
i Geografii

Geografia studia I i II stopnia 08.10.2009 pozytywna

Ochrona środowiska studia II stopnia 
i jsm 08.10.2009 pozytywna

Oceanografia studia I i II stopnia 18.11.2008 wyróżniająca
Prawa 
i Administracji Administracja jsm 08.09.2005 pozytywna

Zarządzania Finanse i rachunkowość studia I i II stopnia 21.10.2010 pozytywna
Informatyka i ekonometria studia I i II stopnia 13.12.2007 pozytywna
Zarządzanie studia I i II stopnia 21.10.2010 pozytywna

Biotechnologii Biotechnologia studia I i II stopnia 30.06.2014 wyróżniająca

Nowe kierunki uruchomione w roku akademickim 2013/14: 
Bezpieczeństwo narodowe, Biznes i technologia ekologiczna, Etnofilologia kaszubska, Iberystyka, Kryminologia, 
Pedagogika wczesnej edukacji, Podatki i doradztwo podatkowe, Sinologia, Zarządzanie instytucjami artystycznymi
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4. Studenckie sprawy socjalne
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, studenci 
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 
6. zapomogi
Niezależnie od w/w form pomocy, studenci otrzymywali stypendia fundowane przez Prezydentów Miast Gdańska, Gdyni i 
Sopotu.

Tablica 14. Budżet funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w 2013 roku

DOCHODY (w tys. zł)
Saldo 2012 r. 6 490,2
Dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 27 289,1
Wpływy z domów studenckich 8 471,8
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 172,0
Razem 42 423,1

ZREALIZOWANE WYDATKI (w tys. zł)
Stypendia i zapomogi dla studentów i doktorantów 24 673,8
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 172,0
Koszty utrzymania domów studenckich 8 455,0
Remonty i modernizacja domów studenckich 2 069,5
Koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem 
stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów 44,3

Razem 35 414,6
Rezerwa 7 008,5

 
2. STYPendIA I Inne śWIAdCZenIA fInAnSOWe
Tablica 15. Zestawienie wypłaconych stypendiów i innych świadczeń dla studentów

Nazwa 
świadczenia

I  -  VII 2013 X  -  XII 2013
Średnia liczba 

świadczeniobiorców 
w miesiącu

Kwota (w tys. zł)
Średnia liczba 

świadczeniobiorców 
w miesiącu

Kwota (w tys. zł)

Stypendia socjalne 2034 5 168,5 2427 3 241,1
Stypendium socjalne 
w zwiększonej wysokości 
z tytułu zamieszkania 
w DS lub innym obiekcie

1013 3 250,3 1066 1 757,5

Stypendia specjalne dla 
osób niepełnosprawnych 528 782,7 570 506,9

Stypendia Rektora dla 
najlepszych studentów 2456 5 286,8 2399 2 870,0

Zapomogi 34 155,9 42 83,7
Stypendia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za 
wybitne osiągnięcia

0 0 6 84,0

Stypendia                              
Marszałka woj. 
Pomorskiego

13 21,9 19 17,1
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Stypendia                               
Prezydenta Miasta 
Gdańska

jednorazowe – 2
1 x 3 5,4

Studenci obcokrajowcy 
Styp. RP

I-VI    40
VII-IX   9

225,4
10,4 41 112,5

Tablica 16. Zestawienie wypłaconych stypendiów i innych świadczeń dla doktorantów

Nazwa świadczenia

I  -  VII 2013 X  -  XII 2013
Średnia liczba 

świadczeniobiorców 
w miesiącu

Kwota
(w tyś. zł)

Średnia liczba 
świadczeniobiorców 

w miesiącu

Kwota
(w tyś. zł)

Stypendia socjalne 73 228,6 98 110,5
Stypendium socjalne 
w zwiększonej wysokości 
z tytułu zamieszkania w DS. 
lub innym obiekcie

9 40,6 16 22,7

Stypendia specjalne dla 
osób niepełnosprawnych 26 53,1 35 30,0

Stypendia Rektora dla 
najlepszych studentów 221 756,4 241 297,4

Zapomogi 17 10,9 30 20,2
Stypendia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za 
wybitne osiągnięcia

0 0 4 88,0

Doktoranci obcokrajowcy 
Stypendyści RP

I-VI- 6
VII-VIII- 3

IX- 1

48,6
8,1

1,35
7 28,4

3. STUdenCI OBCOKRAJOWCY
Tablica 17. Studenci obcokrajowcy w UG w roku 2013

Studenci 
Obcokrajowcy

I – VII 2013
Ogółem Stypendyści 

Rządu Polskiego
Za 

odpłatnością 
Bez odpłatności 

i świadczeń

Represjonowani 
Białorusini* 

(stypendyści programu 
im. K. Kalinowskiego)

Studenci studiów 
I stopnia (studia 
stacjonarne)

156 23 65 62 6

Studenci studiów mgr 
(studia stacjonarne) 17 7 3 6 1

Studenci studiów II 
stopnia - MSU 71 14 27 24 6

Ogółem 244 44 95 92 13
* Wszyscy represjonowani Białorusini są stypendystami programu im. Konstantego Kalinowskiego pod patronatem Prezesa 

Rady Ministrów RP

Studenci Obcokrajowcy
X - XII 2013 Ogółem

Stypendyści 
Rządu 

Polskiego

Za 
odpłatnością 

Bez odpłatności 
i świadczeń

Represjonowani 
Białorusini* 

(stypendyści programu 
im. K. Kalinowskiego)

Studenci studiów 
I stopnia (studia 
stacjonarne)

159 23 64 66 6

Studenci studiów mgr 
(studia stacjonarne) 19 6 3 9 1

Studenci studiów II st. 79 12 29 33 5
Ogółem 257 41 96 108 12

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

4. ZAKWATEROWANIE
W 2013 r. Uniwersytet Gdański dysponował:
w okresie I–VI 2013 r. - 2024 miejscami w domach studenckich
w okresie X–XII 2013 r. - 1865 miejscami w domach studenckich 
w  Studenckiej Bazie Socjalnej w Helu - 32 miejscami noclegowymi

Zakwaterowanie studentów UG w domach studenckich:
- studenci studiów stacjonarnych        I – VI   1697 osób X – XII   1617 osób
- studenci obcokrajowcy        I – VI     195 osób X – XII     187 osób

Odpłatność za 1 miejsce w zależności od domu studenckiego dla studenta UG wynosiła:
DS 2 DS 3,  4 DS 9 DS 8 DS 5, 7, 10 DS 6 DS 11

I - VI 2013 310,00 zł 325,00 zł 375,00 zł 
395,00 zł

375,00 zł 
395,00 zł

395,00 zł 400,00 zł 370,00 zł

X - XII 2013 310,00 zł 325,00 zł 375,00 zł 
405,00 zł

375,00 zł 
395,00 zł

405,00 zł 410,00 zł Remont

Akcja Lato 
W okresie od lipca do września 2013 r., domy studenckie prowadziły działalność hotelową w ramach corocznej Akcji 
Lato, z której wpływy wynosiły 1 747 543,70 zł. W ciągu całego roku dodatkowe wpływy z domów studenckich wyniosły 
3 709  439,89 zł.

Remonty i modernizacje
W roku 2013 na remonty i modernizacje wydano kwotę 2 069 500,00 zł. Remonty przeprowadzono w każdym z domów stu-
denckich zgodnie z ewentualnymi zaleceniami lub potrzebami, które dotyczyły  między innymi: naprawy dróg, moderniza-
cji instalacji zewnętrznej i wewnętrznej, dachu, wymiany rur i rynien, wymiany okien, malowania pokoi, klatek schodowych i 
korytarzy oraz remont infrastruktury przy budynkach.  Rozpoczęto również kapitalny remont domu studenckiego nr 11. Pla-
nowany powrót budynku do eksploatacji – VI 2014 roku. W 2013 r. została podjęta decyzja o rozpoczęciu w 2014 r. kapital-
nego remontu w domu studenckim nr 3.

5. SpRAWY DYSCYpLINARNE STUDENTÓW
Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów w 2013 roku wszczęła 15 spraw dyscyplinarnych, zakończyła  15  spraw wymierzeniem 
kar dyscyplinarnych:
- 3 kary upomnienia
- 5 kar  nagany z ostrzeżeniem 
- 1 kary nagany
- 1 sprawa została umorzona
- 5 osób zostało zawieszonych w tym: 1  w prawie do stypendium Rektora na okres 1 m-ca,  1  w prawie do zamieszkania 
w DS. na okres 1 roku,  1  w prawie do składania egzaminów końcowych do 30 sierpnia 2014 r., 1  w prawie do zdawania 
egzaminu dyplomowego do 30 czerwca 2014 r., 1 w prawie do zdawania egzaminów poprawkowych, wpisów warunkowych,         
zawieszenie w prawie do stypendium socjalnego oraz wszelkiej pomocy materialnej ze strony uczelni z wyjątkiem stypendium 
Rektora, zawieszenia   biernego prawa wyborczego do organizacji samorządu studenckiego, zawieszenia w prawie do 
przedłużania okresu rozliczenia sesji egzaminacyjnej na okres 12 miesięcy.
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów wszczęła 1 sprawę dyscyplinarną - nie ukończona.

6. SpRAWY ZDROWOTNE STUDENTÓW
W związku z wykonywaniem ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w 2013 r. Dział Studenckich Spraw Socjalnych 
zgłaszał do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego średnio miesięcznie - 341 uprawnionych studentów i odprowadził z 
tego tytułu należną składkę na łączną kwotę  191 926,80 zł.
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5. parlament Studentów UG
Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład 
wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy re-
prezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz so-
cjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami Uczelni w sprawach przewidzianych 
w Ustawie i Statucie.

I. Do najważniejszych zadań Parlamentu Studentów należy udział w pracach Senatu UG, a także komisji senackich i uczel-
nianych. Najistotniejszymi dla studentów komisjami są Senacka Komisja ds. Kształcenia, która zajmuje się m.in. wprowadza-
niem zmian w Regulaminie Studiów oraz Odwoławcza Komisja Stypendialna, która zajmuje się m.in. sprawami stypendial-
nymi oraz rozdziałem miejsc w domach studenckich. Komisja ds. Kół Naukowych co kwartał przydziela poszczególnym ko-
łom naukowym środki na projekty. Na Uniwersytecie Gdańskim zarejestrowanych jest obecnie ok. 200 kół naukowych i ar-
tystycznych, z czego ok. 80-90 działa aktywnie, często włączając się we współpracę z innymi kołami, jak również z poszcze-
gólnymi samorządami wydziałowymi. Parlament Studentów ma również wpływ na wybór firmy ubezpieczającej uczelnię na 
dany rok akademicki (za rok 2013 – InterRisk S.A.).

II. Tradycyjnie w maju zorganizowano Dni Kultury Studenckiej Neptunalia, największą studencką imprezę kulturalną na Po-
morzu. W organizację włączyły się m.in. samorządy wydziałowe, Rada Doktorantów UG oraz AZS UG. Podczas finałowych 
dwudniowych koncertów, które zgromadziły kilkanaście tysięcy uczestników wystąpiły takie gwiazdy jak Brodka, Dżem, My-
slovitz czy Hey. Odbyły się m.in.: Chemiliada, czyli piknik juwenaliowy zorganizowany przez samorząd Wydziału Chemii, prze-
gląd zespołów rockowych DokRock, tradycyjnie już Kino pod Gwiazdami, a także Dni Sportu, czyli współzawodnictwo studen-
tów w przeróżnych dyscyplinach sportowych. Imprezy sportowe zostały zorganizowane wspólnie z Akademickim Związkiem 
Sportowym UG. Wszystkie wydarzenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

III. Parlament Studentów tradycyjnie już wspiera działalność studentów naszej Uczelni zarówno indywidualnych, jak i zrze-
szonych w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Zorganizował szkolenie dla członków kół naukowych z zakresu wy-
datkowania i rozliczania środków finansowych. Dofinansował m.in. wiele konferencji organizowanych przez poszczególne 
koła na naszej Uczelni, publikacje, wystawy fotograficzne i inne projekty, wyjazdy na praktyki i konferencje naukowe. 

IV. Obóz adaptacyjny dla nowo przyjętych studentów trójmiejskich uczelni zorganizowano w Borzechowie (wrzesień 2013 r.) 
Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób. Głównymi atrakcjami były spotkania z władzami Uczelni, szkolenia i konkursy. Uczest-
nicy rozegrali mecze paintballowe, spłynęli kajakami oraz brali czynny udział w imprezach integracyjnych.

V. Działalność na forum ogólnopolskim – członkowie PSUG wyjeżdżali na konferencje Parlamentu Studentów Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz Forum Uniwersytetów Polskich, współpracowali także z innymi uczelniami przy organizacji imprez i konfe-
rencji. 

VI. Parlament Studentów  uczestniczył w organizacji uczelnianych i wydziałowych imprez integracyjnych, otrzęsin i połowi-
nek.
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• 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 •
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Tablica 18. Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w osobach wg wydziałów i stanowisk

Wydziały, 
jednostki poza 

i międzywydziałowe
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Biologii 10 3 20 0 8 58 19 11 0 0 0 129
Chemii 16 0 20 0 5 39 11 10 0 0 0 101
Ekonomiczny 17 0 26 0 0 51 26 15 0 0 0 135
Filologiczny 16 1 68 1 8 133 20 46 8 15 0 316
Historyczny 12 0 31 0 4 32 0 4 0 0 0 83
Matematyki, Fizyki 
i Informatyki 16 3 20 1 6 42 10 22 0 0 0 120

Nauk Społecznych 16 1 52 1 1 151 24 17 2 0 0 265
Oceanografii i Geografii 10 0 29 2 0 46 16 11 0 0 0 114
Prawa i Administracji 6 0 28 1 1 56 26 6 0 0 0 124
Zarządzania 12 2 18 0 1 81 18 14 0 0 0 146
Biotechnologii UG i GUMed 8 0 5 0 2 16 1 0 0 0 0 32
Biblioteka UG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Studium Języków Obcych 0 0 0 0 0 0 0 49 22 13 0 84
Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu 0 0 0 0 0 0 0 17 6 2 0 25

Ogółem 139 10 317 6 36 705 171 222 38 30 4 1678

Tablica 19. Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w etatach 
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Biologii 10,00 3,00 20,00 0,00 8,00 56,38 18,00 11,00 0,00 0,00 0,00 126,38
Chemii 16,00 0,00 20,00 0,00 5,00 39,00 11,00 10,00 0,00 0,00 0,00 101,00
Ekonomiczny 17,00 0,00 26,00 0,00 0,00 51,00 26,00 14,50 0,00 0,00 0,00 134,50
Filologiczny 16,00 1,00 67,00 1,00 8,00 133,00 19,00 46,00 8,00 14,82 0,00 313,82
Historyczny 12,00 0,00 31,00 0,00 4,00 32,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 83,00
Matematyki, Fizyki 
i Informatyki 15,50 2,75 20,00 0,17 6,00 42,00 8,00 21,08 0,00 0,00 0,00 115,50

Nauk Społecznych 16,00 1,00 52,00 0,20 1,00 151,00 24,00 17,00 0,50 0,00 0,00 262,70
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Oceanografii i 
Geografii 10,00 0,00 29,00 1,25 0,00 46,00 15,00 11,00 0,00 0,00 0,00 112,25

Prawa i Administracji 6,00 0,00 27,50 0,25 1,00 55,00 25,50 5,00 0,00 0,00 0,00 120,25
Zarządzania 11,50 2,00 18,00 0,00 1,00 80,50 18,00 13,50 0,00 0,00 0,00 144,50
Biotechnologii UG 
i GUMed 8,00 0,00 5,00 0,00 2,00 16,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50

Biblioteka UG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00
Studium Języków 
Obcych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 22,00 13,00 0,00 84,00

Studium 
Wychowania 
Fizycznego i Sportu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,33 6,00 2,00 0,00 24,33

Ogółem 138 9,75 315,5 2,87 36 701,875 166 218,41 36,5 29,82 4 1658,73

Tablica 20. Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich według stopni i tytułów naukowych (w osobach)

Wydziały jednostki  
poza i międzywydziałowe Tytuł profesora Stopień doktora 

habilitowanego Stopień doktora Tytuł zawodowy 
magistra

Biologii 13 28 71 17
Chemii 16 24 54 7
Ekonomiczny 17 26 71 21
Filologiczny 18 76 161 61
Historyczny 12 35 36 0
Matematyki, Fizyki i 
Informatyki 20 25 66 9

Nauk Społecznych 17 54 169 25
Oceanografii i Geografii 10 31 58 15
Prawa i Administracji 6 29 64 25
Zarządzania 14 19 95 18
Biotechnologii 8 7 17 0
Biblioteka UG - - 1 3
Studium Języków Obcych - - 1 83
Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu - - 3 22

Ogółem 151 354 867 306

Tablica 21. Stan zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wg wydziałów

Jednostki

Administracja 
centralna

Administracja 
wydziałowa

Pracownicy 
techniczni

Służba 
biblioteczna Obsługa Ogółem

osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty

WB - - 11 10,75 47 41,85 - - - - 58 52,6
WCh - - 11 10,5 45 40,94 - - - - 56 51,44
WE - - 20 18,7 11 11 - - - - 31 29,7
WF - - 26 25,5 9 9 - - - - 35 34,5
WH - - 9 9 2 2 - - - - 11 11
WMFiI - - 14 12,75 26 25 - - - - 40 37,75
WNS - - 35 34 17 16,75 2 2 - - 54 52,75
WOiG - - 15 15 70 62,05 - - - - 85 77,05
WPiA - - 30 30 6 6 - - - - 36 36
WZ - - 19 19 15 13,75 - - - - 34 32,75
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MWB - - 13 9,83 23 21 - - - - 36 30,83
BUG - - 5 5 10 9,5 169 166,5 - - 184 181
SJO - - 5 5 1 1 - - - - 6 6
SWFiS - - 6 4,8 3 3 - - - - 9 7,8
POMCERT - - 9 8,5 - - - - - - 15 13,25
Wydawnictwo - - - - 10 10 - - - - 9 9
Centrum 
Herdera - - 4 3 - - - - - - 4 3

Ośrodek 
Współpracy 
Regionalnej 
UG

- - 1 0,2 - - - - - - 1 0,2

GUTW - - 1 1 - - - - - - 1 1
Administracja 
Centralna 367 357,15 - - - - - - 407 404,75 774 761,9

Ogółem 367 357,15 234 222,53 295 272,84 171 168,5 407 404,75 1474 1425,77
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1. Działalność naukowo-badawcza
STOPnIe I TYTUŁY nAUKOWe
W roku 2013 Prezydent RP nadał tytuły profesorskie  13 osobom zatrudnionym w UG. Jednostki UG nadały stopień doktora 
habilitowanego 37 osobom, w tym 26 pracownikom UG i 11 osobom niezatrudnionym w UG a 12 pracowników UG uzyskało 
stopień doktora habilitowanego w innych uczelniach. Stopień doktora w UG uzyskało 147 osób, w tym 32 pracowników UG 
oraz 115 osób niezatrudnionych w UG a 6 pracowników UG uzyskało stopień doktora w innych uczelniach. 

Tablica 22. Stopnie i tytuły naukowe

WYDZIAŁ
TYTUŁ 

PROFESORA    HABILITACJE        DOKTORATY

A A B C A B C
Biologii 1 5 - - 3 9 1
Chemii - 2 - 2 2 8 -
Ekonomiczny - 1 1 - 2 16 1
Filologiczny 3 11 5 - 5 20 -
Historyczny - 4 1 1 - 10 -
Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 - 1 3 2 4 2
Nauk Społecznych 3 1 1 3 4 16 2
Oceanografii i Geografii 4 - 1 1 4 6 -
Prawa i Administracji - 1 - 1 3 15 -
Zarządzania 1 1 1 - 4 10 -
Biotechnologii UG i GUMed - - - 1 3 1 -

Ogółem 13
26 11 12 32 115 6
RAZEM  A+B 37 RAZEM A+B 147

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

PUBLIKACJe Bibliografii Publikacji Pracowników, doktorantów i Studentów UG (system expertus) /tab. 23/
Pracownicy nauki zakończyli 4 403 opracowań naukowych, w tym:
1. jako publikacje samoistne wydawniczo: 180 monografie, książki,
2. jako publikacje niesamoistne wydawniczo  1 477 rozdziałów w monografiach i książkach, 1 134 artykuły w czasopismach 

krajowych, 609  artykułów w czasopismach międzynarodowych, 179 prac redakcyjnych, edytorskich, tłumaczeń 
i opracowań,

3. prace inne:  824 pozycje.

Tablica 23. Publikacje Bibliografii Publikacji Pracowników, doktorantów i Studentów UG (system expertus) 
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WE 19 160 198 18 49 - 444 - 13 16 - 15 - 44 488 3
WF 37 328 130 50 90 - 635 8 70 26 10 8 2 124 759 -
WH 21 103 91 13 53 7 288 2 18 7 2 - - 29 317 3
WMFI - 13 20 - 1 - 34 - 5 109 1 5 11 131 165 109
WNS 35 279 257 47 79 697 1 34 35 2 4 - 76 773 13 

WOiG 17 56 71 3 2 30 179 17 34 - 5 15 71 250 53

WPiA 27 165 141 11 140 - 484 2 13 10 - 2 - 27 511 2
WZ 8 115 155 17 2 - 297 1 18 20 2 - - 41 338 1
MWB  - 1 8 - - 4 13 - - 55 - - 7 62 75 59
Ogółem 166 1276 1134 162 416 188 3342 14 199 609 17 59 161 1059 4403 * 

*liczba prac z IF dla Uczelni wynosi 501
dane pochodzą z Bibliografii Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG (system EXPERTUS)

STYpENDIA I  URLOpY NAUKOWE
Przyznano  67  stypendiów naukowych, w tym 37 doktorskich,  30  habilitacyjnych oraz udzielono 46 urlopów naukowych, 
w tym 4 doktorskie i 42 roczne urlopy dla samodzielnych pracowników naukowych.

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 316 projektów.  
      
dOTACJA nA UTRZYMAnIe POTenCJAŁU BAdAWCZeGO   
W ramach tej dotacji  w  2013 roku realizowano 555 tematów. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z wykorzystania 
dotacji na utrzymanie potencjału badawczego zostanie przedstawione w MNiSW jednocześnie ze złożeniem wniosków 
o dofinansowanie tej działalności w 2015 roku.  
 
INDYWIDUALNE pROJEKTY BADAWCZE  
W roku 2013 realizowano 63 projekty badawcze finansowane  przez NCN i NCBiR oraz 10 programów i przedsięwzięć 
ogłaszanych przez Ministra.  

pATENTY
W roku 2013 dokonano 4 zgłoszeń patentowych: 
1. • nr pracowniczego projektu wynalazczego wg nomenklatury UG: 03/2011

• nr sprawy patentowej wg nomenklatury prowadzącej kancelarii rzecznika patentowego ZUP JAMPAT: wydzielenie 
z J-14876 jako J-15484-RPU-2013

• nr sprawy patentowej wg nomenklatury Urzędu Patentowego RP: (P-398028 - CD-186)
• nr sprawy patentowej wg nomenklatury Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego: 001365902
• tytuł wynalazku wg redakcji obowiązującej w UP RP na dzień zgłoszenia: „Fotobioreaktor”
• tytuł wspólnotowego wzoru przemysłowego opartego na wynalazku polskim wg redakcji obowiązującej na dzień 

zgłoszenia w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego: „Fotobioreactor”
• autorzy wynalazku wskazani w podaniu: dr Szymon Talbierz, dr inż. Natalia Kujawska
• autorzy wspólnotowego rejestrowanego wzoru przemysłowego wskazani w podaniu do U.H.R.W: dr Szymon Talbierz, 

dr inż. Natalia Kujawska
• data publikacji urzędowej o zgłoszeniu wynalazku:  nieopublikowany
• nr Biuletynu Urzędowego UP RP, w którym dokonano publikacji: nie opublikowany
• nr Biuletynu Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w którym dokonano publikacji: nieopublikowany

2. • nr pracowniczego projektu wynalazczego wg nomenklatury UG: 01/2013
• nr sprawy patentowej wg nomenklatury prowadzącej kancelarii rzecznika patentowego ZUP JAMPAT: J-15496-P-2013
• nr sprawy patentowej wg nomenklatury Urzędu Patentowego RP: ( P-403964 )
• tytuł wynalazku wg redakcji obowiązującej na dzień zgłoszenia: „Wysokoczuły materiał dozymetryczny - ortokrzemian 

strontu”
• data zgłoszenia w Uniwersytecie Gdańskim: 22.04.2013 r.
• data zgłoszenia w UP RP: 20.05.2013 r.
• autorzy wynalazku wskazani w podaniu: dr Alicja Chruściska, dr Krzysztof Przegiętka, dr Karol Szczodrowski,  

dr Justyna Barzowska, prof. dr hab. Marek Grinberg
• data publikacji urzędowej o zgłoszeniu wynalazku: wynalazek nieopublikowany    
• nr Biuletynu Urzędowego UP RP, w którym dokonano publikacji: nieoznaczony
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3. • nr pracowniczego projektu wynalazczego wg nomenklatury UG: 02/2013
• nr sprawy patentowej wg nomenklatury prowadzącej kancelarii rzecznika patentowego ZUP JAMPAT:                                                                    

J-15485-P-2013
• nr sprawy patentowej wg nomenklatury Urzędu Patentowego RP: (P-403921)
• tytuł wynalazku w/g redakcji obowiązującej na dzień zgłoszenia: „Olinukleotydy, sekwencja nukleotydowa 

fragmentu genu białka fuzyjnego F wirusa newcastle disease (NDV ), zastosowanie sekwencji nukleotydowej do 
detekcji i różnicowania odmiennych szczepów NDV”

• data zgłoszenia w Uniwersytecie Gdańskim: 26.04.2013
• data zgłoszenia w UP RP: 16 - 05 - 2013
• autorzy wynalazku wskazani w podaniu: prof. dr hab. Bogusław Szewczyk, mgr Łukasz Rąbalski, prof. dr hab. Zenon 

Minta, dr Krzysztof Śmietanka
• data publikacji urzędowej o zgłoszeniu wynalazku: wynalazek nieopublikowany    
• nr Biuletynu Urzędowego UP RP, w którym dokonano publikacji: nieoznaczony  

4. • nr pracowniczego projektu wynalazczego wg nomenklatury UG: 03/2013
• nr sprawy patentowej w/g nomenklatury prowadzącej kancelarii rzecznika patentowego ZUP JAMPAT: 

J-15489-P-2013
• nr sprawy patentowej wg nomenklatury Urzędu Patentowego RP: ( P-405607 )
• tytuł wynalazku w/g redakcji obowiązującej na dzień zgłoszenia: „Wyselekcjonowany szczep bakulowirusa 

LdMNPV - PL do zastosowań w produktach ochrony roślin ....”
• data zgłoszenia w Uniwersytecie Gdańskim:  21.09.2013
• data zgłoszenia w UP RP: 10.10.2013
• autorzy wynalazku wskazani w podaniu: dr hab. Iwona Skrzecz, dr Alicja Sierpińska, prof. dr hab. Bogusław 
Szewczyk, mgr Łukasz  Rąbalski, mgr Martyna Krejmer
• data publikacji urzędowej o zgłoszeniu wynalazku: wynalazek nieopublikowany    
• nr Biuletynu Urzędowego UP RP, w którym dokonano publikacji: nieoznaczony

Uzyskane udzielenia patentowe w roku 2013 (patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów)
W roku 2013 uzyskano 1 udzielenie patentowe: 
• nr pracowniczego projektu wynalazczego wg nomenklatury UG:  01/2008
• nr sprawy patentowej wg nomenklatury prowadzącej kancelarii rzecznika patentowego ZUP JAMPAT: J-12948
• nr sprawy patentowej wg nomenklatury Urzędu Patentowego RP: P-387109
• tytuł wynalazku wg redakcji obowiązującej na dzień wydania decyzji udzieleniowej: „Sposób otrzymywania 

tosylanów N-(5-detoksytymidyna ) - 5- amoniowych”
• autorzy wynalazku wskazani w podaniu: dr Barbara Dmochowska, dr Lucyna Pellowska-Januszek, dr Eugenia 

Skorupowa, prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
• data publikacji urzędowej o zgłoszeniu wynalazku: nieopublikowano
• nr Wiadomości Urzędu Patentowego RP w którym dokonano publikacji o udzieleniu patentu:                                                                                         
nie oznaczony

Przewody patentowe w toku przed Urzędem Patentowym RP w 2013 roku ( patenty, wzory użytkowe, wzory 
przemysłowe, topografie układów)

Dokonane przez Uniwersytet Gdański przed dniem 31.12.2013 roku patentowe zgłoszenia wynalazków, wzorów 
użytkowych, wzorów przemysłowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych, wspólnotowych rejestrowanych 
znaków towarowych, wspólnotowych rejestrowanych wzorów przemysłowych, w których procedury rejestracyjne 
pozostają w toku (opublikowanych, nie opublikowanych) - razem  14 - w tym najstarszy z maja 2006 r.

KOnfeRenCJe I SeMInARIA ZORGAnIZOWAne PRZeZ UnIWeRSYTeT GdAńSKI     
W ramach upowszechniania i promocji osiągnięć nauki  zorganizowano, między innymi, następujące  konferencje 
i seminaria naukowe: 

WYdZIAŁ BIOLOGII
konferencje międzynarodowe:

- American Society for Microbiology’s Career Development Workshop, Gdańsk, 5 grudnia 2013, Katedra Biologii 
Molekularnej, 
- Ringing with Poles, Rezerwat Barberspan (Republika Południowej Afryki), 28 listopada -3 grudnia 2013, konferencja 
współorganizowana przez Stację Badania Wędrówek Ptaków

konferencje krajowe:
- American Society for Microbiology’s Open Seminar, 2 grudnia 2013, Gdańsk, seminarium krajowe, Katedra Biologii 
Molekularnej we współpracy z Katedrą Ewolucji Molekularnej. 
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WYdZIAŁ CHeMII
konferencje międzynarodowe:

- International Conference on Photocatalytic and 
Advanced Oxidation Technologies for Treatment of 
Water, Air, Soil and Surfaces PAOT-2,Gdańsk, 9-12 
września 2013 
- ISSC (International Student Scientific Conference for 
Students and Young Doctors), Gdańsk, 23-25 maja 2013, 
Wydział Chemii UG i Gdański Uniwersytet Medyczny

konferencje krajowe:
- III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów 
Nauk Ścisłych „Człowiek Nauka Środowisko”, Gdańsk, 27-
28 czerwca 2013
- „Kobieta jest silną marką, oferty stypendialne dla pań”, 
Gdańsk, 11 maja 2013
- X konferencja dla nauczycieli - Chemia ma wiele twarzy, 
Gdańsk, 11 czerwca 2013

WYdZIAŁ eKOnOMICZnY
konferencje międzynarodowe:

- „Polska w Unii, Członkostwo Polski w strefie Euro. 
Wyzwanie czy konieczność”, Sopot, 8 maja 2013 (Dzień 
Europy) , Ośrodek Badań Integracji Europejskiej 
- „Wyzwania i dylematy integracji europejskiej”, Sopot 
(30-lat Ośrodka + dyplom honoris causa) 13-14 listopada 
2013, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, 

konferencje krajowe:
- IV Naukowa Konferencja Doktorantów „Doktoranci 
wobec wyzwań gospodarczych”, Sopot, 25 maja 2013, 
Wydział Ekonomiczny
- „V Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar 
2013”, Sopot, 14 czerwca 2013, Instytut Handlu 
i Transportu Morskiego, 
- Konferencja Krajowa „Uwarunkowania dobrobytu 
w sferze realnej”, Sopot, 24 września 2013 r., Katedra 
Mikroekonomii, 
- XIV Konferencja naukowa: „Modelowanie procesów 
i systemów logistycznych” Sopot, 6 grudnia 2013 roku, 
Katedra Logistyki, Katedra Polityki Transportowej, Zakład 
Transportu Międzynarodowego i Spedycji IHZ

WYdZIAŁ fILOLOGICZnY
konferencje międzynarodowe:

- BETWEEN.1983, 16-19 maja 2013, Instytut Anglistyki 
i Amerykanistyki
- Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. 
Polszczyzna w tekstach przekładu, 14-15 października 
 2013, Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego 
i Translatoryki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, 
Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej
- Historia w zwierciadle literatury i sztuki rosyjskiej. 12-20 
lipca 2013, Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury 
Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UG
- The Power of the Word International Conference. 
Poetry: Word Made Flesh: Flesh Made Word, 12-
14 września 2013, Instytut Filologii Angielskiej 
i Amerykanistyki; Instytut Filologii Polskiej
- V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Słowo 
z perspektywy językoznawcy i tłumacza, pt. Polszczyzna 
w tekstach przekładu, 14-15 października 2013, Katedra 
Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego, Katedra 
Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UG
- Dreams, Phantasms and Memories, 19-20 września 
2013, Instytut Filologii Polskiej

- Jacob Grimm Begründer der Germanistik, 4-5 
października 2013, Katedra Lingwistyki Stosowanej 
i Translatoryki UG
- Søren Kierkegaard, Modernity and Postmodernity, 
17 kwietnia 2013, Katedra Skandynawistyki UG
- Dyskursy współczesnej slawistyki. Słowianie w 
podróży, 10-11 października 2013, Katedra Slawistyki

konferencje krajowe:
- Język, literatura i edukacja kaszubska, Szczecin 
23-24 maja 2013, Wydział Filologiczny Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Wydział Filologiczny 
- Seminarium metodyczne dla nauczycieli j. obcych 
organizowane przez Gdańskie Koło PTN, 7 grudnia 
2013, IAA, IG, Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki 
Stosowanej
- Seminarium Naukowe z okazji jubileuszu Prof. 
dr hab. J. Bartoszewskiej „Od dźwięku do słowa 
i jeszcze dalej”, 14 listopada 2013, Instytut Filologii 
Wschodniosłowiańskiej
- Sfera kultury, sfera nauki – współczesny obraz 
biblioteki, 16-17 maja 2013, Katedra Polonistyki 
Stosowanej
- Biblia w literaturze polskiej: Romantyzm – 
Pozytywizm – Młoda Polska. Cz. 2 Stary Testament, 20 
maja 2013, Instytut Filologii Polskiej
- VI konferencja językoznawcza z cyklu „W świecie 
słów i znaczeń” poświęcona pamięci Profesora 
Bogusława Krei pt. Słowotwórstwo dawne i 
współczesne, 13 maja 2013, Katedra Języka Polskiego, 
Instytut Filologii Polskiej 
- IX ogólnopolska konferencja naukowa Język – szkoła 
– religia, 24–25 maja 2013, Katedra Polonistyki 
Stosowanej IFP UG 
- Wiek Świateł osobliwości wszelakich pełen, 12 
października 2013, Katedra Historii Literatury, Instytut 
Filologii Polskiej
- Nie-miejsca, 22 kwietnia 2013, Instytut Filologii 
Polskiej
- Nordic Days w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki 
UG, 22 maja 2013, Katedra Skandynawistyki UG
- Colloquium Neolatinum V, 9-10 maja 2013, Katedra 
Filologii Klasycznej
- Epika antyczna i jej kontynuacje w literaturze 
nowołacińskiej i bizantyńskiej; CV Zjazd PTF, 26-28 
września 2013, Katedra Filologii Klasycznej

WYdZIAŁ HISTORYCZnY
konferencje międzynarodowe:

- Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XIV-XIX 
w.), Olsztyn, 12-13 września 2013, Instytut Historii 
UG, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 
UWM w Olsztynie
- Miasto nad morzem. Miasta portowe nad Bałtykiem 
od średniowiecza do współczesności. XXI Konferencja 
Grupy Roboczej Niemieckich i Polskich Historyków 
Sztuki i Konserwatorów, Gdańsk, 18-21 września 2013

konferencje krajowe:
- Odsłony codzienności” Duchowieństwo 
rzymskokatolickie na ziemiach polskich od końca XVIII 
do początku XX wieku, 14 listopada 2013, Biblioteka 
Główna UG, Zakład Historii Polski i Powszechnej Instytut 
Historii UG
- W kierunku społeczeństwa alternatywnego, Gdańsk, 
17-18 października 2013, Wydział Historyczny
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- Innowacyjne metody kształcenia studentów nauk 
humanistycznych, Gdańsk, 6 grudnia 2013, Instytut 
Historii UG Zakład Dydaktyki Historii
- Historia wiary - wiara w historii. Twórcze impulsy i 
zagrożenia, Gdańsk, 13 kwietnia 2013, Instytut Historii 
Uniwersytetu Gdańskiego
- Stan i perspektywy badań archeologicznych na 
Pomorzu, Gdańsk 17 maja 2013, Instytut Archeologii 
i Etnologii, KNSA

WYdZIAŁ MATeMATYKI, fIZYKI I InfORMATYKI
konferencje międzynarodowe:

- “Workshop on Set Theory and its Applications 
to Topology and Real Analysis (in memory of Irek 
Recław), Gdańsk, 4-6 lipca 2013, WMFiI
- “Functional Differential Equations (workshop 
dedicated to the memory of Professor Zdzisław 
Kamont), Gdańsk, 2 września 2013, WMFiI
- XV Wykład im. A. Jankowskiego, Gdańsk, 24-26 maja 
2013 
- Konferencja przygotowawcza, Sandomierz, 22-24 
marca 2013
- The Fourth International Workshop on Advanced 
Spectroscopy and optical Materials (IWASOM) 14-19 
lipca 2013, WMFiI 
- Sympozjum KCIK 2013, Sopot Krajowe Centrum 
Informatyki Kwantowej, 23-25 maja 2013

WYdZIAŁ nAUK SPOŁeCZnYCH
konferencje międzynarodowe:

- Konferencja Naukowa „Media, Biznes, Kultura. 
Pomorze 2013”, 10-11października 2013, Gdańsk, 
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa WNS UG 
– Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
- Konferencja „Is there anything like moral 
character?” Gdańsk 10-11 maja 2013, WNS UG
- XXIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy 
Socjalnej „Badania nad pracą socjalną. Stan aktualny 
i perspektywy”, Gdańsk 23-25 października 2013, 
Instytut Pedagogiki WNS UG – Zakład Pedagogiki 
Społecznej, Polskie Stowarzyszenia Szkół Pracy 
Socjalnej
- konferencja Doktorantów „Reassessing the Liberal 
Society: German - Polish Perspectives”, Gdańsk 24-25 
października 2013, Instytut Pedagogiki
- Sympozjum naukowe poświęcone dziejom 
stosunków polsko-niderlandzkich, Gdańsk 15 
października 2013, organizatorzy: Instytut Politologii 
WNS UG, Polska Akademia Nauk
- VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 
„Skuteczna pomoc osobom z autyzmem”, Gdańsk 18 
października 2013, organizatorzy: Instytut Psychologii 
WNS UG, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w 
Gdańsku
- konferencja „Motivation In Social Context: Theory 
and Practice”, Kraków, 30 czerwca-2 lipca 2013, 
organizatorzy: Instytut Psychologii WNS UG, Instytut 
Psychologii UJ, Society for the Study of Motivation
- Konferencja „Dysleksja i dyskalkulia w świetle 
wiedzy i praktyki interdyscyplinarnej”, Gdańsk, 7-8 
września 2013, organizatorzy: Instytut Psychologii 
WNS UG, Polskie Towarzystwo Dysleksji
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konferencje krajowe:
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Śmieć w kulturze”, 
Gdańsk, 18-19 listopada 2013,  organizatorzy: Instytut 
Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa WNS UG – Zakład 
Antropologii Społecznej, Oddział Gdański Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego
- Sympozjum „Kaszubskie praktyki edukacyjne: 
kultura – tożsamość – język” (w ramach VIII Zjazdu 
Pedagogicznego), Gdańsk, 19-21 września 2013 
- Konferencja bolońska dla kadry akademickiej 
i osób zainteresowanych zagadnieniami reformy 
szkolnictwa wyższego, w ramach cyklu: „Rozwój 
Edukacji Akademickiej” (REA) „ Sieć LLL” Network of 
LLL Institutions - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 
pt.: „Liderzy jakości kształcenia w polskich uczelniach. 
Uwarunkowania rozwoju i perspektywy działania 
akademickiej kadry projakościowej”, Gdańsk, 22 marca 
2013, organizatorzy: Wydział Nauk Społecznych, Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualność 
Sørena Kierkegaarda w filozofii, teologii, literaturze 
– w 200. rocznicę urodzin”, Gdańsk, 15-16 marca 
2013, organizatorzy: Instytut Filozofii, Socjologii i 
Dziennikarstwa WNS UG
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jedna czy wiele 
fenomenologii? Fenomenologia w filozofii współczesnej”, 
Gdańsk, 26-27 września 2013, organizatorzy: Instytut 
Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa WNS UG
- VIII Zjazd Pedagogiczny pod hasłem „Różnice – edukacja 
– inkluzja”, Gdańsk, 19-21września 2013, organizatorzy: 
Wydział Nauk Społecznych UG
- XII Dyskursy Pedagogiki Specjalnej „Pedagogika 
specjalna – oblicza przemian”, Gdańsk, 25-27 maja 2013, 
organizatorzy: Instytutu Pedagogiki WNS UG – Zakład 
Pedagogiki Specjalnej 
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa „System 
penitencjarny a polityka społeczna. Współpraca. 
Bariery. Kierunki rozwoju”, Gdańsk, 3 czerwca 2013, 
organizatorzy: Wydział Nauk Społecznych UG
- Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Romany Miller 
teatr i edukacja teatralna – tropy dla współczesnej 
pedagogiki i edukacji”, Gdańsk, 16 grudnia 2013 
organizatorzy: Wydział Nauk Społecznych UG
- Konferencja Naukowa „Współpraca i rywalizacja 
w Europie Bałtyckiej”, Gdańsk, 11 kwietnia 2013, 
organizatorzy: Instytut Politologii WNS UG, Instytut 
Geografii UG, Instytut Bałtycki
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska polityka 
społeczna z perspektywy globalizacji i europeizacji”, 
Gdańsk, 20-21maja 2013, organizatorzy: Instytut 
Politologii WNS UG
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kobiety 
w przestrzeni publicznej”, Gdańsk, 16 listopada 
2013,  organizatorzy: Instytut Politologii WNS UG, 
Stowarzyszenie WAGA 
- Konferencja „Polityka młodzieżowa w Unii Europejskiej”, 
Gdańsk, 21 listopada 2013, organizatorzy: Instytut 
Politologii, Międzywydziałowe Koło Naukowe Aktywizacji 
i Innowacji Społecznych, Instytut Badań Ekonomiczno-
Społecznych
- IV Ogólnopolskie Warsztaty metodologiczne dla 
doktorantów i habilitantów, Gdańsk, 13-14 maja 2013, 
organizator: Wydział Nauk Społecznych UG
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- Debata „Krzywicka emancypantka XX lecia 
międzywojennego”, Gdańsk, 10 grudnia 2013, organizator: 
Instytut Politologii WNS, Stowarzyszenie WAGA
- VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu 
„Kobieta w kulturze” pod hasłem „Kobieta, mężczyzna, 
dziecko, praca”, Gdańsk, 8 marca 2013, organizatorzy: 
Instytut Psychologii UG, Instytut Filozofii, Socjologii 
i Dziennikarstwa UG, Sekcja Psychologii Międzykulturowej 
Koła Nauk Psychologicznych ANIMA
- III Sympozjum z cyklu Przereklamowana konsumpcja, 
pt. „Obłędy i obsesje”, Gdańsk, 17 kwietnia 2013, 
organizatorzy: Instytut Psychologii WNS UG, Zakład 
Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji 
Instytutu Psychologii UG, Stowarzyszenie Dziecko bez 
Reklamy 
- XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej 
„Społeczny kontekst rozwoju – od dziecka do dorosłego”, 
Gdańsk, 27-29 maja 2013, organizatorzy: Instytut 
Psychologii UG, Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego 
- I Gdańska Konferencja Kryminologiczna „Kryminologia – 
w poszukiwaniu interdyscyplinarności”, Gdańsk 4 czerwca 
2013, organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji UG, 
Wydział Nauk Społecznych 
- Konferencja Naukowa „Współczesne Wyzwania 
Psychoonkologii”, Gdańsk, 07-08 września 2013, 
organizatorzy: Instytut Psychologii WNS UG, Polskie 
Towarzystwo Psychoonkologiczne
- Konferencja „Nauka i Biznes”, Gdańsk, 20 listopada 2013, 
Instytut Psychologii WNS 
- Ogólnopolska Konferencja z udziałem gości zagranicznych 
z cyklu „Teoria i praktyka terapeutyczna” pt. „Więzi czy 
więzy? Przemoc w rodzinie”, Gdańsk, 6-7 grudnia 2013, 
organizatorzy: Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej 
dla Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychologii WNS UG, 
Fundacja Psychologiczna, Wydawnictwo EneDueRabe
- Konferencja „Zdrowie psychiczne w życiu społecznym”, 
Gdańsk, 10 października 2013, Instytut Psychologii WNS 
UG 
- Konferencja „Psychologia w praktyce medycznej”, 
Gdańsk, 18 listopada 2013, organizatorzy: Instytut 
Psychologii WNS UG, Samorząd Województwa 
Pomorskiego, Katedra Psychologii Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku

WYdZIAŁ OCeAnOGRAfII I GeOGRAfII
konferencje międzynarodowe:

- Pokrywa lessowa Północnego Przyczarnomorza (XVIII 
ukraińsko-polskie seminarium), Roksolany, Ukraina, 8-13 
września 2013
- Climpol Workshop III, Jeziorowskie, 13-15 września 2013
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Dioksyny w 
środowisku – nauka dla zdrowia”, Gdynia, 17-18 września 
2013, Instytut Oceanografii UG

konferencje ogólnopolskie:
- III Ogólnopolska Konferencja Naukowa RTĘĆ w 
ŚRODOWISKU – IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ dla ZDROWIA 
CZŁOWIEKA, Gdynia, 8-10 maja 2013, Instytut Oceanografii 
UG
- Konferencja „Procesy geologiczne strefy brzegowej 
morza”, Gdynia, 5-6 czerwca 2013, Instytut Oceanografii 
UG

- Seminarium „25-lecie współpracy z Marynarką Wojenną”, 
Gdynia, Instytut Oceanografii UG, 25 września 2013
- Aspekty badań wody w XX i XXI wieku, Gdańsk, 18 
października 2013, Instytut Geografii UG
- II Seminarium Naukowe „Najnowsze osiągnięcia młodych 
geologów morza”, Gdynia, 12 grudnia 2013, Instytut 
Geografii UG
- Jezioro w krajobrazie o gospodarce Pomorza, Gdańsk, 14-
15 grudnia 2013, Instytut Geografii

WYdZIAŁ PRAWA I AdMInISTRACJI
konferencje międzynarodowe:

- „At the Interface: Privacy and Human Trafficking. 
Protecting Privacy in the Big Data Age”, Gdańsk, 1 marca 
2013
- Bałtycka Konferencja Prawa Finansowego nt. „Prawo 
finansowe wobec wyzwań XXI wieku”, Gdańsk-
Nynashamn-Sztokholm-Gdańsk, 19-22 kwietnia 2013 
- „Prawo małżeńskie i spadkowe w świecie orientalnym 
w dniu dzisiejszym”, seminarium międzynarodowe 
jednodniowe, 9 maja 2013, WPiA
- Ogólnoeuropejska konferencja naukowa pt. „Restorative 
Justice and Mediation in Penal Matters in Europe”, 
stanowiąca podsumowanie dwuletniego programu 
badawczego pod tym samym tytułem, finansowanego 
przez Unię Europejską i Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald z Niemiec (JUST/2010/JPEN/AG/1525); 10-11 
maja 2013, WPiA 
- „Badania biomedyczne – aspekty prawne, etyczne 
i społeczne”, 16-17 maja 2013, WPiA
- „Zakładowy dialog społeczny”, 08-11 czerwca 2013, 
Gdańsk-Sztokholm 
- „The latest developments of China’s conflicts law for 
torts”, 13 czerwca 2013, wykład Prof. Guoyong Zou z 
Uniwersytetu w Wuhan, WPiA
- konferencja międzynarodowa „Wręczenie tytułu doctora 
honoris causa Prof. Dr Berndowi Baron von Maydell, 
2 października 2013, WPiA 
- I Międzynarodowa Konferencja „Polska – Hiszpania 
– Ameryka Łacińska. Zderzenie kultur prawnych”, 
7 października 2013, WPiA 
- wykład i seminarium naukowe „The Common Law 
Methodology? Where judges are a source of law”, 
grudzień 2013, WPiA

konferencje krajowe:
- Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego ,,Sport 
pomiędzy reglamentacją a liberalizacją”, 15 kwietnia 2013, 
WPiA, współorganizowana przez Katedrę i ELSA Gdańsk
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa „10 lat 
obowiązywania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. Rozważania de lege lata i de lege ferenda”, 
Gdańsk-Gdynia, 22-23 kwietnia 2013, organizowana 
przez WPiA UG we współpracy z Narodowym Instytutem 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
- „Internet jako źródło informacji publicznej”, Gdańsk, 
9 maja 2013
- „Namiestnictwo na Kaukazie i w Królestwie Polskim”, 
Gdańsk, 20 maja 2013 
- VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt. 
„Ludobójstwo jako zbrodnia prawa międzynarodowego”, 
24 maja 2013, WPiA, konferencja została zorganizowana 
we współpracy z Wydziałem Dowodzenia i Operacji 
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Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 
- I Gdańska Konferencja Kryminologiczna pt. „Kryminologia - w poszukiwaniu interdyscyplinarności”; 4 czerwca 2013 
r., WPiA 
- „II Letnie Warsztaty Doktoranckie”, Gniewino, 26-28 czerwca 2013 
- „Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego”- IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego, 
Sopot, 26-28 września 2013 
- „Współczesne zagadnienia kryminologii”, 6 października 2013, WPiA 
- „Prawo majątkowe małżeńskie w Europie i Ameryce Południowej”, Gdańsk, 21 października 2013 

WYdZIAŁ ZARZĄdZAnIA
konferencje międzynarodowe:

- Współczesne problemy międzynarodowego nadzoru korporacyjnego, Sopot, 12-14 maja 2013,  Katedra Finansów 
Przedsiębiorstw
- „6th EuroSymposium on Systems Analysis and Design, Sopot, 26 października 2013, Katedra Informatyki 
Ekonomicznej
- The 11th International Conference on Information Management ICIM, Jurata, 22-24 maja 2013, Katedra Informatyki 
Ekonomicznej

konferencje krajowe
- Sukces organizacji - przejawy i uwarunkowania,  Gniewino, 12-14 września 2013, Instytut Organizacji i Zarządzania
- Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej,  Sopot, 10-12 czerwca 2013, Katedry: Ekonometrii, Statystyki
- Bezpieczeństwo gospodarcze w świetle zarządzania wartością, Gdańsk-Sztokholm, 5-8 października 2013, Katedry: 
Bankowości, Ekonomiki Przedsiębiorstw, Finansów
- Finanse wobec problemów gospodarki światowej, Sopot,  18-20 września 2013, Katedry: Bankowości, Finansów 
Przedsiębiorstw, Finansów
- Solvency II wyzwaniem dla nauki i praktyki ubezpieczeniowej,  Sopot, 2013, Katedra Statystyki 

MIĘdZYUCZeLnIAnY WYdZIAŁ BIOTeCHnOLOGII UG i GUMed
konferencje międzynarodowe:

- XIX Biotechnology Summer School, Gdańsk, 13-16 lipca 2013 
- MOBI4Health Kick-off Meeting, Gdańsk, 16 października 2013
- Bioinnovation & ScanBalt Forum 2013, 16-18 października 2013 

konferencje krajowe:
- 6th Biotechnology Students’ Conference, czerwiec 2013 Gdańsk
 

Uczestnictwo 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 bardzo 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.

Tablica 24. KATeGORYZACJA WYdZIAŁÓW

Wydział Kategoria „stara” Kategoria przyznana 
w 2013 roku

Wydział Biologii B A
Wydział Chemii A A
Wydział Ekonomiczny B B
Wydział Filologiczny B B
Wydział Historyczny B A
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki A A
Wydział Nauk Społecznych B B
Wydział Oceanografii i Geografii A B
Wydział Prawa i Administracji B A
Wydział Zarządzania B B
Wydział Biotechnologii UG i GUMed A A
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UG posiada bogate doświadczenie w realizacji krajowych projektów naukowych. Zgodnie z informacjami Biura Zarządzania 
Krajowymi Projektami Naukowymi w 2013 roku zawarto 73 umowy na realizację projektów w ramach różnych programów 
finansowanych ze środków krajowych, w tym:
1) 58 finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, w tym:

a) 5 w ramach programu ETIUDA 1
b) 5 w ramach programu HARMONIA 3 i 4
c) 3 w ramach programu MAESTRO 3 i 4
d) 17 w ramach programu OPUS 3 i 4
e) 20 w ramach programu PRELUDIUM 3 i 4
f) 4 w ramach programu SONATA 3 i 4
g) 3 w ramach programu SONATA BIS 1 i 3
h) 1 w ramach programu SYMFONIA 1

2) 5 finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w tym:
a) 2 w ramach programu LIDER III i IV
b) 1 w ramach programu PATENT PLUS
c) 2 w ramach programu PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH II

3) 10 finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
a) 1 w ramach programu NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI 2013
b) 7 w ramach programu IUVENTUS PLUS 2012
c) 2 w ramach programu DIAMENTOWY GRANT 2013

W 2013 roku w UG w ramach różnych programów i inicjatyw realizowanych było około 280 projektów. Pracownicy UG złożyli 
270 wniosków aplikacyjnych do różnych programów i inicjatyw finansowanych ze środków krajowych, spośród których 65 
uzyskało dofinasowanie.

2. Współpraca z zagranicą
Współpracę międzynarodową prowadzoną przez różne jednostki organizacyjne UG rejestruje kilka biur według 
obowiązującego zakresu działalności. Są to m.in.: Biuro Współpracy z Zagranicą, Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów 
(obecnie Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus), Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych oraz Dział Zarządzania Projektami 
Międzynarodowymi.

W 2013 roku Biuro Współpracy z Zagranicą zarejestrowało 1413 osób, które wyjeżdżały za granicę. Były to wyjazdy na:
- konferencje naukowe – 575 pracowników i 151 doktorantów, 
- staże naukowo-badawcze powyżej 1 miesiąca - 41 pracowników i 54 doktorantów,
- kwerendy, konsultacje, w ramach umów oraz projektów międzynarodowych – 491 pracowników i 98   doktorantów. 
W trakcie 2013 roku w ramach zawartych umów bilateralnych odbywała się wymiana międzyuczelniana grup studenckich, 
najliczniejsze, kilkunasto-osobowe grupy z Wydziału Ekonomicznego i Hochschule Bremen, Appalachian State University, 
a także Kyungpook National University Daegu i Ternopil National Economic University. Ponadto 40 studentów z Wydziału 
Oceanografii i Geografii wyjeżdżało na Uniwersytet w Oradei w Rumunii.
Na UG przyjmowano również gości z zagranicy. I tak m.in. 470 cudzoziemców uczestniczyło w konferencjach naukowych 
organizowanych przez wydziały naszej Uczelni. Odnotowaliśmy przyjazdy cudzoziemców na konsultacje naukowe, w ramach 
projektów oraz umów międzynarodowych, a pobyt 91 osób był finansowany ze środków będących w dyspozycji UG. 
Na przestrzeni 2013 roku  8 obcokrajowców, jako stypendystów Rządu RP odbywało w naszej Uczelni staże naukowo - 
badawcze na podstawie skierowania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Ponadto podpisano 
9 umów z uczelniami zagranicznymi, co spowodowało   formalne potwierdzenie współpracy naukowo-dydaktycznej z tymi 
ośrodkami nauki. W ciągu 2013 roku realizowano 646 tematów prac badawczych we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Zgodnie z informacjami Biura Wymiany Zagranicznej Studentów - w roku 2013 z możliwości semestralnego lub rocznego 
wyjazdu do zagranicznej uczelni w ramach unijnego programu wymiany międzynarodowej Erasmus skorzystało 206 
studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Spadek liczby osób wyjeżdżających w porównaniu do roku poprzedzającego dotyczył 
wielu polskich i zagranicznych uczelni  i mógł wynikać z zakłóceń w przepływie środków finansowych Komisji Europejskiej na 
realizację programu. Rok 2013 był kolejnym, w którym największą grupę osób wyjeżdżających stanowili studenci Wydziału 
Ekonomicznego (59 osób). Program cieszył się dużym zainteresowaniem również na Wydziałach: Filologicznym (57 osób, 
w roku 2012 również na drugim miejscu), Zarządzania (30 osób) oraz Nauk Społecznych (26 osób). 
Najczęściej wybieranymi krajami docelowymi były: Hiszpania (32 wyjazdy, stale na pierwszym miejscu od kilku lat), kraje 
skandynawskie (27 wyjazdów), Niemcy (23), Słowenia (18), Portugalia (15) oraz Czechy (13). Popularność nowych państw 
członkowskich UE wzrosła w roku 2013 – wyparły one z czołówki takie kraje, jak Francja czy Włochy.  
Uniwersytet Gdański w 2013 roku gościł 162 studentów z partnerskich uczelni europejskich, co w stosunku do roku 
poprzedzającego stanowi różnicę trzech osób i ponownie potwierdza stałą popularność uczelni. Wśród studentów 
goszczących w UG ponownie dominowali Hiszpanie (49 osób), naszą uczelnię chętnie wybierają także Niemcy (29 osób), 
Turcy (22 osoby), Francuzi (19 osób) oraz Włosi (11 osób). Na Wydział Ekonomiczny przyjechało aż 75 studentów, 33 – na 
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Wydział Nauk Społecznych, po niemal dwudziestu – na Wydziały: Prawa i Administracji oraz Zarządzania. Warto zauważyć, 
że w przypadku Wydziałów: Ekonomicznego, Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji liczba studentów przyjezdnych 
przewyższa (niekiedy znacznie) liczbę studentów wyjeżdżających z tych wydziałów. 
Studenci UG skorzystali również z możliwości odbycia trzymiesięcznej praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie, firmie 
czy placówce badawczej. W 2013 roku na praktykę w ramach Programu Erasmus wyjechało 56 osób (o 20 więcej, niż 
w roku poprzedzającym), z których największą grupę stanowili studenci Wydziału Nauk Społecznych (13 osób). Praktyka 
Erasmus cieszyła się zainteresowaniem także na Wydziałach: Międzyuczelnianym Biotechnologii (10 osób), Chemii oraz 
Zarządzania. Studenci zyskiwali doświadczenie zawodowe i doskonalili swoje umiejętności w placówkach zlokalizowanych 
przede wszystkim w Niemczech (11 osób), Wielkiej Brytanii (9 osób), Hiszpanii i Włoszech. 
Działalność Biura Obsługi Studentów Zagranicznych w roku 2013 koncentrowała się  na:
- rekrutacji studentów zagranicznych spoza Unii Europejskiej na zasadach pełnej odpłatności, pozyskiwanych za 

pośrednictwem firm rekruterskich i uczelnianych stron internetowych,
- prowadzeniu działań promocyjnych oraz uczestnictwie w targach edukacyjnych na Ukrainie, w Gruzji oraz Obwodzie 

Kaliningradzkim,
- pomocy studentom rekrutowanym w rozwiązywaniu problemów dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego, spraw 

socjalno-bytowych, legalizacji pobytu na terenie RP oraz wynikających z toku studiów,
- koordynacji współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Normal Harbin University (Chiny).
W październiku 2013 roku studia podjęło 103 studentów zagranicznych spoza Unii Europejskiej,  studiujących na zasadach 
pełnej odpłatności,  z czego 46  na pierwszym roku.
Zestawienie  według kraju pochodzenia studentów przedstawia się następująco: 
Chiny –  36 osób (w porównaniu z rokiem 2012 spadek o 15%  ), Rosja – 32 osoby (wzrost o 291%),  z czego 25 osób z 
Obwodu Kaliningradzkiego ( wzrost o 500%), Ukraina – 10 osób (wzrost o 250%), Białoruś – 7 osób, Turcja - 4 osoby, 
Azerbejdżan - 3 osoby, po 2 osoby z USA, Japonii i Indii oraz po 1 osobie z Arabii Saudyjskiej, Armenii, Mongolii, Syrii i 
Egiptu.
Rekrutacja studentów według wydziałów jest następująca: Wydział Ekonomiczny - 74 osoby, Wydział Filologiczny - 11 
osób, Wydział Zarządzania - 5 osób, Wydział Nauk Społecznych - 7 osób, Wydział Historyczny - 2 osoby oraz po 1 osobie na 
Wydziałach: Prawa i Administracji, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Biotechnologii, Oceanografii i Geografii.
Na konto uczelni w roku 2013 z tytułu opłat za studia wpłynęło 294 992,89 euro, co stanowi równowartość  1 228 925,71 
zł. 

Uniwersytet Gdański posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych. Według informacji Działu 
Zarządzania Projektami Międzynarodowymi w 2013 r. zawartych zostało 17 umów na realizację projektów w ramach 
różnych programów finansowanych ze środków międzynarodowych, w tym:
- 3 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
- 3 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 
- 1 w ramach Programu Polsko-Szwajcarski Program Badawczy;
- 3 w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza; 
- 1 w ramach wizyty przygotowawczej ze środków Mechanizmu Finansowego oraz Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2009-2014;
- 1 w ramach Programu Uczenie się przez całe życie;
- 1 w ramach Programu EUREKA;
- 1 w ramach Baltic Sea Pilot Project;
- 3 w ramach 7. Programu Ramowego UE.
W 2013 roku na Uniwersytecie Gdańskim w ramach różnych programów i inicjatyw realizowanych było ponad 70  projektów 
(najwięcej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz w 7. Programie Ramowym). Przy współudziale Działu 
zostało złożonych 57 projektów (w tym 12 do funduszy strukturalnych). W trakcie weryfikacji i negocjacji były kolejne 
wnioski o dofinansowanie projektów.
Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi każdego roku organizuje kilka szkoleń z zakresu realizacji projektów 
i programów międzynarodowych. W 2013 r. Dział zorganizował 5 szkoleń, których celem było m.in.: przedstawienie 
możliwości jakie dają fundusze międzynarodowe, przygotowanie potencjalnych uczestników do aplikowania o środki 
międzynarodowe i rozliczania projektów, przedstawienie możliwości udziału w ostatnich konkursach w 7. Programie 
Ramowym, jak również założeń nowego programu Horyzont 2020 oraz możliwości finansowania badań w ramach tego 
programu,  a także wymiana doświadczeń.
Ponadto w 2013 r. Dział prowadził Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego UE.
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3. Biblioteka i Wydawnictwo
BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU GDAńSKIEGO

W 2013 r. do zbiorów ogółem wpłynęło 37 334 wol. (książki, czasopisma, zbiory specjalne). Po dokonaniu selekcji stan zbio-
rów na 31.12.2013 r. wyniósł 1 543 074 wol. W czytelniach i wypożyczalniach BUG udostępniono 1 052 568 wol. Katalog onli-
ne zawierał 505 807 opisów bibliograficznych, 831 815 opisów egzemplarza i 20 218 opisów zasobu czasopism, tzn. 80 % ksią-
żek i 93 % tytułów czasopism.
W okresie sprawozdawczym zorganizowano i opłacono prenumeratę czasopism drukowanych – 410 tytułów czasopism pol-
skich za kwotę 64 794 zł i 436 tytułów zagranicznych za kwotę 1 825 589 zł (w związku z unieważnieniem postępowania prze-
targowego w 2012 r. w 2013 r. zapłacono łącznie za prenumeratę na 2013 r. i 2014 r.), a także dostęp do czasopism elektronicz-
nych (łącznie dostęp do ponad 120 tys. tytułów czasopism zagranicznych i polskich) oraz do światowych baz bibliograficznych 
i abstraktowych za kwotę 506 555 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 wysoko-
ści 1 600 000 zł oraz kwocie 450 835 zł przeznaczonej przez wydziały UG na wydatki związane z prenumeratą czasopism zagra-
nicznych drukowanych a także środkom wypracowanym przez Bibliotekę – ok. 200 000 zł. Łączna wartość nabytków pochodzą-
cych ze źródeł nieodpłatnych: darów, egzemplarza obowiązkowego i wymiany wyniosła 942 400 zł, w tym: dary – 150 612 zł, 
egzemplarz obowiązkowy – 734 176 zł, wymiana – 57 612 zł.
W ramach działalności dydaktycznej (wykłady, szkolenia, praktyki studenckie i zawodowe) przeprowadzono zajęcia dla 1 604 
osób. Szkolenie biblioteczne online zaliczyło 7 508 studentów.
We wszystkich placówkach BUG udzielono 128 728 informacji, w tym: 63 284 informacji katalogowych, 8 864 informacji biblio-
graficznych, 56 580 informacji rzeczowych. Zrealizowano 430 kwerend.
W 2013 r. wprowadzono 5 543 opisy bibliograficzne do Bibliografii Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG, do-
stępnej pod adresem: http://expertus.bg.univ.gda.pl/. 
Do Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej w ciągu roku wykonano 45 193 skany z dzieł pochodzących z zasobu BUG (pierwsze miej-
sce wśród partnerów PBC). Od momentu udostępnienia biblioteki cyfrowej w 2010 r. z zasobu BUG skorzystało 242 341 czy-
telników. 
W 2013 r. w Bibliotece zatrudnieni byli: pracownicy działalności podstawowej – 172,5 etatu (bibliotekarze dyplomowani – 
4 etaty, bibliotekarze i pracownicy biblioteczni 168,5 etatu), pracownicy administracyjni – 5,5 etatu, informatycy-  3 etaty, in-
troligatorzy – 6 etatów.
Studia wyższe i podyplomowe ukończyły 4 osoby. 29 osób uczestniczyło w konferencjach. W warsztatach tematycznych  uczest-
niczyło 6 osób. 
Powierzchnia użytkowa BUG (13 obiektów) w 2013 r. wynosiła 17 591 m2, w tym: Biblioteka Główna 9 366 m2, biblioteki spe-
cjalistyczne i magazyn składowy 8 255 m2.

StAtyStykA BIBLIOtECZNA
Na prezentowanie danych – dotyczących udostępniania - ma wpływ organizacja dostępu do zbiorów i sposób liczenia czytelni-
ków odwiedzających Bibliotekę Główną UG. 

Tablica 25. udostępnianie zasobów bibliotecznych

OBSŁUGA CZYTeLnIKÓW
Stan bazy czytelników 42.373
Udostępniono  (na miejscu i na zewnątrz) 1.052.568 wol.
Transakcje w wypożyczalniach wypożyczenia: 161.056 wol.

prolongaty: 55.069 wol.
zwroty: 162.386 wol.

WYPOŻYCZenIA MIĘdZYBIBLIOTeCZne

z innych bibliotek 846 wol.
do innych bibliotek 1.255 wol.
SZKOLENIA
dla studentów I roku 7.946 osób

(w tym 7.508 osób szkolenie online, zakończone testem)
dla studentów III/IV roku 1.083 osób
dla użytkowników czasopism i baz danych online 371 osób
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Tablica 26. Udostępnianie w bibliotece ug i bibliotekach specjalistycznych

Sale Liczba miejsc Udostępniono na 
zewnątrz  (wol.)

Udostępniono na miejscu 

(wol.)

Biblioteka Główna 
Oddział Udostępniania 6 479 136.902 435.487

Biblioteka Główna 
Oddział Inf. Naukowej 1 52 - 3.008

Oddział Zb. Specjalnych w BG 2 29 - 2.028
Biblioteka Biologiczna  1 16 419 2.724
Czytelnia Oceanograficzna Gdynia 1 35 264 6.117
Biblioteka Chemiczna  1  20 5.507 4.753
Biblioteka Ekonomiczna 5 207 41.602 196.820

Biblioteka Historii Kultury 1 23 1.511 4.488
Biblioteka Humanistyczna 2 89 12.626 47.509
Biblioteka Matematyczno-Fizyczna 1 30 222 986
Biblioteka Prawna 3 103 17.072 132.119

Razem udostępniono 1.052.568 wol. (↓116.882  wol. w stosunku do roku 2012)

Tablica 27. Pomorska Biblioteka Cyfrowa 

Wykonane skany Publikacje umieszczone w PBC
Odwiedziny

ogółem zasób BUG 
342.580 5.104 3.306.581 242.341

ZBIORY 
Tablica 28. Gromadzenie zbiorów

Wyszczególnienie stan inwentarzowy
Książki 1.042.086
Czasopisma 327.590
Zbiory Specjalne 173.398
Ogółem 1.543.074 wol./jedn.

W ciągu 2012 roku zgromadzono:

Wyszczególnienie Wpływy (wol./jedn.) Ubytki (wol.)
Książki  24.934 15.533
Czasopisma 8.915 1.860
Zbiory Specjalne 3.485 -
Ogółem  37.334 17.393

Tablica 29. Źródła gromadzenia druków zwartych 

Rodzaj wpływu
Druki zwarte Wartość 

zgromadzonych 
druków zwartych (zł) Liczba tytułów Liczba wol. Uwagi (wol.)

Zakup 5.389 7.851 krajowe: 6.855
zagraniczne: 996 593.684,73

Egzemplarz obowiązkowy 10.944 13.422 - 523.291,37 

Dary 1.623 2.311 krajowe: 1400
zagraniczne: 911 99.521,29 

Wymiana 443 780 krajowe: 435
zagraniczne: 345 48.719,09

E-ksiązki 3.128.734 - - 143.963,83
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Inne 191 449 krajowe: 299
zagraniczne: 150 37.104,72

Materiałówka - 35 - 2.327,49
Ogółem 18.590 24.848 - 1.448.612,52

 
Tablica 30. Źródła gromadzenia druków ciągłych

Wyszczególnienie Liczba tytułów Wartość (zł)
Prenumerata drukowana polska 410 64.793,59
Prenumerata drukowana zagraniczna 436 1.825.589,47
Dary 214 46.045,00
Wymiana 125 21.399,00
Egzemplarz obowiązkowy 4.381 183.849,00
Prenumerata wyd. elektronicznych
(polskie i zagraniczne) 120.169 506.555,12

Ogółem 125.735 2.648.231,18

Tablica 31. Źródła gromadzenia zbiorów specjalnych

Wyszczególnienie Jednostki ewidencyjne Wartość (zł)
Zakup 461 64.353,24
Dary 1.392 4.882,00
Egzemplarz obowiązkowy 1.078 13.229,77
Inne 24 97,60
Ogółem 2.955 82.562,61

Tablica 32. Opracowanie zbiorów

Rekordy 
bibliograficzne

Rekordy 
egzemplarza

Rekordy 
zasobu Opracowanie przedmiotowe (tytuły) Rekordy KHW

47.879 59.695 550 10.291 6.107

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAńSKIEGO
W okresie sprawozdawczym w Wydawnictwie było zatrudnionych 10 osób (redaktor naczelny, sekretarz, specjalista ds. 
promocji i dystrybucji, redaktor techniczny oraz 6 redaktorów. Stanowisko specjalisty ds. promocji i dystrybucji zostało 
utworzone od 1 kwietnia w miejsce jednego etatu redaktora, który zredukowano w roku poprzednim. Wydawnictwo nie 
zatrudnia ani składaczy, ani grafików, którzy wykonują pracę w oparciu o umowę o dzieło lub umowę zlecenia, na zasadzie 
stałej współpracy. W roku 2013 współpracowano stale z dwoma grafikami oraz 6 składaczami – operatorami DTP.  Ze względu 
na wielość książek w procesie wydawniczym stale współpracowano też z redaktorami wykonującymi pracę w oparciu o umowę 
o dzieło lub umowę zlecenia, w najbardziej intensywnym okresie było to jednocześnie 14 redaktorów, co skutkowało tym, 
że znacznie (do dwóch tygodni) skrócił się czas oczekiwania książki po recenzji na przekazanie jej do redakcji i rozpoczęcie 
procesu wydawniczego; natomiast rozprawy habilitacyjne trafiały do redaktorów niezwłocznie po złożeniu ich przez autorów 
w wersji po recenzji. Średnio czas, jaki Wydawnictwo wyznaczało na zakończenie prac i opublikowanie książki, zwłaszcza 
w przypadku rozpraw habilitacyjnych, to ok. 3 miesiące, przy czym zdarzało się, że ten czas był jeszcze krótszy. Co bardzo 
ważne, skrócenie tych okresów w żaden sposób nie wpłynęło na jakość prac nad książkami. 
Choć celowe było rozszerzanie współpracy z redaktorami niezatrudnionymi w Wydawnictwie, to taki system pracy wymagał 
znacznie większego zaangażowania. Po pierwsze, wyszukiwano redaktorów i sprawdzano ich kompetencje, po drugie, 
koordynowano prace pomiędzy nimi a składaczami i grafikami. Nadzorowano tym samym wszystkie książki, które były 
w opracowaniu redakcyjnym poza Wydawnictwem – często sprawdzano okładki, przekazywano dane do zleceń okładek, 
oceniano terminowość wykonanej pracy, konsultowano się z redaktorami wykonującymi pracę i odpowiadano na ich 
wątpliwości. Było to bardzo pracochłonne i czasochłonne, wobec wszystkich innych bieżących obowiązków związanych 
z  kierowaniem i zarządzaniem Wydawnictwem. Dlatego celowe stało się – idąc za wzorem innych wydawnictw profesjonalnych 
– utworzenia w Wydawnictwie stanowiska redaktora prowadzącego, który zajmowałby się koordynacją poszczególnych prac, 
jakie należy wykonać nad książką – zgodnie z procedurą określoną w karcie książki. 

Kolegium Redakcyjne
Na mocy Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 6/R/13 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Rady 
Redakcyjnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego zostało wyznaczone Kolegium Redakcyjne na kadencję 2012–
2016. Członkowie Kolegium Redakcyjnego zostali wskazani przez Prorektora ds. Nauki prof. dr. hab. Grzegorza Węgrzyna 
w  uzgodnieniu z dziekanami wydziałów. 
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Członkowie Kolegium Redakcyjnego w głosowaniu wyłonili też Radę Naukowo-Programową.
Zadania zarówno Kolegium Redakcyjnego, jak i Rady Naukowo-Programowej szczegółowo określa Regulamin Wydawnictwa 
Uniwersytetu Gdańskiego. 

druk książek
Łącznie w roku 2013 Wydawnictwo opublikowało 201 książek, w tym: 34 rozprawy habilitacyjne, 87 monografii autorskich 
i współautorskich, 15 podręczników, 59 numerów czasopism naukowych oraz 6 publikacji w kategorii varia (katalogi, 
informatory). W stosunku do poprzedniego roku liczba wydanych publikacji wzrosła o 72 pozycje wydawnicze (zob. załącznik 1 do 
sprawozdania).  Priorytetowym zadaniem Wydawnictwa, w szczególności w okresie do końca czerwca 2013 r., było wydawanie 
rozpraw habilitacyjnych ze względu na zmiany w procedurze habilitacyjnej. Cel ten udało się nam zrealizować tak, że każdy 
autor, który złożył do Wydawnictwa UG książkę z prośbą o wydanie jej w terminie wystarczającym do wszczęcia postępowania 
habilitacyjnego w starej procedurze, otrzymał książkę zgodnie z tą prośbą. Choć wypada zaznaczyć, że w kilku przypadkach 
skutkowało to koniecznością podjęcia nadzwyczajnych działań mających na celu przyśpieszenie procesu wydawniczego przy 
zachowaniu odpowiednio wysokiego standardu wydania rozprawy. 
Książki, zgodnie z umową przetargową nr A120-211-205/11/SS, były drukowane w Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 
Umowa ta została podpisana 24 lutego 2012 r. na okres do 31 grudnia 2012 r.  Ponieważ nie wykorzystano wartości umowy 
w kwocie 651 900 zł brutto, podpisano aneks do umowy przedłużający ją na okres do wyczerpania sumy. 

dystrybucja 
Książki Wydawnictwa są dystrybuowane za pośrednictwem sklepu internetowego Wydawnictwa oraz przez inne księgarnie, 
z którymi Wydawnictwo współpracuje. Poza księgarniami, które mają swoje siedziby w Kampusie UG („Na Biskupiej Górce” – 
WNS UG oraz „Arche” WPiA UG), współpracujemy z 30 księgarniami i 5 hurtowniami, dzięki czemu jesteśmy w 9 największych 
miastach w Polsce, a także w innych księgarniach internetowych. Księgarnie, z którymi stale współpracujemy to: Gdańsk 
(Arche, Gdański Dom Książki, Gdańska Księgarnia Naukowa, Księgarnia Fachowa Ekobis, Księgarnia Karol i Katarzyna Czech, 
Księgarnia na Biskupiej Górce, Księgarnia PWN), Katowice (Księgarnia Liber, Księgarnia Libella), Kępno (Przyrodnicze PL), 
Kraków (Elite Księgarnia Hiszpańska, Główna Księgarnia Naukowa, Główna Księgarnia Szkolna, Księgarnia Akademicka, Dante 
S.C., Wydawnictwo WAM Księgarnia),  Lublin (Iuris Prudentia – Księgarnia Prawnicza, Księgarnia UMCS), Warszawa (Główna 
Księgarnia Naukowa Bolesława Prusa, Księgarnia Ekonomiczna, Księgarnia Lexicon, Księgarnie PWN, Księgarnia Studencka), 
Poznań (Księgarnia Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznańska Księgarnia Ekonomiczna, Księgarnia „Przy Fredry”), Toruń 
(Księgarnia Uniwersytecka UMK), Szczecin (Księgarnia Akademii Morskiej),  Skrzeszew (PioMar Księgarnia Historyczna), 
Wrocław (Księgarnia Ekonomiczna Milan, Księgarnia PWN). Hurtownie: Białe Błota (Kodeks 2002), Warszawa (Platon Sp. z o.o.), 
Łódź (Bibliofil; Hurtownia Książek Cygi), Siemiatycz (PH Kowalska Hurtownia Książek). Ponadto kilkadziesiąt księgarni w  Polsce 
zamawia wybrane tytuły z naszej oferty wydawniczej. W ramach działań promocyjnych książki Wydawnictwa były sprzedawane 
też przy okazji konferencji i seminariów naukowych na UG. Oprócz tego e-booki są dystrybuowane przez Wydawnictwo za 
pośrednictwem ibuk.pl, na podstawie umowy z PWN-em. Umowa została podpisana 30 września 2011 r., ale realizowana 
jest dopiero od kwietnia 2013 r., co wiąże się ze zmianą, jaką wprowadzono w strukturze zatrudnienia w Wydawnictwie. 
Najważniejsze organizacyjnie z punktu widzenia działań dystrybucyjnych było powołanie nowego stanowiska – specjalisty ds. 
promocji i dystrybucji. Dotąd w Wydawnictwie nie było osoby, która by się tym zajmowała. Powołanie nowego stanowiska 
było zatem związane zarówno z potrzebami wewnętrznymi Wydawnictwa, jak i z oczekiwaniami naszych autorów. Dzięki temu 
Wydawnictwo aktywniej włączyło się w działania promocyjne związane zarówno z wysyłaniem egzemplarzy promocyjnych 
do prasy w celu pozyskiwania recenzji, jak i organizowaniem spotkań autorskich przy okazji nowo wydanych książek. Na tym 
polu istotne wsparcie okazała Dyrektor Biblioteki UG mgr Grażyna Jaśkowiak, która zawsze chętnie gościła nas w Bibliotece 
przy okazji kolejnych laudacji i spotkań promocyjnych.  W dniach 24–27 października 2013 r. Wydawnictwo wzięło udział w 17. 
Targach Książki w Krakowie. Ponieważ udział w targach książki jest kosztowny, wybieramy jedną z szerokiej oferty corocznych 
targów książki. Sukcesem było nawiązanie współpracy z „Dziennikiem Bałtyckim”, w ramach której godne odnotowania jest, 
że do każdego egzemplarza gazety z 30 kwietnia został dołączony audiobook Konstytucji RP z 1997 r. czytanej przez Krzysztofa 
Gordona, którą to płytę Wydawnictwo wydało na początek roku akademickiego 2012/2013 we współpracy z WPiA UG. Dodatek 
do świątecznego wydania gazety był promocją Uniwersytetu oraz samego Wydziału Prawa i Administracji UG. Co więcej, 
Kancelaria Sejmu RP poprosiła o bezpłatne udostępnienie pierwszego audiobooka wydanego przez Wydawnictwo celem 
szerokiego propagowania wartości, idei i zasad konstytucyjnych w tej formie, a na każdym egzemplarzu dystrybuowanym przez 
Sejm widnieje zarówno wydawca, jak i inicjator przedsięwzięcia, czyli WPiA UG. 
Wydawane książki były zgłaszane do konkursów. W 2013 r. książka Korea w oczach Polaków. Państwo – społeczeństwo – kultura 
pod redakcją Józefa Włodarskiego, Kamila Zeidlera i Marcelego Burdelskiego zdobyła nagrodę w konkursie na Najtrafniejszą 
Szatę Edytorską na XIX Wrocławskich Targach Książki Naukowej. Praca habilitacyjna dra Arkadiusza Janickiego otrzymała główną 
nagrodę w XIII edycji Konkursu im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszczyckiego (w roku 2012 ta sama książka otrzymała 
nagrodę „Przeglądu Wschodniego” w kategorii dzieła krajowe). Atlas sozologiczny gmin Polski 2000–2009 autorstwa Mariusza 
Kistowskiego został nominowany do nagrody SWSW za Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki w roku 2013. Z kolei książka 
autorstwa Arnolda Kłonczyńskiego pt. My w Szwecji nie porastamy mchem. Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945 –1980 
była nominowana do nagrody im. Oskara Haleckiego za Najlepszą Książkę Naukową Poświęconą Dziejom Polski i Polaków w XX 
wieku. 
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Konkurs na najlepszą książkę naukową 
Zgodnie z nowym Regulaminem Wydawnictwa UG Kolegium Redakcyjne zatwierdziło Regulamin konkursu na najlepszą książkę 
naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. 
Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach: 1) kategoria – książka naukowa, 2) książka 
dydaktyczna, 3) przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej. Pierwsza edycja Konkursu została ogłoszona w roku akademickim 
2013/2014. Nagrodzone książki zostaną wyłonione przez Kolegium Redakcyjne, a oficjalne ogłoszenie wyników konkursu 
ma się odbywać corocznie podczas inauguracji nowego roku akademickiego. Główną nagrodą dla laureatów wszystkich 
kategorii jest prawo opublikowania nieodpłatnie w Wydawnictwie kolejnej książki w okresie 7 lat od rozstrzygnięcia konkursu. 
Nagrodami za 2. i 3. miejsce są wybrane przez laureata egzemplarze książek opublikowanych w Wydawnictwie (odpowiednio 
za kwotę 600 zł i 300 zł).

Współpraca z jednostkami Uniwersytetu Gdańskiego oraz innymi instytucjami
Z poszczególnymi wydziałami współpracujemy w ramach obsługi procesu wydawniczego książek pracowników naukowych, 
ale też wspieraliśmy działania organizacji studenckich (m.in. dot. czasopism kół naukowych). Wydawnictwo współpracowało 
ponadto z innymi jednostkami Uniwersytetu Gdańskiego. Wydawnictwo, razem z wydawnictwem Wolters Kluwer, było 
partnerem projektu naukowego i Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „10 lat obowiązywania ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. Rozważania de lege lata i de lege ferenda” , która została zorganizowana na WPiA UG w dniach 
22–24 kwietnia. Partnerami tego projektu były też instytucje działające przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
– Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dla Wydawnictwa największe 
znaczenie miało nawiązanie przy okazji tej konferencji współpracy z najważniejszym w Polsce międzynarodowym prawniczym 
wydawnictwem naukowym Wolters Kluwer, której efektem jest współwydanie publikacji Prawo ochrony zabytków pod 
redakcją K. Zeidlera, a także współpraca w ramach innych projektów wydawniczych. We współpracy WPiA UG – Wolters 
Kluwer wydajemy serię „Monografie Prawnicze”, a ponadto podpisaliśmy trzy umowy na publikacje wydane już przez 
Wydawnictwo. Dalsze umowy są w planach. W ramach umów o współpracę odpłatnie udzielamy WK licencji na wersję 
elektroniczną, dzięki czemu publikacje pracowników WPiA trafiają do elektronicznej bazy LEX. Zwiększa to dostęp do tych 
publikacji, wpływa na liczbę cytowań, a współpraca z prestiżowym, cenionym w środowisku partnerem buduje dobrą markę. 
Podjęliśmy też współpracę z Oxford University Press, podpisując umowę licencyjną na wydanie polskiego przekładu książki 
Michaela Kimmela The Gendered Society. W ramach umowy licencyjnej uzyskaliśmy prawo do przekładu i kolejnych wydań 
książki w ciągu najbliższych lat. Mamy kontakt i współpracujemy także z innymi wydawnictwami akademickimi, zwłaszcza 
z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym również planujemy podpisać umowę o współpracy w zakresie 
czasopism naukowych. Jako członek Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych w dniach 7–9 czerwca 2013 r. uczestniczyłam 
w Konferencji Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych w Świnoujściu. Wydawnictwo w 2013 r. podpisało też umowę z 
Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku, w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu e-Publikacje 
Nauki Polskiej. Projekt ten ma za zadanie zebrać publikacje naukowe z różnych dziedzin, wydawane przez polskie uczelnie, 
instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea. Celem bazy jest zebranie w jednym miejscu trudno 
dostępnej literatury z ośrodków naukowych z całej Polski i udostępnienie jej bibliotekom i czytelnikom w jednym z trzech 
wariantów (dostęp odpłatny, dostęp bezpłatny dla bibliotek, a odpłatny dla czytelników, dostęp bezpłatny dla wszystkich). 
Zasady dostępu określa Wydawnictwo, przekazując publikacje do WSE w Białymstoku. WSE rozlicza się za przekazane 
publikacje fakturą wg specyfikacji określonej w załączniku do umowy. Innym ważnym polem współpracy Wydawnictwa z 
podmiotami zewnętrznymi jest pozyskiwanie środków finansowych na wydawanie publikacji. Do podmiotów, które wspierały 
finansowo wydanie książek w 2013 r., należały podmioty państwowe, podmioty samorządowe, przedsiębiorcy oraz osoby 
fizyczne. 

Konkluzje   
1. W okresie sprawozdawczym udało się zrealizować wszystkie plany wydawnicze, przede wszystkim dotrzymując terminu 

wydania rozpraw habilitacyjnych.
2. Wydawnictwo zaczęło realizować nowe cele związane z dystrybuowaniem e-booków, których przygotowanie nie wiąże 

się z żadnymi dodatkowymi kosztami, a daje też możliwość pozyskania środków z ich sprzedaży. 
3. Dobrym rozwiązaniem było powołanie stanowiska osoby odpowiedzialnej za promocję i dystrybucję, co zaktywizowało 

działalność promocyjną Wydawnictwa oraz pozwoliło zrealizować umowy związane z dystrybucją e-booków. Dalsze 
działania w tym zakresie będą sukcesywnie intensyfikowane. Korzystając z tego stanowiska, trzeba zintensyfikować 
działania mające na celu promocję, dystrybucję i sprzedaż.

4. Kolejnym ważnym krokiem na rok 2014 będzie zmiana systemu zarządzania procesem wydawniczym książek poprzez 
powołanie stanowiska redaktora prowadzącego w miejsce zwykłego redaktora, co  jeszcze bardziej usprawni prace osób 
zaangażowanych w przygotowanie książek i poprawi jakoś pracy.

5. Nie jest celowe zatrudnianie na etat operatorów DTP, grafików ani też wszystkich redaktorów, gdyż korzystanie z ich 
usług na zasadzie outsourcingu jest tańsze i bardziej wydajne, przy czym wymaga zatrudnienia w Wydawnictwie zaledwie 
jednej osoby koordynującej i sprawdzającej ich pracę. Docelowo więc warto pozostawić w Wydawnictwie około dwóch – 
trzech najlepszych redaktorów zatrudnionych, a z pozostałymi współpracować na umowę o dzieło, co i tak jest konieczne 
dla zapewnienia sprawnego i systematycznego opracowania książek.

6. Celem Wydawnictwa na dalszy etap prac jest też poprawa naszej oferty dla czasopism naukowych i pomoc redakcjom 
czasopism naukowych w pozytywnym przejściu ewaluacji.



- 44 -

3. Studium Języków Obcych
W 2013 roku Studium Języków Obcych prowadziło lektoraty z języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemiec-
kiego, polskiego dla obcokrajowców, rosyjskiego, szwedzkiego i włoskiego. W roku 2013 w SJO zatrudnionych było 50 star-
szych wykładowców, 22 wykładowców i 12 lektorów. Trzech starszych wykładowców i jeden wykładowca przebywali na urlo-
pie dla poratowania zdrowia. Jeden starszy wykładowca przebywał na urlopie bezpłatnym. W administracji SJO zatrudnio-
nych było pięciu samodzielnych referentów i jeden specjalista ds. informatyki.

Tablica 35. Udział  studentów  studiów  stacjonarnych  UG  w  lektoratach  języków obcych wg wydziałów i języków 
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Angielski 258 142 184 1427 714 563 514 741 605 718 872 6738

Francuski - - - 127 33 12 0 9 2 23 0 206
Hiszpański - - - 258 49 55 0 2 1 2 0 367
Niemiecki 4 - - 313 85 100 0 126 25 54 3 710
Rosyjski 1 - 1 140 28 12 0 12 0 21 0 215
Szwedzki - - - 48 0 0 0 0 0 0 0 48
Włoski - - - 0 0 38 0 0 0 0 0 38
Ogółem 263 142 185 2313 909 780 514 890 633 818 875 8322**

* Dane dotyczą dwóch języków
**Powyższa liczba stanowi wzrost o 868 w stosunku do roku 2012
W roku 2013 z oferty lektoratowej SJO korzystali również studenci studiów niestacjonarnych.

7. Korzystne i konieczne dla zachęcenia autorów do publikowania w Wydawnictwie jest poszerzanie współpracy 
z komercyjnymi wydawnictwami specjalistycznymi, a dla finansowania ważne jest też pozyskiwanie partnerów 
wśród podmiotów publicznych (np. urzędy, instytucje kultury, przedsiębiorcy itp.). Współpraca z innymi wydawcami 
i  kooperacja pozytywna to nowe spojrzenie na działalność wydawniczą. Taka formuła to nowy paradygmat współpracy 
z innymi nie przez pryzmat prymitywnej konkurencji, ale przez pryzmat wielostronnych korzyści nie tylko z perspektywy 
wydawców, ale też autorów.

W roku 2013 nakładem Wydawnictwa UG ukazało sią 201 tytułów , w łącznej liczbie 45 417 egzemplarzy o całkowitej 
objętości 3 279,4 arkusza wydawniczego. 

Tablica 33. Zestawienie publikacji w roku 2013

Rodzaj publikacji Liczba tytułów Nakład w 
egzemplarzach

Objętość w ark. 
wyd.

Koszty wydawnicze 
ogółem w zł

Podręczniki 15 3000 183,8 42 916,19
Prace habilitacyjne 34 5030 788,3 261 889,44 
Monografie 87 17835 1424,3 606 954,59
Zeszyty Naukowe 59          10259 859,5 218 989,53
VARIA 6 9293 23,5           50 201,18
Ogółem 200         45 417 3 279,4 1 180 950,93

Koszt jednego arkusza wydawniczego zł 360,11
Uwaga: koszt wydania podręczników i habilitacji do 10 ark. bez dofinansowania: 122 190,64 

przychody ze sprzedaży  książek: 370 695                                                     

Tablica 34. Zestawienie publikacji w latach 2011–2013
2011* 2012 2013

Liczba tytułów 15 3570 165,5
Nakład w egzemplarzach 15 3570 165,5
Objętość w ark. wyd. 15 3570 165,5
Koszty wydawnicze ogółem w zł 15 3570 165,5

koszt wydania z VAT bez narzutu 11% od kosztów
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Tablica 36. Udział  studentów  studiów  niestacjonarnych  UG  w  lektoratach  języków obcych
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Angielski 294 72 - 55 301 75 981 599 2377

Francuski 1 - - - 1 - 4 - 6
Hiszpański - - - - - - 3 - 3
Niemiecki 4 - 16 - 34 - 139 - 193
Rosyjski 23 1 - - 5 1 80 - 105
Szwedzki - - - - - - - - -
Włoski - - - - - - - - -
Ogółem 322 73 16 55 341 76 1209 599 2691*

* Wzrost o 238 w porównaniu z rokiem 2012 

Tablica 37. Udział  doktorantów  UG  w  lektoratach  języków obcych

Wydział Liczba studentów
Biotechnologii 108
Chemii 28
Ekonomiczny 26
Nauk Społecznych 51
Prawa i Administracji 79
Zarządzania 32
Ogółem 324*

* W 2012 roku liczba ta wynosiła 15

Lektoraty w strukturze wydziałów (godziny)
Tablica 38. Zajęcia z języków obcych - lektoraty, wg wydziałów i języków (liczba godzin)
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WB 922 - - - - - - 922

MWB 536 - - - - - - 536
WCh 1062 - - - - - - 1062
WE 4574 690 1380 2194 810 300 - 9948
WF 2476 270 180 450 120 - - 3496
WH 2102 60 120 480 60 - 90 2912
WMFI 2562 - - - - - - 2562
WNS 3884 - - 420 - - - 4304
WOiG 2047 - - - - - - 2047
WPiA 1432 40 - 220 60 - - 1752
WZ 2356 - - - - - - 2356
Razem 23953 1060 1680 3764 1050 300 90 31897*

* Łączna liczba godzin stanowi spadek o 1508 w stosunku do roku 2012
W ramach programu ERASMUS odbyło się 600 godzin zajęć z języka polskiego dla obcokrajowców.
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Tablica 39. Zajęcia z języków obcych na studiach niestacjonarnych 
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WCh 18 - - 18
WE 406 34 30 470
WF 353 - - 353
WH - 60 - 60
WMFI 232 - - 232
WNS 1185 160 - 1345
WOiG 150 - - 150
WPiA 1507 216 162 1885
WZ 467 - - 467
Razem 4318 470 192 4980*

*Łączna liczba godzin stanowi spadek o 1082 w stosunku do roku 2012

Tablica 40. Zajęcia z języków obcych dla doktorantów

studia doktoranckie pensum
Wydział Biotechnologii 90
Wydział Chemii 34 
Wydział Ekonomiczny 56
Wydział Nauk Społecznych 87
Wydział Prawa i Administracji 15
Wydział Zarządzania 44
Ogółem 326*

*Liczba ta stanowi spadek o 117 godzin w stosunku do roku 2012

Kursy językowe
W 2013 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, 
chińskiego, hiszpańskiego, japońskiego, rosyjskiego oraz szwedzkiego.

Podwyższanie kwalifikacji dydaktycznych pracowników
- współpraca oraz udział w szkoleniach metodyczno - informacyjnych organizowanych przez wydawnictwa podręczników do 

nauki języków obcych 
- obrona dwóch prac doktorskich
- udział lektorek w konferencji dla nauczycieli akademickich „English for Academic Purposes” zorganizowanej na UAM w Po-

znaniu

Współpraca z zagranicą
- przeprowadzenie egzaminów certyfikatowych z języków: angielskiego TOEIC, francuskiego DFA i DFP na mocy licencji Pary-

skiej Izby Handlowo - Przemysłowej, hiszpańskiego DELE, niemieckiego ŐSD 
- zorganizowanie kursów języka polskiego jako obcego w ramach programu Erasmus 2013 (Erasmus Intensive Language Co-

urses - EILC 2013) połączonego ze zwiedzaniem, poznawaniem kultury i tradycji naszego regionu. Kursy zostały dofinanso-
wane z Programu Erasmus „Uczenie się przez całe życie”

działalność na rzecz środowiska studenckiego
- udział wszystkich zespołów językowych w Bałtyckim Festiwalu Nauki
- opieka merytoryczna nad działalnością studenckich kół naukowych z języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 

niemieckiego i polskiego jako obcego
- wykonywanie przez pracowników dydaktycznych SJO tłumaczeń na potrzeby Wydziałów

Baza multimedialna SJO
Baza dydaktyczna SJO jest stale rozwijana i modernizowana. Obecnie studenci mają do dyspozycji pięć laboratoriów kompu-
terowych do nauki języków, sale dydaktyczne Studium wyposażone są w stanowiska komputerowe i ekrany LCD. 
Z podręcznego zbioru bibliotecznego SJO udostępniono 31285 woluminów. Zasoby biblioteczne – podręczniki, słowniki, cza-
sopisma, pomoce multimedialne są systematycznie uaktualniane.
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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 stu-
diów doktoranckich i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.

DZIAłALNOść DYDAKTYCZNA
Działalność dydaktyczna obejmowała zajęcia obligatoryjne, fakultatywne, zajęcia sportowe w ramach sekcji KU AZS UG, za-
jęcia rehabilitacyjne i obozownictwo. W roku akademickim 2012/2013 obowiązkowym wychowaniem fizycznym objętych 
było 3196 studentów. Celem zajęć było podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, umiejętności technicznych i taktycznych 
w wybranych dyscyplinach sportu. Zorganizowano 183 grupy ćwiczebne ogólnorozwojowe oraz specjalistyczne w 17 dyscy-
plinach: koszykówce, siatkówce, pływaniu, samoobronie, fitnesie, futsalu, badmintonie, tenisie, tenisie stołowym, ćwicze-
niach siłowych, łyżwiarstwie, nordic walkingu, wspinaczce sportowej, atletyce terenowej, bieganiu, karate i pilatesie.
Dla słuchaczy studiów doktoranckich prowadzono 2 grupy zajęć – gry zespołowe i ćwiczenia siłowe.
Dla 213 studentów I i II roku studiów zorganizowano 31 /w tym 4 na pływalni/ grup rehabilitacyjnych. Prowadzono również 
rehabilitację indywidualną dla 3 studentów. Grupa 12 studentów była objęta zajęciami odnowy biologicznej. Celem tych za-
jęć było przywrócenie, poprawa oraz utrzymanie sprawności i zdrowia.
Dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zorganizowano dwa tygodniowe obozy rehabilitacyjne, obóz narciarski w Biał-
ce Tatrzańskiej, obóz żeglarski w Górkach Zachodnich, rejs statkiem po Zatoce Gdańskiej, spływ kajakowy, cykliczne week-
endowe warsztaty rehabilitacyjne w Cetniewie, obóz wędrowny w Zakopanem, całoroczne zajęcia na basenie, sali rehabili-
tacyjnej 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.
Studium WFiS zorganizowało zajęcia fakultatywne w ramach Mistrzostw Międzywydziałowych Uniwersytetu Gdańskiego 
w formie: ligi koszykówki mężczyzn, rozgrywek w siatkówce kobiet i mężczyzn, pływania, tenisa, trójboju siłowego, lekko-
atletyki, tenisa stołowego.
Dla studentów chcących doskonalić swoje umiejętności w dyscyplinach nieujętych  w obowiązkowym programie zorganizo-
wano kursy nauki i doskonalenia gry w tenisa, obozy narciarskie w Białce Tatrzańskiej, wędrówki żeglarskie po Wielkich Je-
ziorach Mazurskich. Klub Uczelniany AZS zorganizował wędrówki górskie w Tatrach oraz współorganizował szkolenie akade-
mickich kadr kultury fizycznej dla środowiska Gdańskiego.
Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaoferowano zajęcia ruchowe w formie: gimnastyki ogólnousprawniającej, stret-
chingu, pilatesu, jogi, ćwiczeń siłowych, rehabilitacji ogólnej. W zajęciach uczestniczyło ok. 570 osób.
Zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w dyscyplinach: pływanie, ćwicze-
nia rehabilitacyjne, ćwiczenia siłowe, fitness, nauka gry w tenisa, odnowa biologiczna.
W ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki zorganizowano pokaz tańca współczesnego, fitnessu i samoobrony. Przeprowadzono 
zawody w piłce siatkowej na trawie, piłce nożnej i trójboju siłowym.

DZIAłALNOść SPORTOWA STUDIUm I KLUBU UCZELNIANEGO AZS UG
Działalność sportową SWFiS, przy współpracy z KU AZS UG, prowadziło w 25 sekcjach sportowych skupiających 680 zawod-
niczek i zawodników. Rok akademicki 2012/2013 to kolejny rok występów zespołów koszykówki kobiet i futsalu mężczyzn                          
w rozgrywkach lig państwowych. Zespół koszykówki AZS Uniwersytet Gdański występował w II lidze, uzyskując awans do I 
ligi. W rozgrywkach państwowych Ekstraklasy futsalu zespół AZS Uniwersytet Gdański zajął XI miejsce.
Rok 2012/2013 to XXX edycja Akademickich Mistrzostw Polski. Uczelnia nasza w klasyfikacji generalnej uplasowała się na XII 
miejscu wśród 164 startujących uczelni, zaś w klasyfikacji uniwersytetów na V miejscu wśród 20 uniwersytetów.
Największe sukcesy odniosły sekcje: 
- piłka ręczna kobiet – złoty medal
- tenis kobiet – złoty medal
- żeglarstwo – złoty medal
- judo kobiet – srebrny medal
- biegi przełajowe kobiet – brązowy medal
- lekko atletyka kobiet – brązowy medal
- futsal mężczyzn – brązowy medal
- wspinaczka sportowa – brązowy medal
- tenis stołowy kobiet – brązowy medal
- snowboard kobiet – brązowy medal
Ponadto studentki i studenci Uniwersytetu Gdańskiego zdobywali także indywidualne medale Akademickich Mistrzostw Pol-
ski w: jeździectwie, judo mężczyzn, pływaniu, trójboju siłowym, siatkówce plażowej i lekkiej atletyce mężczyzn.
W wojewódzkich rozgrywkach akademickich organizowanych przez AZS Organizację Środowiskową w Gdańsku nasz zespół 
został sklasyfikowany, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, na Ii miejscu. W rywalizacji Igrzysk Lat Pierwszych Uniwersytet 
Gdański uplasował się na III miejscu.
Rok 2012/2013 to również występy reprezentacji Uczelni poza granicami kraju. Sekcja judo mężczyzn uczestniczyła w zawo-
dach w Paryżu (Francja).
Klub Uczelniany AZS i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego były organizatorami imprez o cha-
rakterze ogólnopolskim i międzynarodowym:
– Finał Akademickich Polski w Siatkówce Plażowej;
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– X Puchar Zarządu Głównego AZS w Piłce Nożnej Plażowej – Beach Soccer Gdyni 2013,
– Mikołajkowy Turniej w Siatkówce kobiet i mężczyzn;
– Turniej z okazji 43-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), 
– Mistrzostwa Uniwersytetu Gdańskiego w pływaniu, tenisie i trójboju siłowym;
– Akademickie Mistrzostwa Pomorza w Tenisie, Tenisie Stołowym, Piłce Ręcznej Kobiet, Siatkówce Plażowej,
– Ogólnopolski Test Coopera – 2 edycje.
W dorocznym Biegu Przełajowym o Puchar JM Rektora UG z okazji 43-lecia powołania Uczelni startowało 167uczestników.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI DYDAKTYCZNYCh
W ogólnopolskich konferencjach szkoleniowo-metodycznych uczestniczyło 11 osób. Celem było podniesienie kwalifikacji za-
wodowych w dyscyplinach: fitness, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa.
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1. INWESTYCJE 
Tablica 41

Jednostka organizacyjna 
lub obiekt

 nakłady poniesione na środki trwałe w budowie
środki 
własne DWW WfOśiGW nfOśiGW Dotacja 

budżetowa Ogółem

WZ 
ul. Armii Krajowej   148 911,99   - - - -  148 911,99
WE 
ul. Armii Krajowej  3 609 355,04       - -  674 101,00 -  4 283 456,04    
WOiG
Hel
ul. Piłusudskiego

 96 775,00    
  41 599,37    

 77 200,00     560 161,50    
-

 734 136,50    
 41 599,37    

KCIK
ul. Andersa  172 790,00   - - - -  172 790,00
WPiA
ul. Bażyńskiego  22 755,00     6 573,07    - - -  29 328,07
WMFI
ul. Wita Stwosza  25 748,73    - - - -  25 748,73
HA nr 1
ul. Polanki  242 918,22  - - - -  242 918,22
“Trzynastka“
ul. Wita Stwosza   49 392,50    - - - -  49 392,50
DS nr 11
ul. Chodkiewicza  144 283,66      - - - -  144 283,66    
“Trzynastka“  6 457,50    - - - - 6 457,50
DS nr 9 
ul. Bitwy pod Płowcami  36 654,00    - - - - 36 654,00
Ośrodek Wypoczynkowy 
Łączyno  305 282,88    - - - -  305 282,88
Kampus Bałtycki  237 390,00  - - - -  237 390,00
Statek Naukowo-
Badawczy „Oceanograf” - - - -  3 814 500,00     3 814 500,00    
Ogółem  5 055 603,02     48 172,44     77 200,00     1 234 262,50     3 814 500,00     10 229 737,96    

2. REmONTY

Tablica 42

Jednostka organizacyjna 
lub obiekt

 Koszty remontów roku 2013 według źródeł finansowania 

 środki 
własne 

Koszty 
bieżacych 
napraw  

 dochody 
własne 

wydziału 
Inne źródła Ogółem

WOiG
ul. Piłsudskiego
Hel
ul. Bażyńskiego

 25 116,15    
 8 984,34    
 3 813,00 

  63 767,06    
 56 922,51    

    
22 509,00

88 883,21
88 415,85
3 813,00

WB
Górki Wschodnie 
ul.W.Stwosza 59
ul. Legionów  

  1 726,06    
 16 846,64    
 3 774,86  

 1 726,06    
 16 846,64    
 3 774,86    

MWB, ul. Kładki  70 227,73     71 363,90    141 591,63
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WCh
ul. Sobieskiego 
ul. W.Stwosza 63

 15 306,89    
 820,65

 15 306,89    
 820,65

WMFI, ul. Wita Stwosza  427 008,76     60 815,56     10 157,33    497 981,65
WF
ul Wita Stwosza
ul. Grunwaldzka

  61 389,32      8 747,14    
 150,00        

 7 618,00    77 754,46
150,00

WH
ul.Wita Stwosza
ul.Bielańska  

  21 247,98    
 55 954,73    

  5 159,94    
 473,55      

 2 539,34    28 947,26
56 428,28

WE, ul. Armii Krajowej  35 215,99     2 381,47     1 660,50    39 257,96
WZ
ul. Armii Krajowej
ul. Piaskowa

  158 056,77    
 13 280,27

  15 453,25    
 2 857,60   

  18 987,85    
 250,25

192 497,87
16 388,12

WNS, ul. Bażyńskiego  15 280,04     6 703,50    21 983,54
Rektorat, ul. Bażyńskiego  2 800,00     12 312,21    15 112,21

WPiA, ul. Bażyńskiego  45 202,48     45 018,30     1 800,00    92 020,78

„Trzynastka”, ul. Wita Stwosza  9 340,00     4 116,52    13 456,52
BUG
ul. Armii Krajowej 
ul. Wita Stwosza

  98 215,50       
      

 3 116,91    
 77 964,26  

 2 460,00    
 6 703,50

 
103 792,41
84 667,76

HA nr 1, ul. Polanki  4 000,00     14 620,07    18 620,07

HA nr 2, ul. Hallera  7 575,66    7 575,66
Ośrodek Konferencyjno-
Szkoleniowy UG w Leźnie  13 335,09    13 335,09
KCIK, ul. Andersa  2 367,19     13 621,86    15 989,05
SWFiS
ul. Kładki  18 420,00     13 752,19    32 172,19
Ośrodek Wypoczynkowy 
w Łączynie  19 508,51    19 508,51
Mieszkania 
ul. Podwale Przedmiejskie 20
ul. Kolberga

 9 040,50    
 21 379,08        

9 040,50
21 379,08

Ogółem  1 077 256,37     561 083,61     22 698,60     58 690,67    1 719 729,25

 3. INWESTYCJE UNIJNE
Tablica 43

Jednostka organizacyjna 
Obiekt

 nakłady poniesione na środki trwałe w budowie w roku 2013
według źródeł finansowania 

środki 
własne EFRR POIś Dotacja 

budżetowa Ogółem

WB 
Nowy budynek Wydziału
ul. Wita Stwosza 223 441,46 0,00 2 553 414,32 0,00 2 776 855,78
WCh
Nowy budynek Wydziału 
ul. Wita Stwosza 625 120,85 0,00 5 724 943,16 0,00 6 350 064,01
WF
Nowy budynek Neofilologii 
ul. Bażyńskiego 0,00 3 650 965,94 0,00 5 925 256,84 9 576 222,78
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Rektorat
Nowy budynek administracji 
centralnej 
ul. Bażyńskiego 0,00 0,00 0,00 6 881 989,86 6 881 989,86
MWB
Budynek Instytutu Biotechnologii UG 0,00 0,00 492 000,00 0,00 492 000,00
Ogółem 848 562,31 3 650 965,94 8 770 357,48 12 807 246,70 26 077 132,43

UWAGA:  W tabeli w pozycji 3 w kolumnie “Dotacja budżetowa” ujeto wartość wydatków poniesionych z przyznanej 
rezerwy celowej Ministerstwa, a w pozycji 4 w kolumnie “Dotacja budżetowa” ujęto wartość wydatków poniesionych z 
przyznanej dotacji celowej Ministerstwa     
       
       
Legenda:       
Wydział Biologii, ul. Wita Stwosza: Projekt „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”
Wydział Chemii, ul. Wita Stwosza: Projekt „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”
Wydział Filologiczny, ul. Bażyńskiego: Projekt „Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu 

Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku”
Rektorat, ul. Bażyńskiego: Zadanie inwestycyjne: „Budowa budynku administracji centralnej Uniwersytetu Gdańskiego 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, ul. Wita Stwosza: Projekt „Budowa budynku Instytutu Biotechnologii 
Uniwersytetu Gdańskiego”

“Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, ul. Wita Stwosza: Projekt „Budowa budynku Instytutu Biotechnologii 
Uniwersytetu Gdańskiego”
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1. WEWNęTRZNE AKTY PRAWNE Z ROKU 2013 /tab. 44-46/

UCHWAŁY SenATU UnIWeRSYTeTU GdAńSKIeGO

nr data 
uchwalenia tytuł

1/13 2013-01-31 w sprawie miesięcznego limitu wydatków Uniwersytetu Gdańskiego w 2013 roku
2/13 2013-01-31 w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Społecznych od roku akademickiego 2013/2014 kierunku 

studiów Bezpieczeństwo narodowe
3/13 2013-01-31 w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2013/2014 kierunku studiów 

Zarządzanie instytucjami artystycznymi
4/13 2013-01-31 w sprawie zmiany uchwały nr 33/12 Senatu UG z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu 

rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w UG w roku akademickim 2013/2014
5/13 2013-01-31 w sprawie uruchomienia od semestru zimowego roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Filologicznym 

Studiów Podyplomowych Zarządzanie projektami jednostek naukowo-badawczych, dydaktycznych i 
edukacyjnych

6/13 2013-01-31 w sprawie Regulaminu Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego
7/13 2013-02-28 w sprawie Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Gdańskiego
8/13 2013-02-28 w sprawie uchylenia uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 99/05 z dnia 24 listopada 2005 roku 

w sprawie ustanowienia Stypendium im. Marcina Antonowicza dla najlepszego studenta Uniwersytetu 
Gdańskiego z terenów wiejskich

9/13 2013-02-28 w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2013/2014 kierunku studiów 
Sinologia

10/13 2013-02-28 w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2013/2014 kierunku studiów 
Iberystyka

11/13 2013-02-28 w sprawie uzupełnienia uchwały nr 33/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie warunków i trybu 
rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w UG w roku akademickim 2013/2014 o 
limity przyjęć

12/13 2013-02-28 w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i 
uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016

13/13 2013-02-28 w sprawie zmiany uchwały nr 72/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat 
za studia i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z 
tych opłat

14/13 2013-02-28 w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia 
(doktoranckie) na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2013/2014

15/13 2013-02-28 w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji od roku akademickiego 2013/2014 kierunku 
studiów Kryminologia

16/13 2013-02-28 w sprawie zmiany uchwały nr 94/12 Senatu UG z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia efektów 
kształcenia na studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych

17/13 2013-02-28 w sprawie uruchomienia na Wydziale Historycznym od roku akademickiego 2013/2014 Studiów 
Podyplomowych Wiedza o Oriencie

18/13 2013-02-28 w sprawie likwidacji na Wydziale Zarządzania Studiów Podyplomowych Zarządzanie samorządem 
terytorialnym w warunkach przyjęcia Polski do Unii Europejskiej

19/13 2013-02-28 w sprawie likwidacji na Wydziale Zarządzania Studiów Podyplomowych Transregional Management
20/13 2013-02-28 w sprawie uchylenia uchwały nr 57/04 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 listopada 2004 roku w 

sprawie nowelizacji Zasad Gospodarki Finansowej UG
21/13 2013-02-28 w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG z dnia 27 września 2012 roku w sprawie składu osobowego 

stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016
22/13 2013-02-28 w sprawie zatwierdzenia Strategii Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego
23/13 2013-02-28 w sprawie dotacji na Działalność Statutową podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni wyższych
24/13 2013-04-25 w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego „Rozbudowa Domu Studenckiego nr 9 

w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 64”
25/13 2013-04-25 o nadaniu Panu Profesorowi Willemu Molle tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego
26/13 2013-04-25 w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji i Wydziale Zarządzania od roku akademickiego 

2013/2014 międzywydziałowego kierunku studiów Podatki i doradztwo podatkowe
27/13 2013-04-25 w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie 

Gdańskim w roku akademickim 2014/2015



28/13 2013-04-25 w sprawie zmiany uchwały nr 33/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie warunków i trybu 
rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku 
akademickim 2013/2014

29/13 2013-04-25 w sprawie zmiany uchwały nr 47/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie szczegółowych zasad 
przyjmowania na studia w latach 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 laureatów oraz finalistów olimpiad 
stopnia centralnego

30/13 2013-04-25 w sprawie zmiany uchwały nr 94/12 Senatu UG w sprawie określenia efektów kształcenia na studiach 
podyplomowych prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych

31/13 2013-04-25 w sprawie uruchomienia na Wydziale Historycznym od roku akademickiego 2013/2014 Studiów 
Podyplomowych Zakon krzyżacki i jego dziedzictwo kulturowe

32/13 2013-04-25 w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i 
uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016

33/13 2013-06-13 w sprawie sprzedaży prawa własności do nieruchomości należącej do Uniwersytetu Gdańskiego położonej 
w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 238 A

34/13 2013-06-13 w sprawie opinii dotyczącej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 
należącego do Uniwersytetu Gdańskiego, położonego w Sopocie przy ul. Kolberga

35/13 2013-06-13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za 2012 rok
36/13 2013-06-13 o nadaniu Panu Profesorowi Berndowi Baronowi von Maydell tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 

Gdańskiego
37/13 2013-06-13 w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego
38/13 2013-06-13 w sprawie określenia zasad podziału dotacji budżetowej pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu 

Gdańskiego
39/13 2013-06-13 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2013 rok
40/13 2013-06-13 w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
41/13 2013-06-13 w sprawie uruchomienia na Wydziale Ekonomicznym i Wydziale Chemii od roku akademickiego 2013/2014 

międzywydziałowego kierunku studiów Biznes i technologia ekologiczna
42/13 2013-06-13 w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2013/2014 Studiów 

Podyplomowych Metodyka nauczania języka angielskiego i niemieckiego
43/13 2013-06-13 w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania od roku akademickiego 2013/2014 Studiów 

Podyplomowych Zarządzanie jednostkami administracji publicznej
44/13 2013-06-13 w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 16/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia efektów 

kształcenia na kierunkach studiów na Wydziale Filologicznym
45/13 2013-06-13 w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 97/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia efektów 

kształcenia na studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki
46/13 2013-06-13 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

47/13 2013-06-13 w sprawie zmiany uchwały nr 33/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w 
sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie 
Gdańskim w roku akademickim 2013/2014

48/13 2013-06-13 w sprawie zmiany uchwały nr 14/13 Senatu UG z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zasad i trybu 
przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na 
Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2013/2014

49/13 2013-06-13 w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG z dnia 27 września 2012 roku w sprawie składu osobowego 
stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016

50/13 2013-07-09 w sprawie Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Gdańskiego
51/13 2013-07-09 w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz 

trybu i warunków zwalniania z tych opłat
52/13 2013-07-09 w sprawie zmiany uchwały nr 33/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie warunków i trybu 

rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w UG w roku akademickim 2013/2014 (limity 
przyjęć)

53/13 2013-09-26 w sprawie zgody na utworzenie przez Uniwersytet Gdański spółki dla prowadzenia centrum transferu 
technologii oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

54/13 2013-09-26 w sprawie zmiany uchwały nr 25S/10 Senatu UG z dnia 25 lutego 2010 roku „Strategia rozwoju Uniwersytetu 
Gdańskiego do roku 2020”



55/13 2013-09-26 w sprawie Strategii Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego
56/13 2013-09-26 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Rady Wydziału Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii 

UG i GUMed
57/13 2013-09-26 w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 11/12 w sprawie w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów 

ukończenia studiów oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie 
Gdańskim

58/13 2013-09-26 w sprawie zmiany uchwały nr 51/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat 
za studia i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z 
tych opłat

59/13 2013-09-26 w sprawie zmiany uchwały nr 27/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku w 
sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie 
Gdańskim w roku akademickim 2014/2015

60/13 2013-09-26 w sprawie kandydata na członka rady nadzorczej spółki „Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie 
– Radio Koszalin Spółka Akcyjna”

61/13 2013-09-26 w sprawie nadania sali nr 321 w budynku Wydziału Zarządzania imienia prof. dra hab. Alfreda Czermińskiego
62/13 2013-10-24 w sprawie uchwały Rady Wydziału Nauk Społecznych z dnia 6 czerwca 2013 roku odmawiającej umorzenia 

postępowania habilitacyjnego dra Ryszarda Makarowskiego
63/13 2013-10-24 w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego
64/13 2013-10-24 w sprawie zmiany uchwały nr 50/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie Własnego Funduszu 

Stypendialnego Uniwersytetu Gdańskiego
65/13 2013-10-24 w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych Studiów Podyplomowych Socjoterapia i praca z 

grupą
66/13 2013-10-24 w sprawie opinii dotyczącej efektów kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale 

Prawa i Administracji
67/13 2013-10-24 w sprawie kandydata na członka rady nadzorczej Telewizji Polskiej S.A.
68/13 2013-10-24 w sprawie zmiany uchwały nr 27/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku w 

sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie 
Gdańskim w roku akademickim 2014/2015

69/13 2013-11-28 w sprawie rozwiązania umowy o pracę z mgr Agnieszką Rzewólską
70/13 2013-11-28 w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG z dnia 27 września 2012 roku w sprawie składu osobowego 

stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016
71/13 2013-11-28 w sprawie nadania Audytorium B w budynku Wydziału Prawa i Administracji UG imienia Profesora Czesława 

Jackowiaka oraz umieszczenia tablicy pamiątkowej
72/13 2013-11-28 w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na współfinansowanie projektu „Modernizacja obiegu wody 

morskiej systemu basenów hodowlanych i rozbudowa fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii 
Uniwersytetu Gdańskiego w Helu”

73/13 2013-11-28 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego 
za 2013 rok

74/13 2013-11-28 w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Gdańskiego
75/13 2013-11-28 w sprawie zmiany uchwały nr 49/06 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad rozliczania pensum 

dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych w Uniwersytecie Gdańskim
76/13 2013-11-28 w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologii od roku akademickiego 2014/2015 kierunku studiów Biologia 

medyczna
77/13 2013-11-28 w sprawie uruchomienia na Wydziale Oceanografii i Geografii od roku akademickiego 2014/2015 kierunku 

studiów Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
78/13 2013-11-28 w sprawie uruchomienia na Wydziale Historycznym studiów drugiego stopnia na kierunku Krajoznawstwo 

i Turystyka Historyczna od roku akademickiego 2014/2015
79/13 2013-11-28 w sprawie zniesienia na Wydziale Chemii międzyuczelnianego kierunku Agrochemia
80/13 2013-11-28 w sprawie likwidacji na Wydziale Prawa i Administracji Studiów Podyplomowych Małoletni - ofiara 

przemocy w postępowaniu karnym i w sprawach przed sądem rodzinnym
81/13 2013-11-28 w sprawie likwidacji na Wydziale Prawa i Administracji Studiów Podyplomowych Prawa Działalności 

Gospodarczej
82/13 2013-12-19 w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego
83/13 2013-12-19 w sprawie nadania imienia Profesora Jana Grajewskiego Sali Rozpraw nr 3083 w budynku Wydziału Prawa 

i Administracji UG



84/13 2013-12-19 w sprawie prognozy podwyższeń do kapitału Spółki InnoBalitca na lata 2013-2016
85/13 2013-12-19 w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji od roku akademickiego 2014/2015 kierunku 

studiów European and International Business Law and EU Administration
86/13 2013-12-19 w sprawie uruchomienia na Wydziale Oceanografii i Geografii od roku akademickiego 2014/2015 kierunku 

studiów Ichtiologia morska
87/13 2013-12-19 w sprawie uruchomienia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki studiów drugiego stopnia na 

kierunku Fizyka medyczna od roku akademickiego 2014/2015
88/13 2013-12-19 w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych Studiów Podyplomowych Tutoring uzdolnień w 

edukacji
89/13 2013-12-19 w sprawie likwidacji na Wydziale Nauk Społecznych Studiów Podyplomowych

ZARZĄdZenIA ReKTORA UnIWeRSYTeTU GdAńSKIeGO

nr data 
podpisania tytuł

1/R/13 2013-01-08 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
2/R/13 2013-01-08 w sprawie Księgi dyplomów oraz poświadczania odbioru dyplomów ukończenia studiów wyższych na 

Uniwersytecie Gdańskim
3/R/13 2013-01-10 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/R/11 Rektora UG w sprawie przestrzegania dyscypliny finansowej 

w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
4/R/13 2013-01-14 w sprawie pełnienia funkcji kierowniczych przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w innych 

szkołach wyższych
5/R/13 2013-01-15 w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/R/12 Rektora UG w sprawie powołania Komisji ds. opracowania 

Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego
6/R/13 2013-01-21 w sprawie powołania Rady Redakcyjnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego
7/R/13 2013-01-21 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji Międzyuczelnianego Wydziału 

Biotechnologii UG i GUMed
8/R/13 2013-01-21 w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/R/12 Rektora UG z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie opłat za 

studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2012/2013
9/R/13 2013-01-22 w sprawie składu Komisji konkursowej ds. przyznania nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa 

Celestyna Mrongowiusza
10/R/13 2013-01-23 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii (likwidacja Pracowni Zoologii 

Kręgowców)
11/R/13 2013-01-28 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania projektami międzynarodowymi w Uniwersytecie 

Gdańskim
12/R/13 2013-01-29 w sprawie monitoringu projektów międzynarodowych w Uniwersytecie Gdańskim
13/R/13 2013-01-31 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 76/R/12 z dnia 9 października 2012 roku w sprawie 

powołania Komisji Socjalnej ds. Emerytów i Rencistów Uniwersytetu Gdańskiego na okres kadencji 
2012-2016

14/R/13 2013-01-31 w sprawie powołania Komisji ds. wdrożenia w Uniwersytecie Gdańskim indeksu elektronicznego
15/R/13 2013-01-31 w sprawie ustanowienia na Uniwersytecie Gdańskim nagrody im. dra inż. Tomasza Jóźwiaka
16/R/13 2013-01-31 w sprawie ustanowienia na Uniwersytecie Gdańskim nagrody im. dra inż. Jerzego Masłowskiego
17/R/13 2013-02-04 w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/R/12 Rektora UG z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie powołania 

Komisji ds. utworzenia spółki celowej w zakresie badań naukowych i transferu technologii
18/R/13 2013-02-05 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
19/R/13 2013-02-08 w sprawie obsługi i funkcjonowania Akademickiego Systemu Teleinformatycznego FAST
20/R/13 2013-02-11 w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/R/13 Rektora UG z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie powołania 

Rady Redakcyjnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego
21/R/13 2013-02-11 w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/R/08 Rektora UG w sprawie ustalenia wysokości stypendium, diety 

i dopłaty do zakwaterowania dla cudzoziemców będących stypendystami UG oraz przebywających w 
UG na krótkoterminowyc

22/R/13 2013-02-12 w sprawie świadczeń socjalnych na semestr letni roku akademickiego 2012/2013 oraz zmiany 
zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy 
materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego



23/R/13 2013-02-14 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 93/R/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie 
powołania Rektorskiej Komisji ds. Hoteli Asystenckich Uniwersytetu Gdańskiego na okres kadencji 
2012-2016

24/R/13 2013-02-14 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Gdańskiego
25/R/13 2013-02-15 w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/R/10 Rektora UG w sprawie składu Uczelnianego i Wydziałowych 

Zespołów do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzanych im zadań
26/R/13 2013-02-15 w sprawie postępowania z pracami dyplomowymi studentów Uniwersytetu Gdańskiego
27/R/13 2013-02-28 w sprawie powołania Komisji ds. Realizacji Projektu pt. „Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania 

jakością w Uniwersytecie Gdańskim (MODEL-UG)”
28/R/13 2013-03-07 w sprawie Komisji ds. realizacji Projektu „Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu 

Gdańskiego”
29/R/13 2013-03-07 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 66/R/12 z dnia 27 września 2012 

roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich Uniwersytetu 
Gdańskiego na kadencję 2012 - 2016

30/R/13 2013-03-07 w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentów w Uniwersytecie Gdańskim
31/R/13 2013-03-08 w sprawie elektronicznych protokołów zaliczenia przedmiotu
32/R/13 2013-03-12 w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/R/10 Rektora UG w sprawie oceny nauczycieli akademickich
33/R/13 2013-03-20 w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Gdańskim
34/R/13 2013-03-22 w sprawie likwidacji na Wydziale Zarządzania Stacjonarnych Studiów Doktoranckich
35/R/13 2013-03-22 w sprawie opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Gdańskim wnoszonych przez cudzoziemców w 

roku akademickim 2013/2014
36/R/13 2013-03-27 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Oceanografii i Geografii (utworzenie Pracowni 

Geologii Stosowanej)
37/R/13 2013-03-28 w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej
38/R/13 2013-03-28 w sprawie określenia Zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Gdańskiego
39/R/13 2013-04-04 w sprawie Księgi Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Gdańskiego
40/R/13 2013-04-16 w sprawie zmiany nazwy studiów doktoranckich „Studia Doktoranckie Historii” na „Wydziałowe Studia 

Doktoranckie Historii i Historii Sztuki” na Wydziale Historycznym
41/R/13 2013-04-16 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych (utworzenie Pracowni 

Psychologii Badań Biznesu)
42/R/13 2013-04-19 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
43/R/13 2013-04-22 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego projektu „Wdrożenie nowoczesnych modeli 

zarządzania jakością w Uniwersytecie Gdańskim (MODEL_UG)”
44/R/13 2013-04-22 w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/R/10 Rektora UG w sprawie oceny nauczycieli akademickich
45/R/13 2013-05-06 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i 

GUMed (utworzenie Pracowni Biologii Systemów)
46/R/13 2013-05-10 w sprawie certyfikatu ukończenia lektoratu języka obcego w Studium Języków Obcych Uniwersytetu 

Gdańskiego
47/R/13 2013-05-13 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego (przekształcenie Zakładu 

Międzynarodowych Stosunków Walutowych w Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych)
47/R/13 2013-05-13 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki (przekształcenie 

Zakładu Akustooptyki i Fizyki Laserów w Pracownię Interferometrii Kwantowej oraz przekształcenie 
Zakładu Fizyki Ogólnej w I Pracownię Fizyczną)

49/R/13 2013-05-13 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego (utworzenie Katedry Sztuk 
Scenicznych)

50/R/13 2013-05-21 w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie 
Gdańskim w roku akademickim 2013/2014

51/R/13 2013-05-27 w sprawie zmiany zarządzenia nr 39/R/13 Rektora UG w sprawie Księgi Identyfikacji Wizualnej 
Uniwersytetu Gdańskiego

52/R/13 2013-05-28 w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie 
w Uniwersytecie Gdańskim

53/R/13 2013-06-07 w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/R/12 Rektora UG w sprawie powołania Komisji ds. realizacji zadania 
inwestycyjnego z zakresu infrastruktury badawczej pod nazwą „Specjalistyczny statek naukowo-
badawczy „OCEANOGRAF” do interdyscyplinarnych badań Morza Bałt



54/R/13 2013-06-07 w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/R/12 Rektora UG w sprawie elektronicznej legitymacji doktoranta
55/R/13 2013-06-07 w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2013/2014
56/R/13 2013-06-11 w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/R/12 Rektora UG w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania 

przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż zbędnych nieruchomości należących do 
Uniwersytetu Gdańskiego

57/R/13 2013-06-11 w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014
58/R/13 2013-06-17 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii (utworzenie Pracowni Taksonomii 

Grzybów oraz przekształcenie Pracowni Taksonomii Roślin i Grzybów w Pracownię Taksonomii Roślin)
59/R/13 2013-06-17 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii (utworzenie Pracowni Obsługi Dydaktyki 

Laboratoryjnej)
60/R/13 2013-06-18 w sprawie ujednolicenia w Uniwersytecie Gdańskim zasad i trybu postępowania przy przetwarzaniu 

danych osobowych w zbiorze Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)

61/R/13 2013-06-18 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

62/R/13 2013-06-18 w sprawie opłat za studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2013/2014
63/R/13 2013-06-18 w sprawie Komisji ds. realizacji Projektu „Bałtyckie Centrum Przetwarzania i Udostępniania Danych”
64/R/13 2013-06-18 w sprawie zasad ochrony informacji niejawnych przy sporządzaniu lub powielaniu testów 

egzaminacyjnych oraz zasad kodowania prac pisemnych kandydatów na studia II stopnia
65/R/13 2013-06-28 w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej administracji Międzyuczelnianego Wydziału 

Biotechnologii UG i GUMed
66/R/13 2013-06-28 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
67/R/13 2013-07-01 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych
68/R/13 2013-07-02 w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/R/12 Rektora UG w sprawie powołania Komisji ds. opracowania 

Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego
69/R/13 2013-07-08 w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/R/13 Rektora UG z dnia 7 czerwca 201 3roku w sprawie opłat za 

usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2013/2014
70/R/13 2013-07-09 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”
71/R/13 2013-07-11 w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/R/13 Rektora UG z dnia 7 czerwca 2013roku w sprawie opłat za 

usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2013/2014
72/R/13 2013-07-15 w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/R/13 Rektora UG z dnia 18 czerwca 2013roku w sprawie opłat za 

studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2013/2014
73/R/13 2013-07-15 w sprawie zasad wykorzystania części kosztów pośrednich w projektach badawczych finansowanych 

ze źródeł zewnętrznych
74/R/13 2013-07-15 w sprawie dokumentowania przebiegu studiów w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu 

FAST.
75/R/13 2013-07-15 w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów 

pierwszego roku studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, jednolitych studiów magisterskich 
oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim

76/R/13 2013-07-31 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 93/R/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie 
powołania Rektorskiej Komisji ds. Hoteli Asystenckich Uniwersytetu Gdańskiego na okres kadencji 
2012-2016

77/R/13 2013-08-19 w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/R/13 Rektora UG z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie opłat za 
usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2013/2014

78/R/13 2013-09-05 w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/R/13 Rektora UG w sprawie opłat za usługi edukacyjne na 
Uniwersytecie Gdańskim wnoszonych przez cudzoziemców w roku akademickim 2013/2014

79/R/13 2013-09-05 w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/R/13 Rektora UG w sprawie opłat za usługi edukacyjne w 
Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2013/2014

80/R/13 2013-09-06 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/R/13 Rektora UG w sprawie obsługi i funkcjonowania 
Akademickiego Systemu Teleinformatycznego FAST

81/R/13 2013-09-12 w sprawie przygotowywania i przekazywania sprawozdań oraz danych do systemu informacji o 
szkolnictwie wyższym POL-on



82/R/13 2013-09-12 w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/R/10 Rektora UG w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego 
Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim

83/R/13 2013-09-17 w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji Uniwersytetu Gdańskiego
84/R/13 2013-09-17 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Oceanografii i Geografii
85/R/13 2013-09-18 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/R/13 Rektora UG w sprawie obsługi i funkcjonowania 

Akademickiego Systemu Teleinformatycznego FAST
86/R/13 2013-09-27 w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego
87/R/13 2013-10-01 w sprawie cennika usług bibliotecznych i opłat pobieranych w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego w 

roku akademickim 2013/2014
88/R/13 2013-10-01 w sprawie zmiany zarządzenia nr 57/R/13 Rektora UG w sprawie organizacji roku akademickiego 

2013/2014
89/R/13 2013-10-04 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
90/R/13 2013-10-08 w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania zasad polityki kadrowej dla pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Gdańskiego
91/R/13 2013-10-11 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznym (utworzenie Pracowni Sinologii)
92/R/13 2013-10-15 w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/R/05 Rektora UG w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz 

zakresu obowiązków członków komisji przetargowej w Uniwersytecie Gdańskim
93/R/13 2013-10-16 w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Gdańskim
94/R/13 2013-10-16 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego i Opiekunów Merytorycznych ds. Realizacji Projektu pt. 

„Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w obszarach Europa 2020 (UG 2020)”
95/R/13 2013-10-22 w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania zasad polityki kadrowej dla nauczycieli 

akademickich Uniwersytetu Gdańskiego
96/R/13 2013-10-29 w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii
97/R/13 2013-10-31 w sprawie zmiany zarządzenia nr 75/R/13 Rektora UG w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego, drugiego, 
trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

98/R/13 2013-11-05 w sprawie organizacji i finansowania praktyk studenckich w Uniwersytecie Gdańskim
99/R/13 2013-11-06 w sprawie utworzenia funduszu spójności w Uniwersytecie Gdańskim
100/R/13 2013-11-06 w sprawie wskaźników kosztochłonności dla kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego 

stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych 
w Uniwersytecie Gdańskim

101/R/13 2013-11-06 w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/R/13 Rektora UG z dnia 18 czerwca 2013roku w sprawie opłat za 
studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2013/2014

102/R/13 2013-11-08 w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie 
Gdańskim świadczone uczestnikom stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich

103/R/13 2013-11-08 w sprawie określenia liczebności grup na Uniwersytecie Gdańskim
104/R/13 2013-11-12 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji
105/R/13 2013-11-14 w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/R/13 Rektora UG w sprawie opłat za usługi edukacyjne na 

Uniwersytecie Gdańskim wnoszonych przez cudzoziemców w roku akademickim 2013/2014
106/R/13 2013-11-18 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Oceanografii i Geografii (przekształcenie 

Pracowni Trwałych Związków Organicznych w Pracownię Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych)
107/R/13 2013-11-25 w sprawie zmiany zarządzenia nr 90/R/13 Rektora UG w sprawie powołania Komisji do spraw 

opracowania zasad polityki kadrowej dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
Uniwersytetu Gdańskiego

108/R/13 2013-11-25 w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/R/12 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania 
Ryzykiem oraz Podręcznika Zarządzania Ryzykiem w Uniwersytecie Gdańskim

109/R/13 2013-11-25 w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/R/11 Rektora UG w sprawie Procedur Kontroli Zarządczej 
Obowiązujących w Uniwersytecie Gdańskim

110/R/13 2013-11-27 w sprawie powołania Komisji rektorskiej do spraw Statutu Uniwersytetu Gdańskiego
111/R/13 2013-11-29 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
112/R/13 2013-12-03 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego (likwidacja Pracowni 

Komputerowej)



113/R/13 2013-12-05 w sprawie zmiany zarządzenia nr 66/R/12 Rektora UG w sprawie powołania Uczelnianej Komisji 
Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016

114/R/13 2013-12-05 w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/R/13 Rektora UG w sprawie powołania Komisji ds. wdrożenia w 
Uniwersytecie Gdańskim indeksu elektronicznego

115/R/13 2013-12-11 w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego
116/R/13 2013-12-20 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii
117/R/13 2013-12-30 w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2008 

roku w sprawie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Gdańskim
118/R/13 2013-12-31 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
119/R/13 2013-12-31 w sprawie powołania Zespołu do Realizacji Projektu pt. „PWP: Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie 

kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown”

ZARZĄdZenIA KAnCLeRZA UnIWeRSYTeTU GdAńSKIeGO

nr data 
podpisania tytuł

1/K/13 2013-01-03 w sprawie Planu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego na 2013 rok
2/K/13 2013-02-11 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/K/13 Kanclerza UG z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie Planu 

Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego na 2013 rok
3/K/13 2013-02-28 w sprawie określenia zasad dyscypliny pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
4/K/13 2013-03-22 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert na wydzierżawienie Ośrodka 

Konferencyjno-Szkoleniowego Uniwersytetu Gdańskiego w Leźnie
5/K/13 2013-04-19 w sprawie zmiany zarządzenia Kanclerza nr 9/K/12 z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie pieczęci i 

pieczątek służbowych używanych w Uniwersytecie Gdańskim
6/K/13 2013-05-20 w sprawie doraźnego zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego
7/K/13 2013-09-09 w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego
8/K/13 2013-09-09 w sprawie wprowadzenia cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu 

Gdańskiego w roku akademickim 2013/2014
9/K/13 2013-09-11 w sprawie Instrukcji sporządzania zestawień i rejestrów do rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) 

w Uniwersytecie Gdańskim
10/K/13 2013-09-12 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na najem lokalu gastronomicznego w 

budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
11/K/13 2013-10-08 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/K/12 Kanclerza UG z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie zasad i 

warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących 
nauczycielami akademickimi

12/K/13 2013-10-22 w sprawie powołania Zespołu do spraw włączenia Zakładu Poligrafii Fundacji Rozwoju Uniwersytetu 
Gdańskiego w strukturę Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego

13/K/13 2013-11-06 w sprawie Planu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego na 2014 rok
14/K/13 2013-11-06 w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/K/11 Kanclerza UG w sprawie powołania Komisji wspomagającej 

Kanclerza przy rozpatrywaniu odwołań od okresowych ocen pracowników Uniwersytetu Gdańskiego 
niebędących nauczycielami akademickimi

15/K/13 2013-11-27 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji robót w toku na budowie budynku 
dydaktycznego i administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego

16/K/13 2013-12-02 w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych dotyczących budowy budynku dydaktycznego i administracyjnego Uniwersytetu 
Gdańskiego

17/K/13 2013-12-13 w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia szczegółowej kontroli tablic rozdzielczych elektrycznych 
w obiekcie Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego pod kątem bezpieczeństwa użytkowania

 



2. STRUKTURA UNIWERSYTETU GDAńSKIEGO

Symbole jednostek na dzień 1 października 2013

L000 WYdZIAŁ BIOLOGII
L010 Dziekanat
L101 Stacja Badania Wędrówek Ptaków
L102 Stacja Biologiczna (im. Profesora Fryderyka Pautscha)
L105 Pracownia Dydaktyki Biologii
L107 Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
L109 Pracownia Muzeum Przyrodnicze
L111 Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin
L114 Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii
L116 - Pracownia Zoologii Systematycznej
L118 - Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej
L119 - Pracownia Muzeum Inkluzji w Bursztynie
L120 Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
L122 - Pracownia Ekologii i Etologii Kręgowców
L123 - Pracownia Ekofizjologii Ptaków
L124 Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka
L127 - Pracownia Badań Snu
L128 - Pracownia Neurobiologii
L129 - Pracownia Fizjologii Behawioru i Stresu
L130 Katedra Biochemii
L131 - Pracownia Biochemii Białek i Kwasów Nukleinowych
L132 - Pracownia Biochemii Mikroorganizmów
L135 Katedra Mikrobiologii
L140 Katedra Biologii Molekularnej
L141 - Pracownia Genetyki Molekularnej
L144 - Pracownia Biologii Molekularnej Bakterii
L180 - Pracownia Sygnalizacji Wewnątrzkomórkowej 
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
L153 - Pracownia Taksonomii Grzybów
L154 - Pracownia Taksonomii Roślin
L155 Katedra Genetyki
L156 - Pracownia Genetyki
L157 - Pracownia Limnozoologii
L160 Katedra Cytologii i Embriologii Roślin
L165 Katedra Ewolucji Molekularnej

8000 WYdZIAŁ CHeMII
8010 Dziekanat 
8100 Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka
8110 - Zakład Analizy Środowiska
8120 - Zakład Analityki i Radiochemii Środowiska
8131 - Pracownia Chemii Środowiska i Ekotoksykologii
8140 - Zakład Dydaktyki Chemii
8150 - Zakład Inżynierii Środowiska
8160 - Zakład Technologii i Nanotechnologii Chemicznej
8171 - Zakład Biotechnologii Molekularnej 
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
8345 Pracownia Obsługi Dydaktyki Laboratoryjnej
8500 Pracownia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
8380 Zespół ds. Technicznych Wydziału Chemii
8440 Katedra Chemii Medycznej
8443 - Pracownia Fizykochemii Organicznej
8450 Katedra Chemii Organicznej
8451 - Zakład Chemii Cukrów
8453 - Zakład Syntezy Organicznej
8454 - Pracownia Chemii Polipeptydów

3000 WYdZIAŁ eKOnOMICZnY
3010 Dziekanat
3091 Wydziałowe Laboratorium Informatyczno-

Aparaturowe
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
3305 - Zakład Marketingu
3306 - Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych
3430 Katedra Makroekonomii
3440 Katedra Mikroekonomii
3450 OŚrodek Badań Integracji Europejskiej
3480 Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej (Katedra 

Jean Monneta)
3500 Katedra Polityki Gospodarczej

f000 WYdZIAŁ fILOLOGICZnY
F010 Dziekanat
F015 Zespół ds. Aparatury Wydziału
F016 Centrum Translatoryczne
F020 Katedra Filologii Klasycznej
F030 Katedra Logopedii
F100 Instytut Filologii Polskiej
F101 - Katedra Języka Polskiego
F102 - Katedra Polonistyki Stosowanej
F103 - Katedra Kultury i Sztuki
F104 - Katedra Historii Literatury
F106 - Katedra Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej
F200 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
F201 - Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka
F202 - Katedra Rosjoznawstwa, Literarury i Kultury 

Rosyjskiej
F203 - Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i 

Translatoryki
F300 Instytut Filologii Germańskiej
F301 - Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu
F302 - Katedra Literatury i Kultury Niemieckiej



F400 Katedra Slawistyki
F501 Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej
F502 - Katedra Skandynawistyki
F503 - Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki
F601 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
F602 - Katedra Translatoryki
F603 - Katedra Językoznawstwa
F604 - Katedra Kultur i Literatur Anglojęzycznych
F606 - Katedra Sztuk Scenicznych
F750 Instytut Filologii Romańskiej
F751 - Katedra Literatur Romańskich
F752 - Katedra Językoznawstwa i Dydaktyki
F800 Katedra Kulturoznawstwa

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 Historii
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
H201 Instytut Archeologii i Etnologii
H205 - Zakład Epoki Kamienia
H211 - Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej
H215 - Zakład Archeologii Europy Barbarzyńskiej
H220 - Zakład Archeologii Średniowiecza i NowożytnoŚci
H230 - Zakład Etnologii
H301 Instytut Historii Sztuki
H325 - Zakład Teorii Sztuki
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
5210 - Zakład Spektroskopii Molekularnej
5211 - Zakład Dydaktyki Fizyki
5212 - Zakład Akustyki i Fizyki Jądrowej
5213 - Pracownia Interferometrii Kwantowej
5214 - I Pracownia Fizyczna
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

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
7300 Instytut Pedagogiki
7301 - Zakład Dydaktyki
7302 - Zakład Historii Nauki, OŚwiaty i Wychowania
7304 - Zakład Pedagogiki Specjalnej
7500 - - Pracownia Badań nad NiepełnosprawnoŚcią w 

DorosłoŚci
7311 - Zakład Pedagogiki Społecznej
7312 - - Pracownia Pracy Socjalnej
7315 - Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji
7305 - Zakład Teorii Wychowania
7310 - Pracownia Edukacji Medialnej
7309 - Zakład Pedagogiki Ogólnej
7316 - Zakład Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych
7317 - - Pracownia Pedagogiki Religii
7318 - Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą



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
7419 - Zakład Psychologii Sportu
7420 - Zakład Psychologii Ekonomicznej i Psychologii 

Organizacji
7421 - Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
7422 - Zakład Psychometrii i Statystyki
7423 - Zakład Psychologii Międzykulturowej i Psychologii 

Rodzaju
7424 - Pracownia Psychologii Badań Biznesu
7418 - Pracownia Metod Diagnozy Psychologicznej
7600 Instytut Politologii
7605 - Zakład Teorii Polityki
7610 - Zakład Polityki Publicznej i Społecznej
7611 - Zakład Systemów Politycznych
7612 - Zakład Studiów Pozaeuropejskich 
7613 - Zakład Historii Najnowszej i MyŚli Politycznej
7614 - Zakład Stosunków Międzynarodowych i Studiów 

Strategicznych
7615 - Zakład Nauki o Bezpieczeństwie
7616 - Zakład Europeistyki i Nauk o Cywilizacji

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
G135 - - Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów 

Informacji Geograficznej
G140 - Katedra Meteorologii i Klimatologii
G145 - Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania 

Środowiska
G161 - Katedra Gospodarki Przestrzennej
G165 - - Pracownia Dydaktyki Geografii
G130 Stacja Limnologiczna w Borucinie
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
G241 - - Pracownia Stratygrafii i Sedymentologii
G242 - - Pracownia Geofizyki Morskiej
G243 - - Pracownia Geologii Stosowanej
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

6000 WYdZIAŁ PRAWA I AdMInISTRACJI
6010 Dziekanat
6011 Biuro Dziekana 
6020 Muzeum Kryminalistyki 
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

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
(2126 - Zakład Inwestycji 
(2127 - Zakład NieruchomoŚci 
2130 Katedra Marketingu
2131 - Zakład Strategii Marketingowych



2132 - Zakład Marketingu Usług
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

M000 MIĘdZYUCZeLnIAnY WYdZIAŁ BIOTeCHnOLOGII UG 
I GUMed

M010 Dziekanat
M011 Biuro Dziekana
M020 Instytut Biotechnologii UG
M021 - Pracownia Symulacji Układów Biomolekularnych
M022 - Pracownia Struktury Biopolimerów
M023 - Pracownia Biologii Systemów
M030 - Katedra Biotechnologii
M031 - - Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin
M036 - - Zakład Diagnostyki Molekularnej
M033 - - Pracownia Biochemii Roślin
M034 - - Pracownia Biologicznej Ochrony Roślin
M035 - - Pracownia Badania Związków Biologicznie 

Czynnych
M040 - Katedra Biologii Molekularnej i Komórkowej
M041 - - Pracownia Biochemii Białek
M042 - - Pracownia Biologii Molekularnej
M043 - - Pracownia Biochemii Fizycznej
M044 - - Pracownia Biochemii Ewolucyjnej
M045 - - Pracownia Biofizyki
M053 - Zakład Biologii Molekularnej Wirusów
M054 - Zakład Szczepionek Rekombinowanych

INNE JEDNOSTKI ORAZ ADMINISTRACJA CENTRALNA
R000 Rektor
R001 - Biuro Rektora
R021 - Biuro Prawne
R030 - Samodzielna Sekcja ds. Kontroli Wewnętrznej
R070 - Dział Organizacyjny
R093 - Inspektorat ds. BHP
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
R200 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów
R225 - Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi
R226 - - Sekcja ds. Funduszy Strukturalnych UE
R227 - - Sekcja ds. Projektów Międzynarodowych
R228 - - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zarzadzania i 

Monitoringu
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
R232 - Dział Analiz Ekonomicznych i Controllingu (z 

dniem 31.12.2013 roku utworzony zostanie Dział 
SprawozdawczoŚci i Analiz Ekonomicznych - R233) 

R234- Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zarzadzania 
Ryzykiem

R300 Prorektor ds. Nauki
R315 - Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów
R320 - Biuro Współpracy z Zagranicą
R360 - Biuro Rozwoju Kadr i Badań Naukowych
R361 - Wydawnictwo UG
R400 Prorektor ds. Kształcenia
R420 - Dział Kształcenia
R485 - Biuro Karier
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
A116 - Dział Zarządzania Kadrami
A117 - Biuro Promocji
A120 - Dział Zamówień Publicznych
A12A - - Sekcja Zamówien Publicznych
A12B - - Sekcja Realizacji Umów
A122 - Samodzielna Sekcja ds. Ubezpieczeń
A127 - Samodzielna Sekcja ds. Rozliczeń
A128 - Centrum Inwestycji i Remontów
A129 - - Sekcja Inwestycji
A130 - - Sekcja Remontów
A800 Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych
A810 - Dział Administracji i Transportu
A812 - - Sekcja ds Transportu
A811 - - Sekcja ds Administracyjno-Technicznych Obiektów
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



A81L - - - Zespół Obiektu Biblioteka Główna
A81M - - - - Samodzielna Sekcja ds. Technik Multimedialnych 

Obiektu Biblioteka Główna
A81O - - - Zespół Obiektów jednostek pozawydziałowych
A81P - - - Zespół Obiektów Wydziału Biologii 
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
A832 - Dział Pracowniczych Spraw Socjalno-Bytowych
A833 - - Zespół Hoteli Asystenckich
A834 - - Ośrodek Wypoczynkowy w Łączynie
A860 - Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy UG w Leźnie
A930 Zastępca Kanclerza ds. Technicznych 
A935 - Dział Zarządzania Nieruchomościami
A940 - Samodzielna Sekcja Głównego Energetyka i Automatyka
A945 - Samodzielna Grupa Remontowa
A950 - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony 

Przeciwpożarowej
A200 Kwestor
A201 - Zastępca Kwestora
A210 - Dział Finansowy
A213 - Dział Finansowo-Ksiegowy Projektów Europejskich
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
A285 - Dział Kontrolingu (do dnia 31.12.2013 roku Dział w 

organizacji)
Inne Jednostki
0100 Studium Języków Obcych
0103 - Zespół Lektorów Języka Angielskiego
0104 - Zespół Lektorów Języka Niemieckiego i Szwedzkiego
0110 - Zespół Lektorów Języków Romańskich
0120 - Zespół Lektorów Języka Polskiego jako obcego i Języka 

Rosyjskiego
0200 - Ośrodek Egzaminacyjno-Kursowy
0200 Ośrodek Badań Kultury Amerykańskiej
0250 Ośrodek Współpracy Regionalnej Uniwersytetu Gdańskiego
0300 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
0400 Biblioteka UG
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
C810 Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów 

Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego
R470 Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku
U020 ZNP
U030 NSZZ „Solidarność”
R540 AZS
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• Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego  •
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• Dane podstawowe o Uczelni •

• Liczba absolwentów z podziałem na kierunki, 
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• Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej  •
• Opłaty za studia oraz pozostałe odpłatności •

• Studia doktoranckie•
• Obsada kadrowa na prowadzonych kierunkach studiów •





Bilans jednostek

z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
na dzień 31 grudnia 2013 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)

Nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański

Aktywa
31.12.2012 r.

Stan na

31.12.2012 r. 31.12.2013 r.
Pasywa

Stan na

31.12.2013 r.

655 316 491,55 334 606 557,01 434 425 637,24A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz)
własny675 981 723,56

193 297,25 344 721 273,78 415 768 856,97I. Wartości niematerialne i
prawne

I. Kapitał (fundusz)
podstawowy273 397,49

0,001. Koszty zakończonych prac
rozwojowych 0,00

0,00 0,00 0,002. Wartość firmy
II. Należne wpłaty na kapitał
podstawowy (wielkość
ujemna)

0,00

193 297,253. Inne wartości
niematerialne i prawne 273 397,49

0,00 0,00 0,004. Zaliczki na wartości
niematerialne i prawne

III. Udziały (akcje) własne
(wielkość ujemna)0,00

652 194 084,62II. Rzeczowe aktywa trwałe 673 612 176,51

473 101 015,92 0,00 0,001. Środki trwałe IV. Kapitał (fundusz)
zapasowy610 896 386,15

33 675 015,83
a) grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego
gruntu)

32 524 727,45

397 530 273,22 16 111 875,62 16 094 381,95b) budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

V. Kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny502 910 795,77

34 593 024,41c) urządzenia techniczne i
maszyny 54 493 971,06

643 269,36 0,00 0,00d) środki transportu VI. Pozostałe kapitały
(fundusze) rezerwowe924 523,84

6 659 433,10e) inne środki trwałe 20 042 368,03

179 093 068,70 -25 978 970,18 0,002. Środki trwałe w budowie VII. Zysk (strata) z lat
ubiegłych62 715 790,36

0,003. Zaliczki na środki trwałe
w budowie 0,00

0,00 -247 622,21 2 562 398,32III. Należności
długoterminowe VIII. Zysk (strata) netto0,00

0,001. Od jednostek
powiązanych 0,00

0,00 0,00 0,002. Od pozostałych jednostek
IX. Odpisy z zysku netto w
ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)

0,00

25 000,00IV. Inwestycje
długoterminowe 25 000,00

0,00 377 601 100,75 311 177 608,241. Nieruchomości B. Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania0,00

0,00 29 530 278,05 40 183 748,732. Wartości niematerialne i
prawne I. Rezerwy na zobowiązania0,00

25 000,00 0,00 0,003. Długoterminowe aktywa
finansowe

1. Rezerwa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

25 000,00

0,00 29 530 278,05 32 460 016,06a) w jednostkach
powiązanych

2. Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne0,00

0,00 20 746 311,61 23 111 274,40– udziały lub akcje – długoterminowa0,00

0,00 8 783 966,44 9 348 741,66– inne papiery
wartościowe – krótkoterminowa0,00

0,00 0,00 7 723 732,67– udzielone pożyczki 3. Pozostałe rezerwy0,00

0,00 0,00 0,00– inne długoterminowe
aktywa finansowe – długoterminowe0,00

25 000,00 0,00 7 723 732,67b) w pozostałych
jednostkach – krótkoterminowe25 000,00
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Aktywa
31.12.2012 r.

Stan na

31.12.2012 r. 31.12.2013 r.
Pasywa

Stan na

31.12.2013 r.

25 000,00– udziały lub akcje 25 000,00

0,00 14 063 783,08 12 163 630,59– inne papiery
wartościowe

II . Zobowiązania
długoterminowe0,00

0,00 0,00 0,00– udzielone pożyczki 1. Wobec jednostek
powiązanych0,00

0,00 14 063 783,08 12 163 630,59– inne długoterminowe
aktywa finansowe

2. Wobec pozostałych
jednostek0,00

0,00 13 333 200,00 9 999 840,004. Inne inwestycje
długoterminowe a) kredyty i pożyczki0,00

2 904 109,68 0,00 0,00V. Długoterminowe
rozliczenia międzyokresowe

b) z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych2 071 149,56

0,00 0,00 0,00
1. Aktywa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

c) inne zobowiązania
finansowe0,00

2 904 109,68 730 583,08 2 163 790,592. Inne rozliczenia
międzyokresowe d) inne2 071 149,56

56 891 166,21B. Aktywa obrotowe 69 621 521,92

5 068 754,26I. Zapasy 5 585 566,81

103 534,21 97 166 610,63 103 457 119,741. Materiały III. Zobowiązania
krótkoterminowe131 519,82

4 582 721,49 0,00 0,002. Półprodukty i produkty w
toku

1. Wobec jednostek
powiązanych5 060 018,60

352 352,67 0,00 0,003. Produkty gotowe a) z tytułu dostaw i usług, o
okresie wymagalności:394 028,39

0,00 0,00 0,004. Towary – do 12 miesięcy0,00

30 145,89 0,00 0,005. Zaliczki na dostawy – powyżej 12 miesięcy0,00

14 908 548,86 0,00 0,00II. Należności
krótkoterminowe b) inne22 014 678,06

0,00 72 187 156,01 79 835 503,281. Należności od jednostek
powiązanych

2. Wobec pozostałych
jednostek0,00

0,00 48 084 064,38 49 236 984,74a) z tytułu dostaw i usług, o
okresie spłaty: a) kredyty i pożyczki0,00

0,00 0,00 0,00– do 12 miesięcy b) z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych0,00

0,00 0,00 0,00– powyżej 12 miesięcy c) inne zobowiązania
finansowe0,00

0,00 9 379 599,83 12 329 644,02b) inne d) z tytułu dostaw i usług, o
okresie wymagalności:0,00

14 908 548,86 9 379 599,83 12 329 644,022. Należności od pozostałych
jednostek – do 12 miesięcy22 014 678,06

860 628,93 0,00 0,00a) z tytułu dostaw i usług, o
okresie spłaty: – powyżej 12 miesięcy843 479,86

860 628,93 0,00 0,00– do 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na
dostawy843 479,86

0,00 0,00 0,00– powyżej 12 miesięcy f) zobowiązania wekslowe0,00

788 005,65 7 941 624,13 8 055 686,56

b) z tytułu podatków,
dotacji, ceł,  ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych
oraz innych  świadczeń

g) z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń i innych
świadczeń

347 456,71

13 259 914,28 1 305 561,00 1 607 054,47c) inne h) z tytułu wynagrodzeń20 823 741,49

0,00 5 476 306,67 8 606 133,49d) dochodzone na drodze
sądowej i) inne0,00

35 568 902,63III. Inwestycje
krótkoterminowe 40 565 842,42

35 568 902,631. Krótkoterminowe aktywa
finansowe 40 565 842,42

0,00a) w jednostkach
powiązanych 0,00

0,00 24 979 454,62 23 621 616,46– udziały lub akcje 3. Fundusze specjalne0,00

0,00 18 430 684,16 16 557 603,63– inne papiery
wartościowe

a) zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych0,00
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Aktywa
31.12.2012 r.

Stan na

31.12.2012 r. 31.12.2013 r.
Pasywa

Stan na

31.12.2013 r.

0,00 6 490 250,66 7 008 493,03– udzielone pożyczki
b) fundusz pomocy
materialnej dla studentów i
doktorantów

0,00

0,00 58 519,80 55 519,80– inne krótkoterminowe
aktywa finansowe

c) własny fundusz
stypendialny0,00

0,00 0,00 0,00b) w pozostałych
jednostkach d) fundusz rozwoju uczelni0,00

0,00 0,00 0,00– udziały lub akcje e) inne fundusze specjalne0,00

0,00– inne papiery
wartościowe 0,00

0,00– udzielone pożyczki 0,00

0,00 236 840 428,99 155 373 109,18– inne krótkoterminowe
aktywa finansowe

IV. Rozliczenia
międzyokresowe0,00

35 568 902,63 0,00 0,00c) środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne 1. Ujemna wartość firmy40 565 842,42

28 506 902,63 236 840 428,99 155 373 109,18– środki pieniężne w kasie
i na rachunkach

2. Inne rozliczenia
międzyokresowe34 452 842,42

7 062 000,00 22 242 784,23 99 548 683,78– inne środki pieniężne – długoterminowe6 113 000,00

0,00 214 597 644,76 55 824 425,40– inne aktywa pieniężne – krótkoterminowe0,00

0,002. Inne inwestycje
krótkoterminowe 0,00

1 344 960,46IV. Krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe 1 455 434,63

712 207 657,76 712 207 657,76 745 603 245,48Aktywa razem Pasywa razem745 603 245,48

podpis Kwestora podpis Rektoramiejscowość i data

6799 8781 b98e 89bf fd79 b948 96cf 4d60Suma kontrolna:
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Nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański

Rachunek zysków i strat
Sporządzony za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. (wariant porównawczy)

Treść Ubiegły rok
obrotowy 2012

Bieżący rok
obrotowy 2013

1 2 3

A. Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 296 949 105,99 311 111 856,98

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 298 739 957,06 320 808 819,22

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – -2 781 590,65 -10 144 558,34

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 990 739,58 447 596,10

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

B. Koszty działalności operacyjnej 305 433 564,06 337 156 828,88

I. Amortyzacja 9 183 644,84 13 506 928,80

II. Zużycie materiałów i energii 29 490 149,50 38 176 140,28

III. Usługi obce 17 684 976,19 17 932 316,90

IV. Podatki i opłaty, w tym: 359 793,70 546 410,37

– podatek akcyzowy 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia 184 747 485,51 195 474 431,26

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 45 397 102,50 48 631 813,44

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 18 570 411,82 22 888 787,83

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży -8 484 458,07 -26 044 971,90

D. Pozostałe przychody operacyjne 13 488 014,35 32 239 843,31

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 520 104,81 6 561 669,56

II. Dotacje 6 285 365,35 14 895 651,47

III. Inne przychody operacyjne 2 682 544,19 10 782 522,28

E. Pozostałe koszty operacyjne 1 801 987,87 1 463 332,34

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 943 666,48 1 120 944,15

III. Inne koszty operacyjne 858 321,39 342 388,19

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 201 568,41 4 731 539,07

G. Przychody finansowe 95 810,65 76 694,56

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 95 810,65 58 986,44

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
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Treść Ubiegły rok
obrotowy 2012

Bieżący rok
obrotowy 2013

1 2 3

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

V. Inne 0,00 17 708,12

H. Koszty finansowe 3 528 637,27 2 226 776,31

I. Odsetki, w tym: 2 803 740,77 2 073 776,31

– dla jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

IV. Inne 724 896,50 153 000,00

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -231 258,21 2 581 457,32

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

K. Zysk (strata) brutto -231 258,21 2 581 457,32

L. Podatek dochodowy 16 364,00 19 059,00

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku   (zwiększenia straty) 0,00 0,00

N. Zysk (strata) netto -247 622,21 2 562 398,32

podpis Kwestora podpis Rektoramiejscowość i data

6799 8781 b98e 89bf fd79 b948 96cf 4d60Suma kontrolna:
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Nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański

Rachunek Przepływów Pieniężnych
Sporządzony za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. (metoda pośrednia)

Treść 31.12.2012 31.12.2013

1 2 3

I. Zysk (strata) netto -247 622,21 2 562 398,32

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

II. Korekty razem: 10 583 742,82 12 228 019,78

1. Amortyzacja 9 183 644,84 13 506 928,80

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -754 357,43 35 203,99

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 739 525,74 1 959 114,06

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2 747 481,71 -616 021,50

5. Zmiana stanu rezerw 3 041 963,44 10 653 470,68

6. Zmiana stanu zapasów 620 844,03 -516 812,55

7. Zmiana stanu należności -1 675 982,21 617 603,47

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 986 618,89 2 904 706,95

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -811 032,77 -17 232 748,82

10. Inne korekty 0,00 916 574,70

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 10 336 120,61 14 790 418,10

I. Wpływy 4 714 471,00 10 100 749,87

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 4 714 471,00 9 820 760,00

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

 zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00

 dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00

 odsetki 0,00 0,00

 inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 279 989,87

II. Wydatki 130 675 750,76 54 439 636,28

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 130 675 750,76 54 439 636,28
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Treść 31.12.2012 31.12.2013

1 2 3

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

 nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00

 udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -125 961 279,76 -44 338 886,41

I. Wpływy 147 496 134,38 65 558 297,80

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 0,00 0,00

2. Kredyty i pożyczki 18 619 474,95 1 152 920,36

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

4. Inne wpływy finansowe 128 876 659,43 64 405 377,44

II. Wydatki 18 836 002,12 30 977 685,71

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek 8 611 140,00 3 333 360,00

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00

8. Odsetki 3 232 309,53 2 119 762,69

9. Inne wydatki finansowe 6 992 552,59 25 524 563,02

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 128 660 132,26 34 580 612,09

D. Przepływy pieniężne netto  razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 13 034 973,11 5 032 143,78

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13 789 330,54 4 996 939,79

 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -754 357,43 30 203,99

F. Środki pieniężne na początek okresu 22 334 094,74 35 369 067,85

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 35 369 067,85 40 401 211,63

 o ograniczonej możliwości dysponowania 7 933 291,85 8 273 790,40

podpis Kwestora miejscowość i data podpis Rektora

6799 8781 b98e 89bf fd79 b948 96cf 4d60Suma kontrolna:
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Uniwersytet Gdański

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO1)

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Nazwa uczelni albo związku uczelni:

Sprawozdanie za rok 2013

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na
rok 2013

1 2

Wykonanie za
2013 rok

3

A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23) 01 335 568,3 353 496,3

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22) 02 315 718,3 321 256,5

Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09) 03 268 886,5 265 346,3

z tego

Dotacje z budżetu państwa 04 198 133,2 198 132,9

dotacja podstawowa 05 194 011,9 194 011,9w tym

środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich
związków 06 - -

opłaty za świadczone usługi edukacyjne 07 46 500,0 44 220,1

w tym na studiach niestacjonarnych 08 39 100,0 39 818,4

pozostałe 09 24 253,3 22 993,3

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz
współfinansowanie krajowe 10 11 600,0 8 681,1

Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19) 11 45 831,8 55 462,6

z tego

12dotacje na finansowanie działalności statutowej 18 379,715 881,8

środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju 13 3 000,0 2 320,7

14 13 000,0 16 775,5środki na realizację projektów finansowanych przez  Narodowe Centrum
Nauki

środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 15 10 100,0 13 420,9

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające
zwrotowi 16 8 500,0 11 276,3

sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych 17 350,0 244,9

środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez
ministra właściwego do spraw nauki 18 2 500,0 3 534,3

pozostałe 19 1 000,0 786,6

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz
współfinansowanie krajowe 20 400,0 9,0

- -Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej 21

1 000,0Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 447,622

19 850,0Pozostałe przychody (24+25) 32 239,823

-24Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów -

Pozostałe przychody operacyjne (26+27) 25 32 239,819 850,0

1) Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.
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WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na
rok 2013

1 2

Wykonanie za
2013 rok

3

z tego

zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 26 9 750,0 6 561,7

inne pozostałe przychody operacyjne 27 10 100,0 25 678,1

w tym

równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych
nieodpłatnie z innych źródeł

28 7 500,0 14 895,7

przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w
budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty
odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów
trwałych

29 20,0 -

1) Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.
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cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie za 2013 rok

1 2 3

Plan po zmianach na
2013 rok

334 807,030 348 764,7B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)

347 301,4332 807,031Koszty podstawowej działalności operacyjnej  (49)

Amortyzacja 10 200,0 13 506,932

Zużycie materiałów i energii 33 26 000,0 33 589,0

w tym energia 34 10 500,0 11 400,5

Usługi obce 35 15 800,0 15 641,8

Podatki i opłaty 8 000,0 8 735,436

Wynagrodzenia 204 317,0 195 474,437

38 188 619,1w tym 183 504,4w tym wynikające ze stosunku pracy

49 590,0Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 48 613,339

w tym

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy 40 33 000,0 32 520,2

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 8 350,0 8 350,0

stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia
doktorskie i doktoranckie 42 7 050,0 7 164,5

odpis na własny fundusz stypendialny 43 - -

21 596,0Pozostałe koszty rodzajowe 18 200,044

w tym
aparatura naukowo-badawcza 45 5 000,0 7 010,1

podróże służbowe 46 5 500,0 6 015,5

47 337 156,8Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44) 332 107,0

48 700,0 10 144,6Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia −
wartość dodatnia)

332 807,049 347 301,4Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) =
(52+57+58)

Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa 50 197 742,9 198 132,9

Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych 51 90 968,8 93 705,9

Koszty działalności dydaktycznej ogółem 52 288 711,7 291 838,8

koszty kształcenia na studiach stacjonarnych 53 235 380,2 201 518,3
w tym

koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych 54 53 331,5 52 444,5

Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa 55 14 495,3 18 379,7

Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych 56 29 600,0 37 082,9

Koszty działalności badawczej ogółem 57 44 095,3 55 462,6

Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej 58 - -
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WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie za 2013 rok

1 2 3

Plan po zmianach na
2013 rok

2 000,0 1 463,359Pozostałe koszty (60+61)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 60 - -

Pozostałe koszty operacyjne (62+63) 1 463,32 000,061

z tego

--strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 62

2 000,0 1 463,363inne pozostałe koszty operacyjne

64

odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i
zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych oraz wartość netto
zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych

16,0 957,7w tym

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30) 65 761,3 4 731,6

76,766 4 381,2D. Przychody finansowe

59,067 100,0odsetki uzyskanew tym

3 500,0 2 226,8E. Koszty finansowe 68

odsetki zapłacone 69 2 500,0 2 073,8w tym

70 1 642,5 2 581,5F. Zysk (strata) z działalności (65+66−68)

71 0,00,0G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)

- -72Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne --73

2 581,5H. Zysk (strata) brutto (70+71) 74 1 642,5

I. Podatek dochodowy 75 20,0 19,1

76J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) - -

1 622,577K. Zysk (strata) netto (74-75-76) 2 562,4
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Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym
znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na
2013 rok

1 2 3

Wykonanie za
2013 rok

6 490,301 6 490,3stan funduszu na początek roku

02 6 490,36 490,3w tym z dotacji budżetu państwa

36 358,3 35 932,903zwiększenia ogółem (04+06+07+08)

z tego

27 289,104Dotacja z budżetu państwa 27 289,1

1 609,4w tym 05 1 637,3przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów

6 005,006 6 530,0opłaty za korzystanie z domów studenckich

-07opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich -

2 539,2inne przychody 08 2 638,8

35 414,742 384,409zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)

z tego

dla studentów (11+12+13+14+15) 10 23 187,423 960,6

z tego

stypendia socjalne 11 13 614,1 13 417,5

1 223,7stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 12 1 289,6

stypendium rektora dla najlepszych studentów 13 8 156,88 586,8

140,0stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 14 84,0

239,515 396,0zapomogi

z tego

stypendia socjalne 453,817 402,4

18stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 87,1 83,1

1 060,0stypendium dla najlepszych doktorantów 1 053,819

88,0stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 20 88,0

21zapomogi 31,18,5

16 672,8 10 524,622koszty utrzymania domów i stołówek studenckich

w tym

3 697,9wynagrodzenia 23 3 673,4

wynagrodzenia 24 3 697,9 3 673,4w tym

846,5składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 25 658,7

7 831,6remonty i modernizacja 26 2 069,4

7 131,6remonty i modernizacja 27 2 052,7w tym

53,6 44,3koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem
stypendiów i zapomóg 28

16dla doktorantów (17+18+19+20+21) 1 697,4 1 658,4

464,2 7 008,529Stan funduszu na koniec roku (01+03-09)

z dotacji budżetu państwa 30 7 008,5-w tym
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Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
Fu

n
d

u
sz

 z
as

ad
n

ic
zy

stan funduszu na początek roku 01 360 833,1 360 833,1

136 539,0zwiększenia ogółem 02 110 659,2

w tym

-03odpisy z zysku netto -

136 400,0 110 614,404równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania
inwestycji budowlanych

05aktualizacja wyceny środków trwałych 120,0 25,6

06zmniejszenia ogółem 7 877,6 39 629,1

w tym
pokrycie straty netto 247,6247,607

8,108 10,0aktualizacja wyceny środków trwałych

09 431 863,2stan funduszu na koniec roku (01+02−06) 489 494,5

Z
ak

ła
d

ow
y

fu
n

d
u

sz
św

ia
d

cz
eń

18 430,718 430,710stan funduszu na początek roku

8 597,911zwiększenia ogółem 8 800,0

12 10 471,0zmniejszenia ogółem 10 521,4

stan funduszu na koniec roku (10+11-12) 16 557,616 709,313

W
ła

sn
y 

fu
n

d
u

sz
st

yp
en

d
ia

ln
y

58,5 58,5stan funduszu na początek roku 14

-zwiększenia ogółem 43,015

-w tym 16 -odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej

zmniejszenia ogółem 55,0 3,017

55,546,518stan funduszu na koniec roku (14+15-17)

Fu
n

d
u

sz
 r

oz
w

oj
u

u
cz

el
n

i

19stan funduszu na początek roku --

-zwiększenia ogółem -20

21 -odpis z zysku netto -w tym

22zmniejszenia ogółem - -

23stan funduszu na koniec roku (19+20-22) 0,0 0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie za
2013 rok

1 3

Plan po zmianach na
2013 rok

2
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Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Wyszczególnienie

2

Zatrudnienie
Wynagrodzenia
wynikające ze

stosunku pracy

z tego

osobowe

w tym
dodatkowe

wynagrodzenie
rocznenagrody rektora

1 3 4 5 6

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty

* wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Razem
2 799,3 12 481,0174 790,0187 271,03 027,0

z tego

Nauczyciele akademiccy 1 664,5 118 134,7 110 100,0 2 158,8 8 034,7

Pracownicy niebędący
nauczycielami akademickimi 1 362,5 69 136,3 64 690,0 640,5 4 446,3

w tym w ramach  działalności
dydaktycznej 1 200,0 60 848,7 56 900,0 3 948,7

Wykonanie za 2013 rok

3 948,7w ramach działalności
dydaktycznej

63 764,2

Razem

1 454,9

w tym

586,0

56 352,3

4 446,3

1 178,0 60 301,0

174 772,2

111 008,0 8 034,7

12 481,0

119 042,7

2 982,0

Nauczyciele akademiccy 1 643,5

Pracownicy niebędący
nauczycielami akademickimi 1 338,5 68 210,5

z tego

2 040,9187 253,2

Plan po zmianach na rok 2013

z tego w
grupach

stanowisk

profesorów 49 712,3466,0 46 300,0

8 700,0

59 163,8

558,6

4 063,8965,5

asystentów,
wykładowców, lektorów i
instruktorów

233,0

docentów, adiunktów i
starszych wykładowców 55 100,0

9 258,6

3 412,3

8 357,7

z tego w
grupach

stanowisk

profesorów

asystentów,
wykładowców, lektorów i
instruktorów

221,6

457,9 46 682,3

4 063,860 031,8

8 916,3 558,6

50 094,6 3 412,3

docentów, adiunktów i
starszych wykładowców 964,0 55 968,0

w tym wynagrodzenia sfinansowane
ze środków przeznaczonych przez

senat uczelni publicznej na
50 771,7 47 108,8 3 662,9

w tym wynagrodzenia sfinansowane
ze środków przeznaczonych przez

senat uczelni publicznej na
49 600,4 45 966,7 3 633,7
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Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na
2013 rok

1 3

Wykonanie za 2013 rok

4

Jednostka
miary

2

01 osobyLiczba studentów ogółem (02+04) 28 840 27 640

z tego

20 066 19 80902 osobystudiów stacjonarnych

w tym 8 788osobynowo przyjętych 8 60003

8 774osoby04 7 831studiów niestacjonarnych

3 42005 2 914nowo przyjętychw tym osoby

5 863Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów 5 654osoby06

332osoby07Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów 356

miejsca 1 865 1 86508Liczba miejsc w domach studenckich

09 osobyLiczba uczestników studiów doktoranckich ogółem 1 333 1 431

w tym 909osobyuczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 10 984

osoby11Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających
stypendium doktoranckie 180 217

12 5 800,0Kwota stypendiów doktoranckich tys. zł 5 906,4

tys. zł 2 666,0 1 997,213Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej
i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)

35 342,9 57 947,514Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe tys. zł

tys. zł15z tego nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki
transportu i inne środki trwałe 27 600,011 580,0

11 347,2 15 848,316
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych

tys. zł

tys. zł17z tego z Unii Europejskiej 15 848,311 347,2

(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby
sporządzającej)

(miejscowość, data) (pieczątka imienna i podpis Rektora)

d969 30a0 11da c83b a7db 42be d156 9d71Suma kontrolna:
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Pieczątka uczelni

Uniwersytet Gdański

Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2014
1 2

A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)

Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)

dotacje z budżetu państwa

dotacja podstawowa

środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków

opłaty za świadczone usługi edukacyjne

na studiach niestacjonarnych

pozostałe

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie
krajowe

Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)

dotacje na finansowanie działalności statutowej

środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych

środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki

pozostałe

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie
krajowe

Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki

369 501,5

346 501,5

291 508,3

221 208,3

216 559,5

-

46 500,0

39 500,0

23 800,0

11 000,0

54 493,2

17 193,2

3 000,0

17 000,0

13 500,0

12 000,0

300,0

3 000,0

500,0

100,0

-

500,0

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

z tego
w tym

w tym

z tego w tym

w tym

w tym
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WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2014
1 2

Pozostałe przychody (24+25)

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Pozostałe przychody operacyjne (26+27)

zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

inne pozostałe przychody operacyjne

równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji
celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł

przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w
budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów
aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych

23 000,0

-

23 000,0

11 000,0

12 000,0

10 500,0

500,0

23

24

25

26

27

28

29

z tego

w tym
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Uniwersytet Gdański

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2014
1 2

B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)

Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

energia

Usługi obce

Podatki i opłaty

Wynagrodzenia

w tym wynikające ze stosunku pracy

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie
i doktoranckie

odpis na własny fundusz stypendialny

Pozostałe koszty rodzajowe

w tym
aparatura naukowo-badawcza

podróże służbowe

Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)

Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość
dodatnia)

Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) =
(52+57+58)

Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa

Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych

Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50 + 51)

koszty kształcenia na studiach stacjonarnych

koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych

Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa

Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych

Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)

Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

368 502,2

367 002,2

13 500,0

31 955,0

14 500,0

15 000,0

9 256,2

210 700,0

198 098,1

52 591,0

36 431,0

8 960,0

7 200,0

-

32 000,0

15 000,0

5 000,0

365 002,2

2 000,0

367 002,2

221 208,3

91 300,7

312 509,0

246 881,6

65 626,7

17 193,2

37 300,0

54 493,2

-

w tym

w tym

w tym
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WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2014
1 2

Pozostałe koszty (60+61)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Pozostałe koszty operacyjne (62+63)

z tego

strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

inne pozostałe koszty operacyjne

w tym
odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów,
koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)

D. Przychody finansowe

w tym odsetki uzyskane

E. Koszty finansowe

w tym odsetki zapłacone

F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)

G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

H. Zysk (strata) brutto (70+71)

I. Podatek dochodowy

J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

K. Zysk (strata) netto (74-75-76)

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

1 500,0

-

1 500,0

-

1 500,0

50,0

999,3

2 000,0

200,0

2 100,0

1 900,0

899,3

0,0

-

-

899,3

10,0

-

889,3
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Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym
znakiem po przecinku

Uniwersytet Gdański

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2014
1 2

stan funduszu na początek roku 7 008,501

w tym z dotacji budżetu państwa 02 7 008,5

zwiększenia ogółem (04+06+07+08) 03 38 505,1

z tego

dotacja z budżetu państwa 04 29 790,4

w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów 05 1 787,4

opłaty za korzystanie z domów studenckich 06 6 075,9

opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich 07 -

inne przychody 08 2 638,8

zmniejszenia ogółem (10+16+22+28) 09 45 513,6

z tego

dla studentów (11+12+13+14+15) 10 25 048,5

z tego

stypendia socjalne 11 14 801,6

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 12 1 360,9

stypendium rektora dla najlepszych studentów 13 8 562,5

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 14 84,0

zapomogi 15 239,5

dla doktorantów (17+18+19+20+21) 16 1 875,4

z tego

stypendia socjalne 17 504,0

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 18 96,7

stypendium dla najlepszych doktorantów 19 1 177,2

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 20 88,0

zapomogi 21 9,5

koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 22 18 530,2

w tym

wynagrodzenia 23 4 011,2

składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 25 727,3

remonty i modernizacja 26 9 987,5

koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem
stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów 28 59,5

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

w tym z dotacji budżetu państwa 30 -

24wynikające ze stosunku pracy 4 011,2

9 987,527remonty finansowane z dotacji

w tym

w tym
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Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Uniwersytet Gdański

stan funduszu na początek roku 434 425,601
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zwiększenia ogółem 02 5 592,4

w tym

odpisy z zysku netto

równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji
budowlanych

aktualizacja wyceny środków trwałych

03

04

05

2 562,4

3 000,0

30,0

zmniejszenia ogółem 06 14 800,0

w tym
pokrycie straty netto 07 -

aktualizacja wyceny środków trwałych 08 20,0

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06) 09 425 218,0

stan funduszu na początek roku 10 16 557,6

zwiększenia ogółem

zmniejszenia ogółem

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)

11

12

13

9 200,0

12 000,0

13 757,6

stan funduszu na początek roku

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)

zwiększenia ogółem

zmniejszenia ogółem

w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej

14

15

16

17

18

55,5

10,0

-

-

65,5

stan funduszu na początek roku

zmniejszenia ogółem

zwiększenia ogółem

w tym odpis z zysku netto

19

20

21

22

-

-

-

-

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2014
1 2

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22) 0,023

w tym
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Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Uniwersytet Gdański

Wyszczególnienie

Plan na rok 2014

2

Zatrudnienie
Wynagrodzenia
wynikające ze

stosunku pracy

z tego

osobowe

w tym
dodatkowe

wynagrodzenie
rocznenagrody rektora

1 3 4 5 6

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
* wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Razem
3 042,5 13 288,9188 820,4202 109,33 005,0

z tego

Nauczyciele akademiccy 1 653,0 129 349,9 120 845,0 2 369,5 8 504,9

Pracownicy niebędący
nauczycielami akademickimi 1 352,0 72 759,4 67 975,4 673,0 4 784,0

z tego w
grupach

stanowisk

profesorów

docentów, adiunktów i
starszych wykładowców

w tym

463,0

958,0

232,0

54 360,9

64 726,0

10 263,0

50 754,9

60 422,5

9 667,6

3 606,0

4 303,5

595,4

w ramach działalności
dydaktycznej 1 190,0 64 028,3 59 818,3 4 210,0

asystentów, wykładowców,
lektorów i instruktorów

5 771,9

w tym wynagrodzenia sfinansowane
ze środków przeznaczonych przez

senat uczelni publicznej na
zwiększenie wynagrodzeń na

podstawie art. 151 ust. 8 ustawy

66 877,4 61 105,5
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Uniwersytet Gdański

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2014
1 2

Liczba studentów ogółem (02+04)

studiów stacjonarnych

nowo przyjętych

studiów niestacjonarnych

nowo przyjętych

Liczba miejsc w domach studenckich

Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem

uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich

Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium
doktoranckie

Kwota stypendiów doktoranckich

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe

Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej
dla studentów i doktorantów

nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i
inne środki trwałe

Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i
wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)

Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

z tego
w tym

w tym

w tym

z tego

27 778

19 908

8 831

7 870

2 928

6 029

358

1 711

1 438

989

218

5 678,0

5 817,2

144 053,2

26 880,8

(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby
sporządzającej)

(pieczątka imienna i podpis Rektora)(miejscowość, data)

osoby

miejsca

osoby

osoby

osoby

osoby

osoby

osoby

osoby

osoby

osoby

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

48b8 8fae cf80 acf3 93be 3fd1 4e47 395bSuma kontrolna:

z tego tys. zł 61 035,517

tys. zł16 61 035,5Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

z Unii Europejskiej
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Sprawozdanie za rok 2013/2014

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI
ALBO ZWIĄZKU UCZELNI1)

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

GdańskPowiat:

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: Prorektor

Imię i nazwisko: Anna Agnieszka Machnikowska

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

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.
*

1)Sprawozdanie jest składane za rok akademicki według stanu na dzień 30 września.
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Organy jednoosobowe uczelni albo związku uczelni

Funkcja: Prorektor

Imię i nazwisko: Mirosław Wojciech Szreder

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

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.
*

Organy jednoosobowe uczelni albo związku uczelni

Funkcja: Prorektor

Imię i nazwisko: Józef Arno Włodarski

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

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.
*

Organy jednoosobowe uczelni albo związku uczelni

Funkcja: Prorektor

Imię i nazwisko: Grzegorz Władysław Węgrzyn

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

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.
*

Organy jednoosobowe uczelni albo związku uczelni

Funkcja: Rektor

Imię i nazwisko: Bernard  Lammek

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

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.
*
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Sprawozdanie za rok 2013/2014

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI
ALBO ZWIĄZKU UCZELNI1)

Część 2. Absolwenci

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

1)Sprawozdanie jest składane za rok akademicki według stanu na dzień 30 września.
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 23

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 29

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

2

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 52

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

2

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 31

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 58

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

4

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 20

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:17 Strona 8 z 155



Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 149

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

4

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 164

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

3

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 49

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 120

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

2

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 19

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 48

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

2

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 80

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

6

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 39

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

2

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika wczesnej edukacji

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika wczesnej edukacji

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 50

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

2

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 5

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 63

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

2

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 21

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Praca socjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 40

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Praca socjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 19

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Praca socjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Praca socjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Psychologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 79

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

3

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:18 Strona 24 z 155



Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Psychologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Psychologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 52

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

3

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Psychologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 13

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 26

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 48

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

3

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Bioinformatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 19

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Fizyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 9

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Fizyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 9

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Fizyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Fizyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Fizyka medyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Fizyka medyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 19

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

2

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Fizyka medyczna - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 28

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 52

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

2

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 62

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Makrokierunek - bioinformatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Matematyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 67

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

2

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Matematyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 45

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

2

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Matematyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Matematyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Archeologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 8

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Archeologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 24

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Archeologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Archeologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Etnologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Etnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Etnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 18

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Historyczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Etnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 41

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

2

Jednostka: Wydział Historyczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 2

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 7

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 46

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 6

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 35

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

3

Jednostka: Wydział Historyczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 1

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 36

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka historyczna - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Niemcoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Religioznawstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Religioznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 10

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Religioznawstwo - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Historyczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biznes i technologia ekologiczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biznes i technologia ekologiczna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 206

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

5

Jednostka: Wydział Ekonomiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 177

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 3

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

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

3

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 22

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 86

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 47

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Ekonomiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 124

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 8

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: 5

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

3

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 19

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Ekonomiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 267

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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: 14

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

3

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Amerykanistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Amerykanistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 16

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Etnofilologia kaszubska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - amerykanistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - amerykanistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia angielska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia angielska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia angielska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia angielska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia germańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia germańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia germańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia germańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia klasyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia klasyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia romańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia romańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia romańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia skandynawska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia skandynawska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - język angielski (nauczanie)

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 98

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - język niemiecki (nauczanie)

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:18 Strona 76 z 155



Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - slawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - slawistyka

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - slawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 307

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 3

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

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

4

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 69

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia angielska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia angielska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia angielska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 48

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

3

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia angielska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 27

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia germańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 15

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia germańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia germańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia germańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 36

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

2

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia klasyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 2

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia klasyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 8

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:18 Strona 88 z 155



Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 67

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

2

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 37

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

2

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: filologia romańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: filologia romańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 2

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: filologia romańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia rosyjska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia rosyjska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 22

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia rosyjska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia rosyjska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: iberystyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 55

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

3

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 18

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Logopedia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 53

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Logopedia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 58

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Logopedia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Logopedia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Makrokierunek - rosjoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Makrokierunek - rosjoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Rosjoznawstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Rosjoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Rosjoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 23

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Sinologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Sinologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Skandynawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 8

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Skandynawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Slawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Slawistyka

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Slawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 1

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Wiedza o teatrze

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Wiedza o teatrze

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 5

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie instytucjami artystycznymi

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biotechnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 38

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biotechnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biotechnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biotechnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 37

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 122

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

2

Jednostka: Wydział Zarządzania

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Zarządzania

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 74

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

4

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 102

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Zarządzania

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Zarządzania

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 140

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Zarządzania

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Zarządzania

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Zarządzania

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 26

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 48

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Zarządzania

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 8

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

8

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 116

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

3

Jednostka: Wydział Zarządzania

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Zarządzania

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 20

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Zarządzania

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 11

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 89

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

5

Jednostka: Wydział Zarządzania

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 71

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

7

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 121

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

2

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 155

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

2

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 141

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: European and International Business Law nad EU Administration

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Kryminologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Kryminologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Podatki i doradztwo podatkowe

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Prawo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Prawo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Prawo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 164

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

3

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Prawo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 201

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

6

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Prawo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 5

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 69

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 84

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Geologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Geologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 39

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 41

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 77

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 5

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ichtiologia morska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Oceanografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Oceanografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 70

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

4

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Oceanografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Oceanografia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Oceanografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 46

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

1

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Biologii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 82

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

5

Jednostka: Wydział Biologii

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Biologii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Biologii

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Biologii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Biologii

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 78

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

2

Jednostka: Wydział Biologii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biologia medyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Biologii

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Makrokierunek - przyroda

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Biologii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Przyroda

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 25

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Biologii

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Agrochemia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Chemii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Agrochemia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Chemii

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Chemia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Chemii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Chemia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 81

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

3

Jednostka: Wydział Chemii

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Chemia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 104

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

3

Jednostka: Wydział Chemii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Chemia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Chemii

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 33

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Chemii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 16

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

2

Jednostka: Wydział Chemii

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 50

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

2

Jednostka: Wydział Chemii
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

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

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

0

Jednostka: Wydział Chemii
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Sprawozdanie za rok 2013/2014

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI
ALBO ZWIĄZKU UCZELNI1)

Część 3. Współpraca międzynarodowa

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 Universidad Nacional Tres de FebreroNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-10-12 do 2017-10-11Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

ArgentynaKraj pochodzenia partnera:

Buenos AiresMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 Katholieke Universiteit LeuvenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

BelgiaKraj pochodzenia partnera:

LeuvenMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

1)Sprawozdanie jest składane za rok akademicki według stanu na dzień 30 września.
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1993-07-01 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
fizycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 Beijing Foreign Studies UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-09-30 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

ChinyKraj pochodzenia partnera:

PekinMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  kulturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 4

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 Harbin Normal UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-05-21 do 2014-05-20Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

ChinyKraj pochodzenia partnera:

HarbinMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  kulturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 China Youth Univeristy for Political SciencesNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-08-07 do 2018-08-06Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 6

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 10
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

ChinyKraj pochodzenia partnera:

PekinMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  kulturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 Bornholms MuseumNazwa partnera umowy/porozumienia:

DaniaKraj pochodzenia partnera:

BornholmMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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obowiązującaStatus:

2013-01-15 do 2016-01-14Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  archeologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina

nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 Copenhagen Business SchoolNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

1997-11-18 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

DaniaKraj pochodzenia partnera:

KopenhagaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

University of RouenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2004-07-21 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

RouenMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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University of OsijekNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

1987-05-26 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

ChorwacjaKraj pochodzenia partnera:

OsijekMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 Hiroshima UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2001-02-13 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

JaponiaKraj pochodzenia partnera:

HiroszimaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  kulturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 Hankuk University of Foreign Studies, SeoulNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-07-10 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Korei, RepublikaKraj pochodzenia partnera:

SeulMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

University of Ostrava, Pedagogical FacultyNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2001-10-22 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

CzechyKraj pochodzenia partnera:

OstrawaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  literaturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 Lebanese UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-04-03 do 2014-04-02Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

LibanKraj pochodzenia partnera:

BejrutMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 Kyungpook National University DaeguNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-06-26 do 2014-06-25Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 4

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 4

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Korei, RepublikaKraj pochodzenia partnera:

DaeguMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 The National Archaeological Museum of Macedonia in
SkopjeNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2014-08-25 do 2015-08-24Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Macedonii, Była Jugosłowiańska RepublikaKraj pochodzenia partnera:

SkopjeMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  archeologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina

nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Université de Toulouse II-Le MirailNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

1998-01-09 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

TuluzaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

University of CologneNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2001-11-27 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

KoloniaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Hochschule BremenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

1998-09-24 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 7

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 9

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

BremaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 University of BremenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

BremaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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1979-03-15 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 4

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ochrona środowiska (Obszar nauk ścisłych/dziedzina

nauk chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Moscow State Pedagogical UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2014-05-08 do 2019-05-07Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Federacja RosyjskaKraj pochodzenia partnera:

MoskwaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 A.S.Pushkin Institute fot the Russian LanguageNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

1995-07-04 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje; studia
jednosemestralne dla studentów filologii rosyjskiej

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 11

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Federacja RosyjskaKraj pochodzenia partnera:

MoskwaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

University Aix-Marseille IINazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

1992-04-09 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

MarsyliaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk o Ziemi)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Rosja - Immanuel Kant Baltic Federal UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

1990-07-06 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Federacja RosyjskaKraj pochodzenia partnera:

KaliningradMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk
o Ziemi)
    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 21

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 10

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Filia w Kaliningradzie Rosyjskiej Akademii Gospodarki
Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie
Federacji Rosyjskiej

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-10-23 do 2017-10-22Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Federacja RosyjskaKraj pochodzenia partnera:

KaliningradMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 University of OradeaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2000-10-30 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 3

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

RumuniaKraj pochodzenia partnera:

OradeaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 University of Novi SadNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

SerbiaKraj pochodzenia partnera:

Nowy SadMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2012-01-01 do 2016-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  literaturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 National University of Science and Technology "MISIS",
MoscowNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-01-17 do 2015-01-16Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Federacja RosyjskaKraj pochodzenia partnera:

MoskwaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)
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przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 Moscow State Institute for International Relations, MGIMONazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

1994-10-26 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 4

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Federacja RosyjskaKraj pochodzenia partnera:

MoskwaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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V.N. Karazin Kharkiv National UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2005-10-25 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

UkrainaKraj pochodzenia partnera:

CharkówMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Ternopil National Economic UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-12-15 do 2012-12-14Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

UkrainaKraj pochodzenia partnera:

TarnopolMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 3

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 4
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Istanbul UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-03-12 do 2014-03-11Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

IstambułMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  archeologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina

nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Lviv Regional Institute of Public Administration. National
Academy of Public AdministrationNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2006-05-05 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

UkrainaKraj pochodzenia partnera:

LwówMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Cornell UniveristyNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-09-21 do 2016-09-20Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Stany ZjednoczoneKraj pochodzenia partnera:

IthacaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:21 Strona 23 z 250



Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

University of BirminghamNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-09-11 do 2015-09-10Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

BirminghamMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 University of Social Sciences And Humanities-Vietnam
National University, HanoiNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-04-09 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

WietnamKraj pochodzenia partnera:

HanoiMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 Appalachian State UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-10-26 do 2014-10-25Okres trwania umowy:

Stany ZjednoczoneKraj pochodzenia partnera:

BooneMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 14

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

The Ivane Javakhishvili Tbilisi State UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2014-02-13 do 2019-02-12Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

GruzjaKraj pochodzenia partnera:

TbilisiMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 Kazakh National Pedagogical University named after AbaiNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-17 do 2018-06-16Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

KazachstanKraj pochodzenia partnera:

AlmatyMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 Aktobe Regional State University named after K. ZhubanovNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

KazachstanKraj pochodzenia partnera:

AktobeMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2013-07-18 do 2018-07-17Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Adnan Menderes UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Filologii
Romańskiej

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

AydinMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Aalborg UniversitetNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Zarządzania

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

DaniaKraj pochodzenia partnera:

AalborgMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Aarhus UniversitetNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Biologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

DaniaKraj pochodzenia partnera:

AarhusMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Amasya UniversitesiNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

AmasyaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Afyon Kocatepe UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 6

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

AfyonMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Bradford CollegeNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Wydziału Chemii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

BradfordMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Beuth Hochschule für Technik BerlinNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

BerlinMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Bergische Universität WuppertalNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

WuppertalMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Athlone Institute of TechnologyNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

IrlandiaKraj pochodzenia partnera:

AthloneMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Christelijke Hogeschool WindesheimNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

HolandiaKraj pochodzenia partnera:

ZwolleMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Brunel UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana kadry naukowej Instytutu Psychologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

Uxbridge (Londyn)Miasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Eberhard Karls Universität TübingenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

TybingaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Dokuz Eylül ÜniversitesiNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

IzmirMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Transportu i Handlu Morskiego)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Dokuz Eylül ÜniversitesiNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (handel zagraniczny)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 3

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

IzmirMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Eberhard Karls Universität TübingenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Instytutu Historii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

TybingaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:21 Strona 38 z 250



Ecole Superieure de Commerce de Rouen ESCNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

RouenMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Fachhochschule NordhausenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

NordhausenMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Fachhochschule StralsundNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 4

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

StralsundMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Fachhochschule WormsNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

WormsMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Europäische FH Brühl/ RheinlandNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

BrühlMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:21 Strona 41 z 250



Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Fachhochschule HannoverNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

HanowerMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Fachhochschule KielNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

KiloniaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Haute Ecole Libre Mosane (HELMO)Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

BelgiaKraj pochodzenia partnera:

LiegeMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hacettepe ÜniversitesiNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Filologii
Romańskiej

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

Beytepe/AnkaraMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:21 Strona 44 z 250



przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Helsinki Metropolia University of Applied SciencesNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

VantaaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Heinrich-Heine UniversitätNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

DüsseldorfMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Fredrich-Schiller-Universität JenaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

JenaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

FH Kufstein Tirol University of Applied SciencesNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

AustriaKraj pochodzenia partnera:

KufsteinMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Hacettepe ÜniversitesiNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

Beytepe/AnkaraMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Freie Universtät BerlinNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

BerlinMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule MannheimNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2014-01-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Biotechnologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

MannheimMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biotechnologia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule für Technik und Wirtschaft BerlinNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Wydziału Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

BerlinMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule MerseburgNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej kierunku fizyka

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

MerseburgMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule BremenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Wydziału Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 3

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

BremenMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Heriot-Watt UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

EdynburgMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule Emden/LeerNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

EmdenMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ikonomiko Panepistimio AthinonNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 4

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 3

GrecjaKraj pochodzenia partnera:

AtenyMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Humboldt-Universtät zu BerlinNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Polskiej

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

BerlinMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Humboldt-Universtät zu BerlinNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

BerlinMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2007-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Anglistyki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Høgskolen i HedmarkNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

NorwegiaKraj pochodzenia partnera:

ElverumMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Høgskolen i Telemark TUCNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NorwegiaKraj pochodzenia partnera:

PorsgrunnMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Hogeschool InhollandNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HolandiaKraj pochodzenia partnera:

DiemenMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

IPAG- Institution de Preparation a l'Administration et a la
GestionNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

NiceaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Itä-Suomen YliopistoNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

FinlandiaKraj pochodzenia partnera:

KuopioMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Instituto Politecnico do PortoNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 5

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

PortugaliaKraj pochodzenia partnera:

PortoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Institut Supérieure de Gestion (ISG) ParisNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

ParyżMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Instituto Politecnico de Leiria- IPLNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Pedagogiki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

PortugaliaKraj pochodzenia partnera:

LeiriaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

IMC Fachhochschule KremsNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

AustriaKraj pochodzenia partnera:

KremsMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Institiúid Teicneolaíochta Trá LíNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

IrlandiaKraj pochodzenia partnera:

TraleeMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Klaipedos UniversitetasNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

LitwaKraj pochodzenia partnera:

KłajpedaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Katholieke Universiteit LeuvenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

BelgiaKraj pochodzenia partnera:

LeuvenMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Katholieke Universiteit LeuvenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

BelgiaKraj pochodzenia partnera:

LeuvenMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Katholieke Hogeschool Brugge-OostendeNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

BelgiaKraj pochodzenia partnera:

BrugiaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Karlstads UniversitetNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

SzwecjaKraj pochodzenia partnera:

KarlstadMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Johann Wolfgang Goethe - UniversitätNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-06-01 do 2014-09-20Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Instytutu Geografii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

Frankfurt n. MenemMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Leuphana Universität LüneburgNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

LüneburgMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Leibniz Universität HannoverNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Lingwistyki
Stosowanej

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

HanowerMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Laurea University of Applied SciencesNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FinlandiaKraj pochodzenia partnera:

EspooMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Latvijas UniversitateNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Historii

ŁotwaKraj pochodzenia partnera:

RygaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Latvijas Kultūras AkadēmijaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Kulturoznawstwa

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

ŁotwaKraj pochodzenia partnera:

RygaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  kulturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Kristianstad UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej kierunku socjologia

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

SzwecjaKraj pochodzenia partnera:

KristianstadMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  socjologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Kristianstad UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

SzwecjaKraj pochodzenia partnera:

KristianstadMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Panepistimo ThessaliasNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

GrecjaKraj pochodzenia partnera:

VolosMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Reims Management SchoolNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

ReimsMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule AachenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

AkwizgranMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów kierunku informatyka

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  informatyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

matematycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule AachenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów kierunku matematyka

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

AkwizgranMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  matematyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

matematycznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Mälardalen UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

SzwecjaKraj pochodzenia partnera:

VasterasMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Leuphana Universität LüneburgNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

LüneburgMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Masarykova UniverzitaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

CzechyKraj pochodzenia partnera:

BrnoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:21 Strona 75 z 250



Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Marmara ÜniversitesiNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Fizyki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

IstambułMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

NTNU TrondheimNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NorwegiaKraj pochodzenia partnera:

TrondheimMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ostravská Univerzita v OstravéNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Polskiej

CzechyKraj pochodzenia partnera:

OstrawaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ostravská Univerzita v OstravéNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Geografii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

CzechyKraj pochodzenia partnera:

OstrawaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Szegedi TudományegyetemNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

WęgryKraj pochodzenia partnera:

SzegedMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Szegedi TudományegyetemNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

WęgryKraj pochodzenia partnera:

SzegedMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Biologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Szegedi TudományegyetemNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

WęgryKraj pochodzenia partnera:

SzegedMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Technische Universität BerlinNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

BerlinMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Technische Universität BraunschweigNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

BrunszwikMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Lingwistyki
Stosowanej

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ruprecht-Karls-Universität HeidelbergNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Prawa i Administracji

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

HeidelbergMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Savonia University of Applied SciencesNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FinlandiaKraj pochodzenia partnera:

KuopioMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Södertörns HögskolaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

SzwecjaKraj pochodzenia partnera:

HuddingeMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Stockholm UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Katedry Skandynawistyki

SzwecjaKraj pochodzenia partnera:

SztokholmMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Suleyman Demirel UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Transportu i
Handlu Morskiego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

IspartaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Sveučilište u ZadruNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Geografii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

ChorwacjaKraj pochodzenia partnera:

ZadarMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Sveučilište u ZagrebuNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej kierunku kroatystyka

ChorwacjaKraj pochodzenia partnera:

ZagrzebMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad AlmeríaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Anglistyki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

AlmeríaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerity College SyddanmarkNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

DaniaKraj pochodzenia partnera:

EjsbiergMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerita Degli Studi Di Napoli Federico IINazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

WłochyKraj pochodzenia partnera:

NeapolMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Biotechnologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk biologicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Umeå UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

SzwecjaKraj pochodzenia partnera:

UmeåMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de CordobaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

CordobaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de AlcaláNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

AlcaláMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Biotechnologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk biologicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Turun AmmattikorkeakouluNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (transport i logistyka)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

FinlandiaKraj pochodzenia partnera:

TurkuMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Technologiko Ekpedeftiko Idrima- Ditikis MakedoniasNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

GrecjaKraj pochodzenia partnera:

KozaniMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Technologiko Ekpaideytiko Idryma Tei KavalasNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

GrecjaKraj pochodzenia partnera:

KavalaMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Technische Universität DresdenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

DreznoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Turun YliopistoNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

FinlandiaKraj pochodzenia partnera:

TurkuMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Turun YliopistoNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FinlandiaKraj pochodzenia partnera:

TurkuMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Turun AmmattikorkeakouluNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (handel zagraniczny)

FinlandiaKraj pochodzenia partnera:

TurkuMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de SalamancaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

SalamancaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de VigoNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Anglistyki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

VigoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de OviedoNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

GijonMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

ValladolidMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidade da Beira InteriorNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2014-01-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

PortugaliaKraj pochodzenia partnera:

CovilhaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de ZaragozaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

SaragossaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 6

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de ZaragozaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 3

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

SaragossaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:22 Strona 100 z 250



przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de GranadaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

GranadaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:22 Strona 101 z 250



Universidad de GranadaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

GranadaMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de LeonNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

LeonMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de JaénNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Anglistyki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

JaénMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de JaénNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

JaénMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universita degli studi di FirenzeNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

WłochyKraj pochodzenia partnera:

FlorencjaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli Studi di FerraraNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

WłochyKraj pochodzenia partnera:

FerraraMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universita degli studi di FoggiaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Wydziału Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

WłochyKraj pochodzenia partnera:

FoggiaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universita degli studi di FirenzeNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

WłochyKraj pochodzenia partnera:

FlorencjaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli Studi di FerraraNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Biotechnologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

WłochyKraj pochodzenia partnera:

FerraraMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk biologicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:22 Strona 107 z 250



przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidade de Santiago de CompostelaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Filologii
Romańskiej

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

Santiago de CompostelaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidade de Santiago de CompostelaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

Santiago de CompostelaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2009-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 4

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidade de Trás-os-Montes e alto DouroNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Biologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

PortugaliaKraj pochodzenia partnera:

Vila RealMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidade de Santiago de CompostelaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

Santiago de CompostelaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Universidad Publica de NavarraNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

PampelunaMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad Loyola AndaluciaNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Wydziału Ekonomicznego

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

CordobaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 4

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidade de Santiago de CompostelaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

Santiago de CompostelaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidade de LisboaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Oceanografii i Geografii (geografia)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

PortugaliaKraj pochodzenia partnera:

LizbonaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität BremenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Politologii

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

BremaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  nauki o polityce (Obszar nauk społecznych/dziedzina

nauk społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität BremenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

BremaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat de BarcelonaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Instytutu Psychologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

BarcelonaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università di PisaNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

WłochyKraj pochodzenia partnera:

PizaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymianastudentów Wydziału Prawa i Administracji

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitá Politecnica delle MarcheNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Biologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

WłochyKraj pochodzenia partnera:

AnkonaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat Autonoma de BarcelonaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

BarcelonaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität BremenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

BremaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Geografii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitá degli studi di TriesteNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

WłochyKraj pochodzenia partnera:

TriestMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universita di VeronaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana kadry naukowej Instytutu Filologii Germańskiej

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

WłochyKraj pochodzenia partnera:

VeronaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Università degli studi Suor Orsola Benincasa NapoliNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Nauk
Społecznych - Inst. Filozofii, Socjologii i Dzien. (socjologia)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

WłochyKraj pochodzenia partnera:

NeapolMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  socjologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università della CalabriaNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Matematyki, Fizyki i Informatyki ( informatyka)

WłochyKraj pochodzenia partnera:

RendeMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  informatyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

matematycznych)

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:22 Strona 120 z 250



Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitá degli studi di GenovaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Politologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

WłochyKraj pochodzenia partnera:

GenuaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  nauki o polityce (Obszar nauk społecznych/dziedzina

nauk społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitá degli studi di GenovaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów kierunku socjologia

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 3

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

WłochyKraj pochodzenia partnera:

GenuaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  socjologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universita degli Studi di Modena e Reggio EmiliaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

WłochyKraj pochodzenia partnera:

ModenaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität LeipzigNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

LipskMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität LeipzigNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Germańskiej

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

LipskMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität LeipzigNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

LipskMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität KonstanzNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

KonstancjaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:22 Strona 125 z 250



przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität Koblenz-LandauNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Germańskiej

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

KoblencjaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat Jaume INazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

Castelló de la PlanaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat Jaume INazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 3

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

Castelló de la PlanaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat Internacional de CatalunyaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Wydziału Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

BarcelonaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Universität HamburgNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej kierunku socjologia

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

HamburgMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  socjologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität FlensburgNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Lingwistyki
Stosowanej

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

FlensburgMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat de ValenciaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Instytutu Geografii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 3

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

ValenciaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat de ValenciaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Prawa i Administracji

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

ValenciaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat de Les Illes BalearesNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

Palma de MallorcaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat de Les Illes BalearesNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

Palma de MallorcaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitatea Din BucurestiNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 2

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

RumuniaKraj pochodzenia partnera:

BukaresztMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitatea din OradeaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

RumuniaKraj pochodzenia partnera:

OradeaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Geografii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität WienNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana kadry naukowej Instytutu Filologii Germańskiej

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

AustriaKraj pochodzenia partnera:

WiedeńMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:22 Strona 134 z 250



przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität zu KölnNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Germańskiej

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

KoloniaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität SalzburgNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

AustriaKraj pochodzenia partnera:

SalzburgMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Anglistyki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität TrierNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

TrierMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat Rovira i VirgiliNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej kierunku
dziennikarstwo

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

TarragonaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  nauki o mediach (Obszar nauk społecznych/dziedzina

nauk społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Universität SalzburgNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

AustriaKraj pochodzenia partnera:

SalzburgMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat Rovira i VirgiliNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

TarragonaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:22 Strona 138 z 250



Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat Rovira i VirgiliNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

TarragonaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität PotsdamNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

PoczdamMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität RegensburgNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

RatyzbonaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität MannheimNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

MannheimMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität PassauNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

PassauMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitetet i AgderNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

NorwegiaKraj pochodzenia partnera:

KristiansandMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universiteit GentNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej kierunku filozofia

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

BelgiaKraj pochodzenia partnera:

GandawaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  filozofia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina

nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universiteit AntwerpenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

BelgiaKraj pochodzenia partnera:

AntwerpiaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitetet i TromsøNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

NorwegiaKraj pochodzenia partnera:

TromsøMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitetet i OsloNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

NorwegiaKraj pochodzenia partnera:

OsloMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitetet i BergenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NorwegiaKraj pochodzenia partnera:

BergenMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Universitetet i BergenNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NorwegiaKraj pochodzenia partnera:

BergenMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of Central LancashireNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana kadry naukowej Wydziału Filologicznego (Katedra
Kulturoznawstwa)

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

Preston/LancashireMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  kulturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University Babes-Bolyai of Cluj-NapocaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

RumuniaKraj pochodzenia partnera:

Kluż-NapokaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of SheffieldNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

SheffieldMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of PrimorskaNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Historii

SłoweniaKraj pochodzenia partnera:

KoperMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 4

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of PrimorskaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Geografii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

SłoweniaKraj pochodzenia partnera:

KoperMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of PrimorskaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Wydziału Zarządzania

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

SłoweniaKraj pochodzenia partnera:

KoperMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universite de LiegeNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

BelgiaKraj pochodzenia partnera:

LiegeMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Filologii
Romańskiej

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universite de LiegeNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Biotechnologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

BelgiaKraj pochodzenia partnera:

LiegeMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biotechnologia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université Catholique de LouvainNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Filologii
Romańskiej

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

BelgiaKraj pochodzenia partnera:

Louvain-la-NeuveMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université de Caen - Basse-NormandieNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

CaenMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universite de RouenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Filologii
Romańskiej

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

RouenMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université de Nice - Sophia AntipolisNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

NiceaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Universite Lumiere Lyon IINazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2014-01-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

LyonMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universite Paris-Sorbonne (Paris IV)Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej kierunku socjologia

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

ParyżMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  socjologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universiteit AntwerpenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Instytutu Historii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

BelgiaKraj pochodzenia partnera:

AntwerpiaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université Paris Descartes - Paris 5Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Filologii
Romańskiej

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

ParyżMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (VGTU)Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

LitwaKraj pochodzenia partnera:

WilnoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Vysoká Škola Ekonomie a Managementu (VŠEM)Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

CzechyKraj pochodzenia partnera:

PragaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:22 Strona 159 z 250



przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of StrathclydeNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 4

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

GlasgowMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of the West of ScotlandNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

PaisleyMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Chemii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of the West of ScotlandNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Biologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

PaisleyMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerza v LjubljaniNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

SłoweniaKraj pochodzenia partnera:

LubljanaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerza v LjubljaniNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

SłoweniaKraj pochodzenia partnera:

LubljanaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerza v LjubljaniNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej kierunku etnologia

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

SłoweniaKraj pochodzenia partnera:

LubljanaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  etnologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina

nauk humanistycznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerza v MariboruNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 4

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

SłoweniaKraj pochodzenia partnera:

MariborMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Upper Austria  University of Applied SciencesNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

AustriaKraj pochodzenia partnera:

SteyrMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Aarhus UniversitetNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej kierunku filozofia

DaniaKraj pochodzenia partnera:

AarhusMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  filozofia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina

nauk humanistycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ankara ÜniversitesiNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

AnkaraMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Amasya UniversitesiNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej kierunku
matematyka

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

SamsunMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  matematyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

matematycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Debreceni EgyetemNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Instytutu Historii

WęgryKraj pochodzenia partnera:

DebrecenMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

City University of LondonNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana kadry naukowej Instytutu Anglistyki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

LondynMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Dokuz Eylül ÜniversitesiNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

IzmirMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Eotvos Lorand UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

WęgryKraj pochodzenia partnera:

BudapesztMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana kadry naukowej Instytutu Psychologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Erciyes ÜniversitesiNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Biologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

KayseriMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ernst-Moritz-Arndt-Universität GreifswaldNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

GreifswaldMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Eszterházy Károly FőiskolaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

WęgryKraj pochodzenia partnera:

EgerMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2011-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Politologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  nauki o polityce (Obszar nauk społecznych/dziedzina

nauk społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Eberhard Karls Universität TübingenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Geografii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

TybingaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ecole Supérieure de Commerce et de Développement 3ANazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Wydziału Zarządzania

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 6

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

LyonMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Fachhochschule VorarlbergNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

VorarlbergMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

Frankfurt n. OdrąMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule NiederrheinNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

NiederrheinMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule für Angewandte Wissenschaften HamburgNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Biotechnologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

HamburgMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biotechnologia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Humboldt-Universtät zu BerlinNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Instytutu Filologii Germańskiej

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

BerlinMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Högskolan VästNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 3

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

SzwecjaKraj pochodzenia partnera:

TrollhättanMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Københavns UniversitetNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

DaniaKraj pochodzenia partnera:

KopenhagaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Kaunas Technologijos UniversitetasNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

LitwaKraj pochodzenia partnera:

KownoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Latvijas UniversitateNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

ŁotwaKraj pochodzenia partnera:

RygaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Otto-von-Guericke-Universität MagdeburgNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

MagdeburgMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ostravská Univerzita v OstravéNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

CzechyKraj pochodzenia partnera:

OstrawaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Wschodniosłowiańskiej

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 3

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Pamukkale UniversitesiNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2011-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

DenizliMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Panteion Panepistimio Koinonikon Kai Politikon EpistimonNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej kierunku socjologia

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

GrecjaKraj pochodzenia partnera:

AtenyMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  socjologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Nov Bulgarski UniversitetNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Wschodniosłowiańskiej

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

BułgariaKraj pochodzenia partnera:

SofiaMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Sveučilište u ZagrebuNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej kierunku kroatologia

ChorwacjaKraj pochodzenia partnera:

ZagrzebMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMKNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

FinlandiaKraj pochodzenia partnera:

TampereMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Technische Universitaet ChemnitzNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

ChemnitzMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Sveučilište u RijeciNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

ChorwacjaKraj pochodzenia partnera:

RijekaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de CordobaNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

CordobaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de a CoruñaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Lingwistyki
Stosowanej

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

CoruñaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Turun YliopistoNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

FinlandiaKraj pochodzenia partnera:

TurkuMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de OviedoNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Pedagogiki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 3

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

OviedoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de GranadaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana kadry naukowej Instytutu Filologii
Wschodniosłowiańskiej

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

GranadaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de Granada - CeutaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

GranadaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2011-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de la LagunaNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

La LagunaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli Studi di  Urbino  "Carlo Bo"Nazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana kadry naukowej Inst. Filozofii, Socjologii i Dzien.
(filozofia)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

WłochyKraj pochodzenia partnera:

UrbinoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  filozofia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina

nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Universidade Tecnica LisboaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Zarządzania

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 4

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 7

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

PortugaliaKraj pochodzenia partnera:

LizbonaMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitá degli Studi di CagliariNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów kierunku filozofia

WłochyKraj pochodzenia partnera:

CagliariMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  filozofia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina

nauk humanistycznych)

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:22 Strona 192 z 250



Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 4

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität BremenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

BremaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli studi di Milano-BicoccaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

WłochyKraj pochodzenia partnera:

MediolanMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität Duisburg-EssenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Germańskiej

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

EssenMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat de GironaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

GironaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität LeipzigNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Anglistyki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

LipskMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität LeipzigNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

LipskMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Polskiej

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of GlasgowNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

GlasgowMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université de Nice- Sophia AntipolisNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu
Oceanografii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

NiceaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk o Ziemi)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université Libre de BruxellesNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

BelgiaKraj pochodzenia partnera:

BrukselaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Nauk
Społecznych ( Inst. Filozofii, Socjologii i Dzien. (Socjologia)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  socjologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universite d'OrleansNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

OrleanMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:22 Strona 199 z 250



przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universite Jean MoulinNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Filologicznego ( Katedra Fil. Romańskiej)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

LyonMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Université Paris Diderot-Paris 7Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Biologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

ParyżMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (VGTU)Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej kierunku filozofia

LitwaKraj pochodzenia partnera:

WilnoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  filozofia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina

nauk humanistycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Veterinarni a Farmaceuticka Univerzita BrnoNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Biologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

CzechyKraj pochodzenia partnera:

BrnoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Vilniaus UniversitetasNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej kierunku etnologia

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

LitwaKraj pochodzenia partnera:

WilnoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  etnologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina

nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Yildiz Temnik ÜniversitesiNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

IstambułMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of Southern DenmarkNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

DaniaKraj pochodzenia partnera:

OdenseMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of the West of ScotlandNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

PaisleyMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of WinchesterNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

WinchesterMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana kadry naukowej Instytutu Psychologii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerza v LjubljaniNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

SłoweniaKraj pochodzenia partnera:

LubljanaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerzita Karlova v PrazeNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej kierunku filozofia

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

CzechyKraj pochodzenia partnera:

PragaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  filozofia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina

nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerzita Karlova v PrazeNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

CzechyKraj pochodzenia partnera:

PragaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:22 Strona 207 z 250



2012-06-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Historii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa konsorcyjna z Ghent University oraz 12 instytucjami
partnerskimi, kierownik projektu - prof. dr hab. Maciej
Wołowicz

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

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-11-29 do 2020-01-14Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Realizacja projektu: Doctoral Programme in Marine
Ecosystem Health and Conservation (MARES)

BelgiaKraj pochodzenia partnera:

GandawaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk o Ziemi)
    •  ekologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk
biologicznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

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

Umowy/porozumienia **:

Uniwersytet w Bergen - NorwegiaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-05-01 do 2015-04-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Realizacja projektu: Sub-seabed CO2 Storage: Impact on
Marine Ecosystems (ECO2)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 4
Liczba nauczycieli akademickich:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

KiloniaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk o Ziemi)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 2

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa o dofinansowanie wykonania projektu
międzynarodowego niewspółfinansowanego w ramach ERA-
NET CHIST-ERA, kierownik projektu - prof. dr hab. Marek
Żukowski

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,

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-01-01 do 2016-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: realizacja projektu: Quantum States: Analysis and
Realizations, akronim: QUASAR

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 7

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

MonachiumMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa partnerska z Edinburgh Napier University oraz 8
instytucjami parterskimi   dot. finansowania projektu,
kierownik projektu - prof. UG, dr hab. Monika Bąk

Umowy/porozumienia **:

Wielka Brytania - Napier University, Wielka Brytania -Nazwa partnera umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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University of Leeds, Hiszpania - Mcrit S.L. Mcr, MKmetric
Gesellschaft für Systemplanung mbh MKm, Włochy - Istituto
di Studi per l'Integrazione dei Sistemi ISIS; Austria - TUW
Technical University of Vienna

obowiązującaStatus:

2011-11-01 do 2013-11-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Realizaacja projektu: COMPASS - Optimised co-modal
passenger transport for reducing carbon emissions

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

EdynburgMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa partnerska z Energy Agency for Sotheast Sweden
Koordynatorem i partnerami projektu (10 instytucji) dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - dr Andrzej
Tonderski

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

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-01-01 do 2013-12-31Okres trwania umowy:

SzwecjaKraj pochodzenia partnera:

VäxjöMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: Realizacja projektu: Sustainable RES-CHAINS in the South
Baltic Region

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 1

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  energetyka (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  ochrona środowiska (Obszar nauk ścisłych/dziedzina
nauk chemicznych)
    •  ekologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk
biologicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa partnerska zawarta z Gminą Miastem Lębork,
kierownik projektu prof. dr hab. Bohdan JelińskiUmowy/porozumienia **:

The University of Greifswald, Niemcy;Kretinga District,
Litwa;Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-01-01 do 2013-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
realizacja projektu: Re-vitalisation of the European Route in
the South Baltic Area - Pomeranian Way of St. James
(Recrate)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

GreifswaldMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  kulturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 5
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z COST Association dot. finansowania projektu,
kierownik projektu - prof. UG, dr hab. Hanna Mazur-MarzecUmowy/porozumienia **:

Abo Akadeni University, Finlandia; University of Helsinki,
FinlandiaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-03-04 do 2013-04-26Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Cyanobacterial blooms and toxins in water resources:
Occurrence, impacts and management ( CYANOCOST)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FinlandiaKraj pochodzenia partnera:

TurkuMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk o Ziemi)
    •  biotechnologia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Umowa z European Commission - Communications
Networks, Content and Technology dot. finansowania
projektu, kierownik projektu - prof. dr hab. Jan Burnewicz

Umowy/porozumienia **:

Transport and Mobility Leuven (Belgia), PANTEIA (Holandia),
FEDEA (Hiszpania)Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-10-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Impact of Transport Infrastructure on Interanational
Competitiveness of Europe (I-C-EU)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 7

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

BelgiaKraj pochodzenia partnera:

LeuvenMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z European Commission - Communications
Networks, Content and Technology dot. finansowania
projektu, kierownik projektu - prof. dr hab. Marek Żukowski

Umowy/porozumienia **:

Erlangen University - Niemcy; Institute of Physics ASCR -
Czechy; Technical University in Prague - CzechyNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-12-01 do 2015-11-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Bright Squeezed Vacuum and its Applications (BRISQ 2)

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

ErlangenMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z European Commission - Directorate General for
Research and Innovation dot. finansowania projektu,
kierownik projektu - prof. UG, dr hab. Iwona Sagan

Umowy/porozumienia **:

Niemcy - Leibniz Institut fur Regionalentwicklung und
Strukturplanung; Hiszpania - Universitat Autonoma De
Barcelona; Włochy - Universita' Delgi Studi Di Bergamo;
Ukraina - Uniwersytet im. Iwana Franki

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-06-01 do 2016-05-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Granice, krajobrazy polityczne i przestrzenie dialogu
społecznego: potencjał i wyzwania ewoluującego pojęcia
granic w po-zimnowojennym świecie (EUBORDERSCAPES)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

ErknerMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 18

wyjeżdżający: 9
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 5

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z European Commission, Directorate General for
Mobility and Transport dot. finansowania projektukierownik
projektu - dr Ernest Czermański

Umowy/porozumienia **:

Rupprecht Consult – Forschung & Beratung GmbH, Niemcy;
Statens Väg‐ och transportforskningsinstitut, Szwecja;
Centre National de la Recherche Scientifique (Université
Lumière Lyon 2 as Third Party to CNRS), Francja;
AustriaTech – Gesellschaft des Bundes für
technologiepolitische Maßnahmen GmbH, Austria;
Danmarks Tekniske Universitet, Dania; The Chancellor,
Masters and Scholars of the University of Oxford, Wielka
Brytania; Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Czechy;
Kungliga Tekniska Högskolan, Szwecja; Karlsruher Institut
für Technologie, Niemcy;  Transportøkonomisk institutt,
Norwegia; Institut d'études politiques de Lyon, Francja

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-02-01 do 2015-01-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Transforming European transport through an Active Actors
Forum (TRANSFORUM)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 8
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

KoloniaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Umowa z European Commission, Directorate General for
Research and Innovation dot. finansowania projektu,
kierownik projektu - prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

Umowy/porozumienia **:

University of Nottingham, Wielka Brytania; Laboratory
Agronomy & Environment ENSAIA-INPL, Francja; Philipps-
Universitaet Marburg, Niemcy; INSA Lyon, Francja;
University of Konstanz, Niemcy; Ernst Moritz Arndt
University Greifswald, Niemcy; Agena
Bioscence/SEQUENOM, USA; Karolinska Institutet, Szwecja;
AB SCIEX, Niemcy; FORTH Biomedical Research Institute,
Grecja; INSERM, Francja; Federico II UNiversity of Naples,
Włochy; Shanghai Jiao Tong University, ChinyKobe
University, Japonia

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-06-01 do 2016-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Center of Molecular Biotechnology for Healthy Life
(MOBI4health)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 11

wyjeżdżający: 19
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 4Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 1

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

NottinghamMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk biologicznych)
    •  biotechnologia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z European Commission dot. finansowania projektu,
kierownik projektu -  dr hab. Tomasz PuzynUmowy/porozumienia **:

Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” (IRFMN),Nazwa partnera umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Włochy; National Hellenic Research Foundation (NHRF),
Grecja; Liverpool John Moores University (LJMU), Wielka
Brytania; InnoBaltica Ltd. (InnoB), Polska; OECD, USA;
Komitet Organizacyjny Konferencji NanoTOX, Turcja;

nowo nawiązanaStatus:

2013-01-01 do 2015-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Modelling properties, interactions, toxicity and
environmental behaviour of engineered nanoparticles
(NanoPuzzles)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 9
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

WłochyKraj pochodzenia partnera:

MediolanMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ochrona środowiska (Obszar nauk ścisłych/dziedzina

nauk chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z European Commission dot. finansowania projektu,
kierownik projektu - dr Marcin WołekUmowy/porozumienia **:

Niemcy - Stadt AachenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-12-01 do 2016-11-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Dynamic citizens active for sustainable Mobility (Dyn@mo)

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

AkwizgranMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 7
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z European Commission dot. finansowania projektu,
kierownik projektu - prof. UG, dr hab. Michał HorodeckiUmowy/porozumienia **:

Masaryk University, Czechy; Universitaet Wien, Austria;
Universitat Autonoma de Barcelona, Hiszpania; Latvijas
Universitate, Łotwa; Freie Universitaet Berlin, Niemcy; ETH
Zurich, Szwajcaria

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-10-01 do 2016-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Rendomness and Quantum EntangLement (RAQUEL)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 6
Liczba nauczycieli akademickich:

CzechyKraj pochodzenia partnera:

BrnoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z European Commission, Research Directorate-
General dot. finansowania projektu, kierownik projektu -
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Umowy/porozumienia **:

University of Helsinki, Finlandia; University of Ljubljana,
Słowenia; University of La Laguna, Hiszpania; Katholieke
Universiteit Leuven, Belgia; Åbo Akademi University,
Finlandia; American University of Beirut, Liban; University
of Antofagasta, Chile; University of Strasbourg, Francja; Ege
University, Turcja; University of Naples Federico II, Włochy;
Catholic University of the North, Chile; Technical Research
Centre of Finland (VTT), Finlandia; National Institute of
Oceanography, Indie; Acreo, Szwecja; Xention, Wielka
Brytania; BioVico, Polska; BioVico, Hiszpania;
BiotechMarine, Francja

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-08-01 do 2014-07-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Exploring Marine Resources for Bioactive Compounds: From
Discovery to Sustainable Production and Industrial
Applications (MAREX)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FinlandiaKraj pochodzenia partnera:

HelsinkiMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Umowa z European Commission, The Research Executive
Agency (REA) dot. finansowania projektu, kierownik
projektu - prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski

Umowy/porozumienia **:

Imperial College London, Wielka Brytania; Laboratory of
Bioinformatics and Protein Engineering, Polska; Exiqon A/S,
Dania; Touch Light Genetics Ltd, Wielka Brytania; A&A
Biotechnology, Polska; PROKAZYME EHF, Islandia

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-12-01 do 2013-11-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Exgenome Molecular Enzymes (EXGENOMES)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 3

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

LondynMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z European Commisssion - Directorate General for
Research and Innovation dot. finansowania projektu,
kierownik projektu - dr Marcin Wołek

Umowy/porozumienia **:

Węgry - BKK Budapest; Belgia- POLIS; Włochy - POLIS;Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-10-01 do 2015-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Transport Innovation Deployment for Europe (TIDE)

WęgryKraj pochodzenia partnera:

BudapesztMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:22 Strona 221 z 250



Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 5
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 2

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z European Research Council Executive Agency dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - prof. dr hab.
Ryszard Horodecki

Umowy/porozumienia **:

University od Waterloo - Kanada; ICMAT - Hiszpania; Peter
Grunberg Institut Julich - Niemcy; Masaryk University
Valtice - Czechy; Max-Planck Institut - Niemcy; University of
Bristol - Wielka Brytania

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-01-01 do 2016-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Quantum Resources: Conceptuals and Applications
(QOLAPS)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

KanadaKraj pochodzenia partnera:

WaterlooMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 3

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 3

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 6

wyjeżdżający: 5
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 10

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z Europejską Radą Przemysłu Chemicznego (The
European Chemical Industry Council - CEFIC) dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - prof. UG dr hab.
Tomasz Puzyn

Umowy/porozumienia **:

RIKILT - Wageningen UR, Holandia; BASF Product Safety -
Experimental Toxicology and Ecology, Niemcy; JRC - IHCP,
Włochy; Bundesinstitut fur Risikobewertung, Niemcy

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2014-01-01 do 2016-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Grouping nanomaterials and establishing criteria for Safe
by Design (Opracowanie metod grupowania dla
nanomateriałów i ustalenia kryteriów ich bezpiecznego
projektowania)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HolandiaKraj pochodzenia partnera:

WageningenMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ochrona środowiska (Obszar nauk ścisłych/dziedzina

nauk chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - dr MarcinUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Wieśniak

Austria - Uniwersytet Wiedeński, Austriacka Akademia
Nauki        Szwecja - Uniwersytet w SztokholmieNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-05-01 do 2014-04-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: New Families of Tight Bell Inequalities

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 9
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

AustriaKraj pochodzenia partnera:

WiedeńMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - prof. dr hab.
Jarosław Marszałek

Umowy/porozumienia **:

USA - University of Wisconsin, Department of Biochemistry,
University of Idaho, Cornell University, Niemcy - Universitat
Heidelberg, Hiszpania - CIB-CSIC Centro de Investigaciones
Biologicas

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-09-01 do 2015-06-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Bio-molecular chemistry: an interdisciplinary approach to
protein structure-function relationships (MPD)

Stany ZjednoczoneKraj pochodzenia partnera:

MadisonMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)
    •  biochemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 4

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 4

Umowa z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - prof.UG, dr hab.
Stanisław Kryszewski

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

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-05-01 do 2014-10-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Realizacja projeku: Physics of future quantum based
information technologies (MPD)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

AustriaKraj pochodzenia partnera:

WiedeńMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 20

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 4

Umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - dr Agata
Bachórz

Umowy/porozumienia **:

University of Iceland, IslandiaNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2014-05-01 do 2016-04-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Praktyki czasu wolnego i percepcja natury. Polscy turyści i
migranci w Islandii

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

IslandiaKraj pochodzenia partnera:

ReykjavíkMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk
o Ziemi)
    •  socjologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
społecznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 3

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - dr Sebastian
Jakub Konefał

Umowy/porozumienia **:

Norwegian University of Science and Technology, NorwegiaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2014-04-17 do 2014-06-06Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Przygotowanie projektu Mobilność Studentów i Pracowników
Uczelni w ramach FSS

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NorwegiaKraj pochodzenia partnera:

TrondheimMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  kulturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - dr Sebastian
Jakub Konefał

Umowy/porozumienia **:

The National Film Archive of Iceland, IslandiaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2014-04-30 do 2014-06-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Przygotowanie projektu Mobilność Studentów i Pracowników
Uczelni w ramach FSS pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i
Islandzką Filmoteką Narodową

IslandiaKraj pochodzenia partnera:

HafnarfjörðurMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:23 Strona 227 z 250



Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  kulturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - mgr Elżbieta
Moroz

Umowy/porozumienia **:

American Association for Cancer Research, USANazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-05-27 do 2014-09-27Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:

Rola niekodującego RNA w metylacji chromatyny i
inwazyjności raka prostaty - udział w konkursie
Undergraduate Student Caucus and Poster Competition i
prestiżowej konferencji American Assocation for Cancer
Research Annual Meeting

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 3

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Stany ZjednoczoneKraj pochodzenia partnera:

FiladelfiaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk biologicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - mgr Magdalena
Jagiełło-Rusiłowska

Umowy/porozumienia **:

Rosja - Omsk State Agrarian University; Belgia - Ghent
University; Wielka Brytania - Institute of Cellular Medicine,
Newcastle University; Izrael - Agricultural Research
Organization (ARO); Kanada - Uniwersytet Toronto;
Holandia - Holenderski Instytut Ekologii; Włochy -
Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu; Holandia - Erasmus
University Medical Centre, Medical Genetic Cluster; Szwecja
- Instytut Karolinska w Sztokholmie; Niemcy - European
Laboratory Association; Finlandia - University of Eastern
Finland; Francja - Microbiology Adapatation & Pathogeny";
Francja - Laboratoire Agronomie et Environnement de
I'ENSAIA

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-06-01 do 2015-11-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Kształcimy najlepszych - kompleksowy program rozwoju
doktorantów, młodych doktorów oraz akademickiej kadry
dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego

Federacja RosyjskaKraj pochodzenia partnera:

OmskMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  ochrona środowiska (Obszar nauk
przyrodniczych/dziedzina nauk biologicznych)
    •  ochrona środowiska (Obszar nauk ścisłych/dziedzina
nauk chemicznych)
    •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)
    •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk biologicznych)
    •  biotechnologia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)
    •  biologia medyczna (Obszar nauk medycznych i nauk o
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej/dziedzina nauk
medycznych)
    •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk
biologicznych)
    •  biofizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
fizycznych)
    •  biochemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 10

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dot.
finansowania proejktu, kierownik projektu - prof. UG, dr
hab. Stanisław Ołdziej

Umowy/porozumienia **:

University of Houston-Downtown Departament of Natural
Science - USA; Natural Resources Canada, Canadian Fores
Service, Laurentian forestry Center - Kanada

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-06-01 do 2015-11-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Zwiększenie aktywności studentów MWB UG i GUMed w
działaniach poprawiających atrakcyjność absolwentów na
rynku pracy

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 3

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Stany ZjednoczoneKraj pochodzenia partnera:

HoustonMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk biologicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - prof. UG, dr
hab. Franciszek Kasprzykowski

Umowy/porozumienia **:

ZULA Diagnostics AB, SzwecjaNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-04-01 do 2015-03-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Opracowanie składu aerozolu do nosa chroniącego
śluzówkę przed infekcjami

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 2Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 2

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

SzwecjaKraj pochodzenia partnera:

SztokholmMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  dziedzina nauk farmaceutycznych (Obszar nauk
medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej/dziedzina nauk farmaceutycznych)
    •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)
    •  biochemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - prof. UG, dr
hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło

Umowy/porozumienia **:

BIT – School of Chemical Engineering and Environment,Nazwa partnera umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:23 Strona 231 z 250



Pekin- Chiny

nowo nawiązanaStatus:

2012-10-01 do 2015-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na
wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska
(Inno-AgroChemOŚ)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 27

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

ChinyKraj pochodzenia partnera:

PekinMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  ochrona środowiska (Obszar nauk ścisłych/dziedzina
nauk chemicznych)
    •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dot.
wykonania i finansowania projektu, kierownik projektu - dr
Hanna Furmańczyk

Umowy/porozumienia **:

Ghent University, Belgia; Foundation Sant Joan de Den,
HiszpaniaNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2014-01-01 do 2015-06-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Interdiscilpinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling

BelgiaKraj pochodzenia partnera:

GandawaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  matematyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

matematycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 4
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 1

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dot.
wykonania i finansowania projektu, kierownik projektu - dr
Natasza Kosakowska-Berezecka/dr Magdalena Żadkowska

Umowy/porozumienia **:

Centre for Intercultural Communication (SIK), Norwegia;
International Research Institute of Stavanger
(IRIS),Norwegia; Uniwersytet w Stavanger (UiS), Norwegia;
Universytet Lund, Szwecja; Instytut Psychologii Polskiej
Akademii Nauk, Polska;

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-10-01 do 2016-07-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life
Balance and Gender Equality - Cross-Cultural Comparison of
Polish and Norwegian Families (WLB_GE)

NorwegiaKraj pochodzenia partnera:

StavangerMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  socjologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
społecznych)
    •  socjologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina
nauk humanistycznych)
    •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
społecznych)
    •  psychologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina
nauk humanistycznych)
    •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
społecznych)
    •  pedagogika (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina
nauk humanistycznych)
    •  nauki o rodzinie (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 17
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dot.
wykonania i finansowania projektu, kierownik projektu - dr
Robert Czajkowski

Umowy/porozumienia **:

Norweski Instytut Badań Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(Bioforsk), NorwegiaNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-08-01 do 2016-07-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Potato pathogen population in changing climatic conditions
of Norway and Poland and the mechanisms of their
interaction with host (POTPAT)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

NorwegiaKraj pochodzenia partnera:

SvanhovdMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  agronomia (Obszar nauk rolniczych, leśnych i
weterynaryjnych/dziedzina nauk rolniczych)
    •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk
biologicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dot.
wykonania i finansowania projektu, kierownik projektu -
prof. UG dr hab. Adriana Zaleska

Umowy/porozumienia **:

Redox Technologies Inc., KanadaNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-08-01 do 2015-07-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Third generation photoactive materials and new materials-
based system for photocatalytic air treatment (PHOTOAIR)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

KanadaKraj pochodzenia partnera:

OntarioMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dot.
wykonania i finansowania projektu, kierownik projektu -
prof. UG, dr hab. Hanna Mazur-Marzec

Umowy/porozumienia **:

Norwegian University of Science and Technology (NTNU),
Norwegia; Norwegian Geotechnical Institute, Norwegia;
Stiftenlsens Norges Geotechniske Institutt, Norwegia

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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nowo nawiązanaStatus:

2014-02-01 do 2017-01-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Climate Change Impact on Ecosystem Health - Marine
Sediment Indicators (CLISED)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 2

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NorwegiaKraj pochodzenia partnera:

TrondheimMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk o Ziemi)
    •  biotechnologia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dot.
wykonania i finansowania projektu, kierownik projektu -
prof. UG, dr hab. Urszula Janas

Umowy/porozumienia **:

Aarhus University, Dania; Technical University of Denmark,
Kongens Lyngby, Dania; Åbo Akademi University, Turku,
Finlandia; Finnish Environment Institute, Helsinki, Finlandia;
University of Helsinki, Finlandia; Leibniz Institute for Baltic
Sea Research Warnemünde, Rostock, Niemcy; Marine
Science and Technology Center, Klaipėda University, Litwa;
Utrecht University, Holandia; Zoological Institute of Russian
Academy of Sciences, St. Petersburg, Rosja; University of
Gothenburg, Szwecja; Lund University, Szwecja; Stockholm
University, Szwecja; Swedish Meteorological and
Hydrological Institute, Norrköping, Szwecja

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2014-01-01 do 2017-12-31Okres trwania umowy:

DaniaKraj pochodzenia partnera:

AarhusMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: Nutrient COcktail in COAstal zones of the Baltic Sea
(COCOA)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 1

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk o Ziemi)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z NCN o finansowanie projektu, kierownik projektu
prof. dr hab. Danuta MakowiecUmowy/porozumienia **:

University of Tokyo, RIKEN Brain Science InstituteNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-04-25 do 2016-04-24Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:

Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje związane z realizacją tematu: Sprzężenia
pomiędzy mechanizmami regulującymi pracę w układzie
sercowo-naczyniowym ujawniane w teście pionizacyjnym:
ocena i modelowanie

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

JaponiaKraj pochodzenia partnera:

TokioMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)
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przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z NCN o finansowanie projektu, kierownik projektu
prof. UG, dr hab. Agnieszka Szalewska-PałaszUmowy/porozumienia **:

Ernst-Moritz-Arndt - University GreifswaldNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-04-25 do 2016-04-24Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje związane z realizacją tematu: Badanie globalnej
odpowiedzi bakterii morskich na stres z wykorzystaniem
podejścia proteomicznego i transkryptomicznego

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

GreifswaldMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:23 Strona 238 z 250



Umowa z NCN o finansowanie projektu, kierownik projektu
dr hab. Katarzyna PotrykusUmowy/porozumienia **:

University of BarcelonaNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2014-06-05 do 2018-06-04Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje związane z realizacją tematu: Wpływ analogów
ppGpp na polimerazę RNA w aspekcie prokariotycznych i
eukariotycznych czynników transkrypcyjnych.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

BarcelonaMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z NCN o finansowanie projektu, kierownik projektu
dr Marcin PawłowskiUmowy/porozumienia **:

University of Bristol/ Wielka Brytania, Autonomous
University of Barcelona/Hiszpania, Indian Institute of
Science Education and Research, Calcutta/ Indie, University
of Cambridge/Wielka Brytania, International Institute of
Information Technology, Hyderabad/ India, International
Institute of Information Technology, Hyderabad/India,
Autonomous University of Barcelona, University of
Barcelona, Institute for Photonic Sciences, Barcelona/
Hiszpania, Universidade Federal de Minas-Gerais UFMG,
Belo Horizonte/Brazylia, University of Stockholm/ Szwecja,
National Institute, University of Singapore/ Singapur,
TelecomParisTech/ Francja, Freie Universität,
Berlin/Niemcy, Sagong University, Seul, Max Planck
Institute of Quantum Optics (MPQ), Garching/Munich,
Germany, Nanyang Technological University of Singapore/
Singapur

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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nowo nawiązanaStatus:

2013-09-03 do 2016-09-02Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje związane z realizacją tematu: Jakościowe i
ilościowe badanie losowości wyników pomiarów w
mechanice kwantowej.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 3

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 10

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

BristolMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 4

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z NCN o finansowanie projektu, kierownik projektur
prof. dr hab. Grzegorz WęgrzynUmowy/porozumienia **:

 Jacobs University BremenNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-08-22 do 2015-08-21Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje związane z realizacją tematu: Korelacja
pomiędzy kontrolą replikacji chromosomu Escherichia coli a
stanem fizjologicznym komórek bakterii

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

BremaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z NCN o finansowanie projektu, kierownik projektur
prof. dr hab. Grzegorz WęgrzynUmowy/porozumienia **:

 University Paris DiderotNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-08-31 do 2015-08-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje związane z realizacją tematu: Rola białka Hfq w
regulacji replikacji DNA w komórkach Escherichia coli

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

ParyżMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (OPI) dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - prof. UG, dr
hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło

Umowy/porozumienia **:

Swiss Institute of Bioinformatics, Szwajcaria; Ludwig
Institute for Cancer Research - Lausanne Branch,
Szwajcaria

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2013-01-01 do 2015-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Projektowanie inhibitorów białka BTLA jako nowych leków
przeciwko czerniakowi

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 4

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

SzwajcariaKraj pochodzenia partnera:

LozannaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)
    •  biologia medyczna (Obszar nauk medycznych i nauk o
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej/dziedzina nauk
medycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa z Research Executive Agency dot. finansowania
projektu, kierownik projektu - dr hab. Tomasz PuzynUmowy/porozumienia **:

Ukraina - National Academy of Sciences of Ukraine A.V.
Bogatsky Phisico-Chemical Institute; Indie - Jadavpur
University; USA - Jackson State University; Japonia -
National Institute for Environmental Studies;

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

UkrainaKraj pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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obowiązującaStatus:

2012-01-01 do 2014-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Building bridges between specialists on compuational and
empirical risk assessment of engineered nanomaterials
(Nanobridges)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 4

wyjeżdżający: 8
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 2

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

KijówMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ochrona środowiska (Obszar nauk ścisłych/dziedzina

nauk chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 7

przyjeżdżający na okres powyżej 3 4

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 6

Umowa z Research Executive Agency dot. finansowania
projektu, kierownik projektu - prof. dr hab. Marek ŻukowskiUmowy/porozumienia **:

GAP-Optique University of Geneva - Szwajcaria; Max Planck
Institute for the Science of Light Erlangen - Niemcy;
Clarendon Laboratory University of Oxford - Wielka
Brytania; Russian Quantum Center - Rosja; Heriott-Watt
University - Wielka Brytania

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-11-01 do 2016-10-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Macroscopic Quantum Superpositions of Light Generated by
Quantum Cloning for Applications in Quantum Technologies
(QCAT)

SzwajcariaKraj pochodzenia partnera:

GenewaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Umowa zawarta w ramach Programu ERASMUS Multilateral
Projects dot. finansowania projektu, kierownik projektu prof.
dr hab. Joanna Pietrzak

Umowy/porozumienia **:

University of Applied Sciences Upper Austria (Austria),
Università Politecnica delle Marche (Włochy), Škoda Auto
University (Czechy), KTM-Sportmotorcycle AG (Austria),
Snap-On Business Solutions (Wielka Brytania)

Nazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-10-01 do 2014-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Realizacja projektu: Developing New Distribution Skills for
SMEs and HEI Students - DNDS

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 6
Liczba nauczycieli akademickich:

AustriaKraj pochodzenia partnera:

WelsMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Współpraca w ramach umów międzyrządowych,
koordynator projektu dr Grzegorz Romanowski  Program
DAAD

Umowy/porozumienia **:

 Uniwersytet Fryderyka Schillera w JenieNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-01-01 do 2014-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Wymiana osobowa związana z realizacją tematu:
Kompleksy wanadu (V) z zasadami Schifta jako nowe
katalizatory w reakcjach enancjoselektywnej sulfoksydacji
oraz utleniania olefin

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

JenaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Współpraca w ramach umów międzyrządowych,
koordynator projektu dr Małgorzata  WaleronUmowy/porozumienia **:

University of LiègeNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

BelgiaKraj pochodzenia partnera:

LiègeMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2013-03-20 do 2014-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Wymiana osobowa zwiazana z realizacją tematu:
Wykorzystanie technik Sekwencjonowania Nowej Generacji
(NGS Sequencing) w opracowaniu metod inżynierii
genetycznej jadalnych cyanobakterii z rodzaju Arthrospira

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk biologicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Współpraca w ramach umów międzyrządowych,
koordynator projektu prof. dr hab. Ewa Łojkowska Program
CANALETTO

Umowy/porozumienia **:

University of FlorenceNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-01-01 do 2015-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Wymiana osobowa związana z realizacją tematu: Badania
pangenomu bakteryjnych patogenów roślin z grupy-Dickeya
solani, czynnika sprawczego ważnych gospodarczo strat
plonów ziemniaków w Europie

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

WłochyKraj pochodzenia partnera:

FlorencjaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  biotechnologia (Obszar nauk rolniczych, leśnych i

weterynaryjnych/dziedzina nauk rolniczych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Współpraca w ramach umów międzyrządowych,
koordynator projektu prof. dr hab. Jerzy KwelaUmowy/porozumienia **:

Techn. Univ. GrazNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-04-01 do 2014-03-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Wymiana osobowa związana z realizacją tematu:
Oddziaływania pomiędzy atomami, jonami i polem
elektrycznym

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

AustriaKraj pochodzenia partnera:

GrazMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Współpraca w ramach umów międzyrządowych,
koordynator projektu prof. dr hab. Jerzy KwelaUmowy/porozumienia **:

Techn. Univ. GrazNazwa partnera umowy/porozumienia:

nowo nawiązanaStatus:

2014-04-01 do 2016-03-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Wymiana osobowa związana z realizacją tematu: Badania
własności magnetycznych poziomów atomowych
latanowców.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

AustriaKraj pochodzenia partnera:

GrazMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Współpraca w ramach umów międzyrządowych,
koordynator projektu prof. dr hab. Maciej Wołowicz
Program POLONIUM

Umowy/porozumienia **:

 Universite de NiceNazwa partnera umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2013-01-01 do 2014-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Wymiana osobowa związana z realizacją tematu: Adaptacje
do warunków niskiego zasolenia u Urticina feline:
plastyczność fenotypowa czy zróżnicowanie genetyczne?

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

NiceaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  ekologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi: wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Sprawozdanie za rok 2013/2014

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI
ALBO ZWIĄZKU UCZELNI1)

Część 4. Opłaty za studia oraz pozostałe odpłatności

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 1 800

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 800

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

1)Sprawozdanie jest składane za rok akademicki według stanu na dzień 30 września.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 800

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 2 650

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 650

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 5 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 2 650

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 650

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 5 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 650

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 5 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 650

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 5 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 500

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 2 850

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 600

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 050

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 1 900

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 600

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 1 900

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 600

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 600

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 600

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 1 900

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 600

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 900

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:28 Strona 27 z 307



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 100

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 900

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika wczesnej edukacji

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 1 900

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 600

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika wczesnej edukacji

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 600

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 800

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 4 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 600

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Praca socjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Praca socjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Praca socjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Praca socjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 1 900

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 600

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Psychologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Psychologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 10

opłata za semestr:
wariant I** 2 600

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 600

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 500

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Psychologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 10

opłata za semestr:
wariant I** 2 900

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 5 500

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Psychologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 100

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 900

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 600

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 100

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 500

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 900

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Bioinformatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 6 300

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Fizyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Fizyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 6 300

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Fizyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Fizyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 7 400

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:28 Strona 63 z 307



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Fizyka medyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 6 300

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Fizyka medyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Fizyka medyczna - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 3 000

wariant II*** 6 300

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 139

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 6 300

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 7 400

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Makrokierunek - bioinformatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Matematyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Matematyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 6 300

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Matematyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 7 400

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Matematyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Archeologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Archeologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 000

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 800

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Archeologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 000

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 800

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Archeologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Etnologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Etnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Etnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 000

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 800

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Etnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 000

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 800

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 1 800

wariant II*** 2 000

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 1

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 800

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 1 800

wariant II*** 2 000

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 12

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 800

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 000

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 800

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 000

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 800

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 1 800

wariant II*** 2 000

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 18

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 800

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 000

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 800

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 000

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 800

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 000

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 800

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka historyczna - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Niemcoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 000

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 800

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Religioznawstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Religioznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 000

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 800

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Religioznawstwo - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Biznes i technologia ekologiczna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 2 600

wariant II*** 5 300

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 17

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Biznes i technologia ekologiczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 2 300

wariant II*** 4 200

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 2 300

wariant II*** 5 300

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 1

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 200

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 7

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 300

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 4

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 2 300

wariant II*** 4 200

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 43

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 2 300

wariant II*** 5 300

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 84

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 200

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 14

wariant II***** 26

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 3 000

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 300

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 9

wariant II***** 18

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 3 000

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:28 Strona 124 z 307



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Amerykanistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Amerykanistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Etnofilologia kaszubska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - amerykanistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 8 300

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - amerykanistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia angielska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 62

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia angielska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia angielska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 8 300

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia angielska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia germańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 62

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia germańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia germańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 8 300

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:28 Strona 137 z 307



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia germańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia klasyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia klasyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia romańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:28 Strona 141 z 307



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia romańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia romańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 62

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 8 300

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia skandynawska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia skandynawska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - język angielski (nauczanie)

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - język niemiecki (nauczanie)

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 2 500

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 41

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - slawistyka

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 62

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:28 Strona 156 z 307



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - slawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 8 300

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - slawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:28 Strona 159 z 307



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia angielska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 84

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia angielska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 2 300

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 145

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia angielska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia angielska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia germańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 30

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia germańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 53

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
85dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia germańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia germańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia klasyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia klasyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 1 800

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 28

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 1 800

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 40

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 11 700

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: filologia romańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 10

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: filologia romańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: filologia romańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia rosyjska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 38

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia rosyjska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia rosyjska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia rosyjska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:28 Strona 188 z 307



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: iberystyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 2 500

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 12

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Logopedia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Logopedia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Logopedia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Logopedia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Makrokierunek - rosjoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Makrokierunek - rosjoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Rosjoznawstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Rosjoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Rosjoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:28 Strona 205 z 307



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Sinologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Sinologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Skandynawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Skandynawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Slawistyka

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Slawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Slawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Wiedza o teatrze

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Wiedza o teatrze

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Zarządzanie instytucjami artystycznymi

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierunek studiów: Biotechnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierunek studiów: Biotechnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 600

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierunek studiów: Biotechnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierunek studiów: Biotechnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 2 300

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 596

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 2 600

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 1037

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 2 300

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 596

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 2 600

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 1037

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 2 300

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 596

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 2 600

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 1037

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 101

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

900opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 2 200

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 151

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

900opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

900opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

900opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: European and International Business Law nad EU Administration

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Kryminologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 2 200

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 242

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

900opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Kryminologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

900opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Podatki i doradztwo podatkowe

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 2 600

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 78

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

900opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Prawo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Prawo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 10

opłata za semestr:
wariant I** 2 500

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 775

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

900opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Prawo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 3 000

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 472

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

900opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Prawo

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Prawo

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 10

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

900opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 2 500

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 18

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

900opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 900

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:29 Strona 264 z 307



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

900opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 900

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

900opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 900

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Geologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

900opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 900

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Geologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

900opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 900

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

900opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 900

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Ichtiologia morska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Oceanografia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Oceanografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Oceanografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Oceanografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Oceanografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

900opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 900

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Biologii

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 2 500

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 800

900opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Biologii

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 2 500

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 800

900opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Biologii

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Biologii

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Biologii

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 800

900opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Biologii

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Biologii

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 800

900opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Biologii

Kierunek studiów: Biologia medyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Biologii

Kierunek studiów: Makrokierunek - przyroda

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Biologii

Kierunek studiów: Przyroda

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 800

900opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Chemii

Kierunek studiów: Agrochemia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 450

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Chemii

Kierunek studiów: Agrochemia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Chemii

Kierunek studiów: Chemia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 450

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Chemii

Kierunek studiów: Chemia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Chemii

Kierunek studiów: Chemia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 450

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Chemii

Kierunek studiów: Chemia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Chemii

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 4 700

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 7

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 450

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Chemii

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów:

opłata za semestr:
wariant I**

wariant II***

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I****

wariant II*****

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru:

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Jednorazowa opłata za wydanie:
dyplomu:

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Chemii

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 450

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Chemii

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 450

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

17świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów 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.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Sprawozdanie za rok 2013/2014

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI
ALBO ZWIĄZKU UCZELNI1)

Część 5. Studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki/sztuki:     1.  dziedzina nauk społecznych
    2.  dziedzina nauk humanistycznych

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

2500Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

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

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

4

0

0

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

ogółem:

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

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

0

0

0

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

1

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

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

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

0

0

0

0

Dyscyplina     1.  pedagogika
    2.  nauki o polityce

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina nauk społecznych

1)Sprawozdanie jest składane za rok akademicki według stanu na dzień 30 września.
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Forma studiów*: NIESTACJONARNE

2300Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

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

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

42

0

0

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

ogółem:

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

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

6

0

0

6

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

11

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

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

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

8

0

0

4

Dyscyplina psychologia

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki/sztuki:     1.  dziedzina nauk humanistycznych
    2.  dziedzina nauk humanistycznych

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

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

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

59

0

3

Dyscyplina     1.  pedagogika
    2.  nauki o polityce
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w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

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

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

6

0

0

6

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

2

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

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

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

8

0

0

7

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i
Informatyki

Dziedzina nauki/sztuki:     1.  dziedzina nauk technicznych
    2.  dziedzina nauk matematycznych

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

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

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

10

0

0

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

ogółem:

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

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

1

0

0

1

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

1

Dyscyplina     1.  informatyka
    2.  matematyka
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* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

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

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

5

0

0

1

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i
Informatyki

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina nauk fizycznych

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

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

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

20

0

4

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

ogółem:

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

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

3

0

0

1

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

14

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

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

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

2

0

0

0

Dyscyplina fizyka

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Historyczny
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Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina nauk humanistycznych

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

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

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

95

1

1

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

ogółem:

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

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

10

0

0

6

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

18

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

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

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

11

0

1

7

Dyscyplina historia

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina nauk ekonomicznych

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

6300Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

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

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

8

5

3

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

ogółem:

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

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

3

1

2

3

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

3

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

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

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

0

0

0

0

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Dziedzina nauki/sztuki:
    1.  dziedzina nauk prawnych
    2.  dziedzina nauk ekonomicznych
    3.  dziedzina nauk społecznych
    4.  dziedzina nauk humanistycznych

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

3600Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

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

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

0

0

0

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

ogółem:

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

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

0

0

0

Liczba
absolwentów:

Dyscyplina
    1.  prawo
    2.  ekonomia
    3.  nauki o polityce
    4.  nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
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Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

3

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

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

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

5

0

0

0

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina nauk ekonomicznych

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

2300Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

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

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

62

0

0

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

ogółem:

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

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

19

0

0

19

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

10

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

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

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

9

0

0

0

Dyscyplina ekonomia
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Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina nauk humanistycznych

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

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

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

232

1

4

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

ogółem:

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

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

28

1

0

23

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

111

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

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

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

13

0

0

3

Dyscyplina literaturoznawstwo

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina nauk humanistycznych

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

1500Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

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

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

8

0

0

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

ogółem:

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

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

3

0

0

3

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

2

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

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

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

2

0

0

0

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina nauk humanistycznych

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

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

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

90

0

1

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

ogółem:

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

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

10

1

0

9

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

54

Dyscyplina językoznawstwo
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* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

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

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

6

0

0

3

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina nauk humanistycznych

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

1500Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

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

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

7

0

0

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

ogółem:

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

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

5

0

0

5

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

3

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

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

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

1

0

0

0

Dyscyplina językoznawstwo

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Międzyuczelniany Wydział
Biotechnologii Uniwersytetu
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Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina nauk biologicznych

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

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

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

72

3

0

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

ogółem:

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

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

0

0

0

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

8

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

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

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

0

0

0

0

Dyscyplina biologia

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Dziedzina nauki/sztuki:     1.  dziedzina nauk ekonomicznych
    2.  dziedzina nauk ekonomicznych
    3.  dziedzina nauk ekonomicznych

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

2800Średnia opłata za semestr**:

Dyscyplina     1.  nauki o zarządzaniu
    2.  ekonomia
    3.  finanse
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Liczba
doktorantów:

ogółem:

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

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

137

0

0

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

ogółem:

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

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

14

0

0

13

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

4

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

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

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

8

0

0

3

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauki/sztuki:     1.  dziedzina nauk humanistycznych
    2.  dziedzina nauk humanistycznych

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

3800Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

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

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

108

1

0

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

ogółem:

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

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

18

0

1

14

Liczba
absolwentów:

Dyscyplina     1.  historia
    2.  historia sztuki
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Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

5

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

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

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

9

0

1

5

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Dziedzina nauki/sztuki:
    1.  dziedzina sztuk plastycznych
    2.  dziedzina nauk o Ziemi
    3.  dziedzina nauk technicznych
    4.  dziedzina nauk technicznych

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

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

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

76

0

0

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

ogółem:

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

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

0

0

0

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

2

Dyscyplina
    1.  fotografia
    2.  oceanologia
    3.  geodezja i kartografia
    4.  budownictwo
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* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

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

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

0

0

0

0

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Dziedzina nauki/sztuki:     1.  dziedzina nauk o Ziemi
    2.  dziedzina nauk o Ziemi

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

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

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

24

0

0

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

ogółem:

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

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

7

0

0

6

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

3

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

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

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

5

0

0

2

Dyscyplina     1.  geografia
    2.  oceanologia

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
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Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Biologii

Dziedzina nauki/sztuki:     1.  dziedzina nauk biologicznych
    2.  dziedzina nauk biologicznych
    3.  dziedzina nauk biologicznych

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

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

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

70

0

0

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

ogółem:

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

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

58

0

0

4

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

21

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

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

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

11

0

0

1

Dyscyplina     1.  biologia
    2.  ekologia
    3.  mikrobiologia

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Chemii

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina nauk chemicznych

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Dyscyplina chemia
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Liczba
doktorantów:

ogółem:

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

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

128

0

3

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

ogółem:

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

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

27

0

0

17

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

18

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

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

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

25

0

0

5
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Sprawozdanie za rok 2013/2014

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI
ALBO ZWIĄZKU UCZELNI1)

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
organizacyjnej:

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu
Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Nazwa kierunku: Biotechnologia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:

z tego:

ogółem: 48

posiadających tytuł
profesora:

10ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

10

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 30

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

18

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

1)Sprawozdanie jest składane za rok akademicki według stanu na dzień 30 września.
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z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej:

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu
Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Nazwa kierunku: Biotechnologia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Biologii

Nazwa kierunku: Biologia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 95

posiadających tytuł
profesora:

12ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 23

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

9

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 54

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

9

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:33 Strona 5 z 260



z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Biologii

Nazwa kierunku: Biologia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 85

posiadających tytuł
profesora:

12ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 23

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

9

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 47

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

9

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Biologii

Nazwa kierunku: Biologia medyczna

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Biologii

Nazwa kierunku: Makrokierunek - przyroda

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Biologii

Nazwa kierunku: Przyroda

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 16

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 12

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Chemii

Nazwa kierunku: Agrochemia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 105

posiadających tytuł
profesora:

19ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 23

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 56

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Chemii

Nazwa kierunku: Agrochemia - k. unikatowy

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Chemii

Nazwa kierunku: Chemia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 105

posiadających tytuł
profesora:

19ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 23

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 56

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Chemii

Nazwa kierunku: Chemia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 105

posiadających tytuł
profesora:

19ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 23

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 56

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Chemii

Nazwa kierunku: Ochrona środowiska

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 112

posiadających tytuł
profesora:

19ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 26

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 60

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:33 Strona 23 z 260



z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Chemii

Nazwa kierunku: Ochrona środowiska

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 113

posiadających tytuł
profesora:

19ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 26

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 61

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

9

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku: Biznes i technologia ekologiczna

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 141

posiadających tytuł
profesora:

18ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 29

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 72

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 22

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku: Ekonomia

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku: Ekonomia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 136

posiadających tytuł
profesora:

17ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 27

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 70

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

23

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 22

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku: Ekonomia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 136

posiadających tytuł
profesora:

17ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

9

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 27

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

10

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 70

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

28

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 22

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 136

posiadających tytuł
profesora:

17ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 27

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

15

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 70

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

23

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 22

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:33 Strona 35 z 260



z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 136

posiadających tytuł
profesora:

17ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 27

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

12

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 70

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

31

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 22

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:33 Strona 37 z 260



z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Amerykanistyka

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 8

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Amerykanistyka

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 6

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Etnofilologia kaszubska

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 6

posiadających tytuł
profesora:

3ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia angielska

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 24

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 20

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

20

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia angielska

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 23

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 16

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

16

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia germańska

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 26

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 20

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

20

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia germańska

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 20

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 14

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

14

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia klasyczna

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 12

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia klasyczna

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 9

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia polska

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia polska

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 40

posiadających tytuł
profesora:

6ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 17

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

17

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 17

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

17

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia polska

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 56

posiadających tytuł
profesora:

6ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 24

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

24

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 26

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

26

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: filologia romańska

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 9

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: filologia romańska

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 8

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia rosyjska

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:33 Strona 74 z 260



z tego:

ogółem: 11

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia rosyjska

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 18

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 11

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

11

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: iberystyka

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 13

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 10

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

10

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 16

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 10

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

10

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Lingwistyka stosowana

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 10

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Lingwistyka stosowana

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 10

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Logopedia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:33 Strona 88 z 260



z tego:

ogółem: 12

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:33 Strona 89 z 260



z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Logopedia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 11

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Logopedia - k. unikatowy

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Logopedia - k. unikatowy

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Makrokierunek - niemcoznawstwo

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:33 Strona 97 z 260



z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Makrokierunek - niemcoznawstwo

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:33 Strona 98 z 260



z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Makrokierunek - rosjoznawstwo

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Makrokierunek - rosjoznawstwo

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Rosjoznawstwo

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Rosjoznawstwo

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 15

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Sinologia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Skandynawistyka

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 10

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Skandynawistyka

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 8

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Slawistyka

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 10

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Slawistyka

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 10

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Wiedza o Filmie i Kulturze Audiowizualnej

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 8

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Wiedza o teatrze

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 11

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Zarządzanie instytucjami artystycznymi

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 9

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Archeologia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 13

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Archeologia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 22

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

9

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Etnologia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 12

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Etnologia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 14

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Historia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 32

posiadających tytuł
profesora:

7ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 12

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 12

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Historia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 39

posiadających tytuł
profesora:

8ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 11

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

11

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 17

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

11

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Historia sztuki

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 12

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Historia sztuki

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 12

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 17

posiadających tytuł
profesora:

5ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 36

posiadających tytuł
profesora:

4ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 18

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Krajoznawstwo i turystyka historyczna - k. unikatowy

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Makrokierunek - niemcoznawstwo

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Makrokierunek - niemcoznawstwo

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:33 Strona 148 z 260



z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Niemcoznawstwo

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 40

posiadających tytuł
profesora:

3ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 22

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Religioznawstwo

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 23

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 11

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Religioznawstwo - k. unikatowy

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku: Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 114

posiadających tytuł
profesora:

21ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 24

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 63

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:33 Strona 157 z 260



z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku: Bioinformatyka

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 210

posiadających tytuł
profesora:

116ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 24

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 64

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku: Fizyka

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 114

posiadających tytuł
profesora:

21ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 24

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 63

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku: Fizyka

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 114

posiadających tytuł
profesora:

21ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 24

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 63

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku: Fizyka medyczna

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 114

posiadających tytuł
profesora:

21ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 24

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 63

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku: Fizyka medyczna

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 114

posiadających tytuł
profesora:

21ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 24

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 63

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:33 Strona 167 z 260



z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku: Fizyka medyczna - k. unikatowy

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku: Informatyka

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 114

posiadających tytuł
profesora:

21ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 24

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 63

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku: Informatyka

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 114

posiadających tytuł
profesora:

21ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 24

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 63

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

10

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku: Makrokierunek - bioinformatyka

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku: Matematyka

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 114

posiadających tytuł
profesora:

21ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 24

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 63

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

11

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku: Matematyka

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:33 Strona 178 z 260



z tego:

ogółem: 114

posiadających tytuł
profesora:

21ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 24

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 63

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

9

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Bezpieczeństwo narodowe

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 34

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 12

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 20

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 23

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 15

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

15

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 23

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 15

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

15

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Filozofia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 28

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 16

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

10

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Filozofia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 28

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 16

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

10

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Pedagogika

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 16

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

9

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Pedagogika

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 12

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Pedagogika specjalna

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 12

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Pedagogika specjalna

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 10

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Pedagogika wczesnej edukacji

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 9

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Politologia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 33

posiadających tytuł
profesora:

3ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 20

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

14

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Politologia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 32

posiadających tytuł
profesora:

3ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 10

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 19

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

12

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Praca socjalna

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 10

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Praca socjalna

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Psychologia

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 58

posiadających tytuł
profesora:

3ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 11

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

10

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 37

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

35

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Socjologia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 34

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 24

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

20

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Socjologia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 34

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 24

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

20

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku: Geografia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 54

posiadających tytuł
profesora:

3ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 11

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 30

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

19

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 10

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku: Geografia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 52

posiadających tytuł
profesora:

4ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 10

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 29

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

24

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:33 Strona 217 z 260



z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku: Geologia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 22

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 12

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

9

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku: Gospodarka przestrzenna

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 33

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 16

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku: Gospodarka przestrzenna

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 41

posiadających tytuł
profesora:

3ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 20

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

11

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 11

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku: Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 11

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku: Ichtiologia morska

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 8

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku: Oceanografia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 51

posiadających tytuł
profesora:

8ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 18

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

12

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 25

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2014-11-28 11:41:33 Strona 229 z 260



z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku: Oceanografia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 49

posiadających tytuł
profesora:

7ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 16

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

14

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 23

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

20

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku: Ochrona środowiska

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku: Administracja

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 15

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku: Administracja

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 19

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 10

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

9

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku: European and International Business Law nad EU Administration

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 9

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku: Kryminologia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 10

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku: Podatki i doradztwo podatkowe

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 12

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku: Prawo

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 16

posiadających tytuł
profesora:

3ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku: Prawo

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 37

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 10

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 20

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

15

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku: Finanse i rachunkowość

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 46

posiadających tytuł
profesora:

6ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 29

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

29

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku: Finanse i rachunkowość

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 46

posiadających tytuł
profesora:

6ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 29

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

29

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku: Informatyka i ekonometria

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 36

posiadających tytuł
profesora:

3ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 20

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

20

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku: Informatyka i ekonometria

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 36

posiadających tytuł
profesora:

3ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 20

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

20

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku: Zarządzanie

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 55

posiadających tytuł
profesora:

6ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 12

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

12

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 33

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

31

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

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
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku: Zarządzanie

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 55

posiadających tytuł
profesora:

6ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 12

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

12

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 33

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

31

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

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
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*
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11 WydziałóW •  Studium Języków Obcych •  Studium Wychowania Fizycznego i  Spor-
tu • 69 kierunków studiów • 198 specjalności  •  1659 pracowników naukowo-dydak-
tycznych • 27543 studentów • 18 studiów doktoranckich • 1431 uczestników stu-
diów doktoranckich •  85 studiów podyplomowych • 1882 słuchaczy studiów pody-
plomowych • 1 mil ion 500 tysięcy woluminów w zbiorach Bibl ioteki  Uniwersyteckiej 
• 1874319 tytułów książek dostępnych elektronicznie  • 120000 tytułów czasopism 
dostępnych elektronicznie  •  33500 dzieł  dostępnych w Pomorskiej  Bibl iotece Cyfro-
wej  • Bibl ioteka Główna • 6 bibl iotek specjal istycznych • 1100 miejsc  w czytelniach 
• 7 dni  w tygodniu czynne są  czytelnie  bibl ioteczne • 10 domów studenckich • 2009 
miejsc  w akademikach • 180 studenckich wydziałowych kół  naukowych •  25 stu-
denckich stowarzyszeń,  organizacj i  i  międzywydziałowych kół  naukowych •  10 lek-
toratów języków obcych dla  studentów • 1557 ogólnodostępnych stanowisk kompu-
terowych dla  studentów,  w tym 1551 z  dostępem do internetu • 97895,37 m 2 –  po-
wierzchnia  użytkowa budynków dydaktyczno-naukowych funkcjonujących obecnie  w 
ramach Kampusu Oliwa • 136997,99 m 2 –  powierzchna użytkowa wszystkich budyn-
ków uczelni  pełniących funkcje  dydaktyczno-naukową i  administracyjną • 51869 m² 
–  powierzchnia  inwestycj i  Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w 
ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i  Środowisko 2007-2013 • 9 nowych 
obiektów w ramach projektu budowy Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskie-
go:   budynek Wydziału Nauk Społecznych i  instytutu Geograf i i  Wydziału Oceanogra-
f i i  i  Geograf i i ,  nowa siedziba  Wydziału Chemii  oraz Wydziału  Biologi i ,  budynek Neo-
f i lologi i  i  budynek administracj i  centralnej ,  instytutu Biotechnologi i ,  Centrum Spor-

towo-Rekreacyjne,  dom studencki .

ul .  Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk




