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Szanowni Państwo

Przekazuję Państwu raport roczny podsumowujący kolejny rok akademicki w Uniwer-
sytecie Gdańskim. Tym razem jest to dla mnie raport szczególny. Kończę ostatnią kaden-
cję urzędowania na zaszczytnym stanowisku Rektora Uniwersytetu Gdańskiego i chciałbym 
podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami. 

Ostatnie osiem lat było czasem wytężonej pracy przede wszystkim w zakresie działań in-
westycyjnych. Pewien zakres prac inwestycyjnych jest oczywiście zawsze obecny w tak du-
żej instytucji, jaką jest Uniwersytet Gdański, ale skala, w jakiej inwestycje te były prowa-

dzone w ostatnich latach zdarza się nieczęsto. Była dla nas wszystkim wielkim wyzwaniem.  Mam nadzieję, że możemy dzisiaj po-
wiedzieć, iż odważny i ambitny projekt budowy nowego Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego został w jego najważniej-
szych założeniach zrealizowany. Zmaterializowały się marzenia wielu pokoleń studentów i pracowników naszej Uczelni o zwartym 
i nowoczesnym centrum akademickim w Gdańsku – jednym z najnowocześniejszych w Polsce. 

Rozwój infrastruktury pomógł w unowocześnieniu procesu kształcenia na wielu kierunkach studiów i pozwolił na otwieranie 
nowych, wymagających odpowiednio wyposażonych laboratoriów, pracowni i sal dydaktycznych.  Tylko w ciągu ostatnich trzech 
lat Uniwersytet Gdański uruchomił kilkanaście nowych kierunków studiów, także w języku angielskim. Programy nowych kierun-
ków powstają we współpracy z praktykami, ekspertami w poszczególnych dziedzinach. Wiele nowych kierunków, które powstały 
w ostatnich latach cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów, dzięki czemu udaje nam się niwelować skutki niżu demogra-
ficznego. 

Nowoczesna infrastruktura, scalenie na jednym terenie wydziałów reprezentujących różne dziedziny nauki, wpływa także na roz-
wój badań naukowych. Widać to w liczbach prezentujących realizację grantów badawczych w ramach krajowych i zagranicznych 
środków. Naukowa działalność naszych pracowników znajduje także odzwierciedlenie w przyznawanych im nagrodach i prestiżo-
wych stanowiskach w naukowych gremiach. 

Wyznaczone kierunki rozwoju i ich efekty widać także w przestawionym Państwu raporcie. Oczywiście statystyki, tabele i opisy 
nie są w stanie przekazać pełnego obrazu pracy kadry akademickiej, pracowników administracji oraz sukcesów naszych studentów. 
Warte są jednak prześledzenia i porównania z latami ubiegłymi, aby łatwiej było wyznaczać kolejne cele. Wiele udało się zrobić, ale 
pozostają także sfery, gdzie nasze działania trzeba zintensyfikować, szczególnie w zakresie innowacyjności, interdyscyplinarności 
i umiędzynarodowienia.  Uniwersytet Gdański jako największa Uczelnia na Pomorzu  jest bowiem ośrodkiem, który przyjął jedno-
cześnie rolę jednego z liderów. Status państwowej instytucji daje określone przywileje, ale nakłada także obowiązki. Warto o tym 
pamiętać zapoznając się z raportem na temat działalności Uniwersytetu Gdańskiego. Możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość, 
ale ze świadomością zarówno naszego potencjału, jak i zagrożeń.  

Chciałbym  w podsumowaniu bardzo gorąco podziękować  całej społeczności akademickiej – pracownikom naukowo-dydaktycz-
nym, administracyjnych, a także studentom i doktorantom – za wspieranie mnie w moich przedsięwzięciach i w mojej ocenie har-
monijną i służącą dobru naszej Uczelni współpracę. Bez zrozumienia i pomocy, na którą  mogłem liczyć nasze sukcesy nie byłyby 
możliwe. 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Bernard Lammek





Wybrane wydarzenia na UG
rok akademicki 2015/2016 
2 października 2015: Inauguracja roku akademickiego 

2015/2016 na Uniwersytecie Gdańskim, połączona z uroczy-
stym otwarciem nowego Budynku Neofilologii dla Wydzia-
łu Filologicznego UG oraz budynku administracji centralnej.

5 października 2015: Prof. Grzegorz Węgrzyn z Wydziału Biolo-
gii UG i prof. Jerzy Zajadło z Wydziału Prawa i Administra-
cji UG zostali członkami korespondentami Polskiej Akademii 
Umiejętności.

6 października 2015: Rozpoczęcie pierwszej edycji Ekonomicz-
nego Uniwersytetu Dziecięcego na UG.

8-9 października 2015: IV edycja Międzynarodowej Konferen-
cji „Media – Biznes – Kultura. Pomorze 2015” na Wydziale 
Nauk Społecznych UG, zorganizowana przez Instytut Filozo-
fii, Socjologii i Dziennikarstwa UG.

12 października 2015: Wręczenie Nagrody Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Michałowi Horodeckie-
mu z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w kate-
gorii badań podstawowych.

13 października 2015: Dr Michał Grzegorz Studziński z Wydziału 
Matematyki, Fizyki i Informatyki UG zdobył grant w IV edycji 
programu MNiSW „Mobilność Plus”.

13 października 2015: Podczas uroczystej gali w Państwowej 
Galerii Sztuki w Sopocie, „Sopocką Muzę” za wybitne osią-
gnięcia w dziedzinie nauki, odebrał prof. dr hab. Edward Bre-
za z Wydziału Filologicznego UG. 

20 października 2015: Podpisanie porozumienia o współpra-
cy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i State University of 
New York Maritime College w zakresie wymiany kadry na-
ukowej i studenckiej, wspólnych przedsięwzięć dydaktycz-
nych oraz badań naukowych w ramach tematyki morskiej

21 października 2015: Mgr Aleksandra Groch, absolwentka Wy-
działu Ekonomicznego UG, otrzymała główną nagrodę za 
pracę magisterską pt. „Wpływ malwersacji finansowych z 
udziałem instytucji parabankowych na stabilność i bezpie-
czeństwo międzynarodowego rynku finansowego” w kon-
kursie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

21 października 2015: Odbyły się Akademickie Targi Pracy na 
Wydziale Prawa i Administracji UG. To największe wydarze-
nie  targowe dla studentów, absolwentów i pracodawców, 
zorganizowane przez biura karier Uniwersytetu Gdańskiego i 
Politechniki Gdańskiej. 

4 listopada 2015: Prof. UG, dr hab. Waldemar Ossowski z Wy-
działu Historycznego UG został dyrektorem Muzeum Histo-
rycznego Miasta Gdańska.

13 listopada 2015: Jubileusz 70-lecia urodzin prof. Jerzego Bła-
żejowskiego z Wydziału Chemii UG.

16 listopada 2015: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. 
„Ponadczasowa rebeliantka. Pippi Långstrump kończy 70 
lat!” na Wydziale Filologicznym UG, zorganizowana przez 
Katedrę Skandynawistyki UG oraz Instytut Kultury Miejskiej.

18-19 listopada 2015: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Grupowe oraz indywidualne aspekty socjalizacji, demorali-
zacji i resocjalizacji” na Wydziale Nauk Społecznych UG, zor-
ganizowana przez Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji 
UG oraz Gdańskie Koło Polskiego Towarzystwa Penitencjar-
nego. W czasie konferencji prof. dr hab. Beata Pastwa-Woj-
ciechowska, Dziekan Wydziału otrzymała Złotą Odznakę za 
zasługi w służbie penitencjarnej nadawaną przez Ministra 
Sprawiedliwości RP. 

19-20 listopada 2015: Międzynarodowa konferencja naukowa 
„Dybuk. Na pograniczu dwóch światów”, połączona z wysta-
wą, zorganizowana przez Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac 
Opatów) Muzeum Narodowego w Gdańsku i Wydział Filolo-
giczny UG.

20 listopada 2015: Międzynarodowa Konferencja Prawa Wła-
sności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii pod tytu-
łem „Value of Information: Intellectual Property, Privacy And 
Big Data” na Wydziale Prawa i Administracji UG, zorganizo-
wana przez Centrum Prawa Własności Intelektualnej UG.

23 listopada 2015: Wydział Filologiczny UG otrzymał uprawnie-
nia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk huma-
nistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo.

26 listopada 2015: Prof. dr hab. Jerzy Błażejowski z Wydziału 
Chemii UG został uhonorowany Złotym Medalem Uniwer-
sytetu Gdańskiego Doctrinae Sapientiae Honestati w uzna-
niu szczególnych zasług oraz za długoletnią i pełną zaangażo-
wania pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz 
szkolnictwa wyższego oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

28 listopada i 5 grudnia 2015: Uroczyste obchody 45-lecia Ze-
społu Pieśni i Tańca UG „Jantar” – koncerty jubileuszowe.

1 grudnia 2015: Prof. UG, dr hab. Michał Harciarek z Instytutu 
Psychologii UG został powołany na przewodniczącego Komi-
tetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

8 grudnia 2015: Prof. dr hab. Marcin Pliński z Wydziału Oceano-
grafii i Geografii UG został uhonorowany Medalem im. Alfre-
da Lityńskiego za zasługi na rzecz hydrobiologii i Polskiego 
Towarzystwa Hydrobiologicznego.

15 grudnia 2015: Jubileusz 40-lecia pracy twórczej prof. dra hab. 
Kazimierza Nowosielskiego z Instytutu Filologii Polskiej UG.

16 grudnia 2015: Powołanie konsorcjum naukowego „Matema-
tyka i fizyka dla Pomorza” przez wydziały: Matematyki, Fizyki 
i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fizyki Technicz-
nej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

17 grudnia 2015: Uchwałą Senatu UG na Wydziale Chemii UG 
został powołany nowy kierunek  – Biznes chemiczny, studia 
stacjonarne I stopnia. 

18 grudnia 2015: Finał Wojewódzkiego Etapu Olimpiady Wie-
dzy o Mediach na Uniwersytecie Gdańskim prowadzony 
przez kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

30 grudnia 2015: Dr Tomasz Zarzycki z Wydziału Oceanografii 
i Geografii UG został członkiem Komitetu Doradczego Fun-
dacji Ochrony Morza Bałtyckiego.



14 stycznia 2016: Valeriya Deshkovich z Rosji, studentka neuro-
biopsychologii z Wydziału Nauk Społecznych UG, znalazła się 
w gronie 21 finalistów konkursu INTERSTUDENT, promujące-
go najlepszych studentów zagranicznych w Polsce. 

15 stycznia 2016: V edycja ogólnopolskiej „Nocy Biologów” 
2016 na Uniwersytecie Gdańskim, zorganizowana przez Wy-
dział Biologii UG, Miejski Ogród Zoologiczny w Gdańsku-Oli-
wie oraz Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

15 stycznia 2016: Studenci Wydziału Zarządzania UG zwycięży-
li ze studentami Szkoły Głównej Handlowej w debacie oks-
fordzkiej na temat obniżenia wieku emerytalnego w Polsce. 
Debata odbyła się w Sali Notowań Giełdy Papierów Warto-
ściowych w Warszawie. 

15 stycznia 2016: Projekty studentów Wydziału Zarządzania 
UG z Koła Naukowego Informatyki Lider zostały wyróżnio-
ne w największym na świecie konkursie informatycznym dla 
studentów Microsoft Imagine Cup 2016. 

18 stycznia 2016: Prof. Grzegorz Węgrzyn z Wydziału Biologii 
UG został powołany na redaktora naczelnego czasopisma 
Microbial Cell Factories, które jest liderem podstawowych 
badań w zakresie mikrobiologii stosowanej.

21 stycznia 2016: Uroczyste zakończenie Roku Matematyki na 
Pomorzu, który został ogłoszony przez Sejmik Województwa 
Pomorskiego i odbywał się z inicjatywy trzech pomorskich 
uczelni – Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej 
oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku. Wydział Matematyki, 
Fizyki i Informatyki UG w ramach Roku Matematyki na Po-
morzu zorganizował 30 wydarzeń o zasięgu wojewódzkim, 
kilkaset  konkursów, wykładów popularnonaukowych, pre-
zentacji, wystaw, zabaw, gier matematycznych i warsztatów. 
Udział w nich wzięło ponad 6 tysięcy uczestników.

25 stycznia 2016: Wydział Filologiczny UG otrzymał uprawnie-
nia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk huma-
nistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce.

26 stycznia 2016: Wydziały Matematyki, Fizyki i Informatyki 
Uniwersytetu Gdańskiego oraz Elektroniki, Telekomunikacji 
i Informatyki Politechniki Gdańskiej podpisały porozumienie 
o wymianie doświadczeń i wiedzy oraz poprawie warunków 
transferu wiedzy i technologii w zakresie zagadnień, którymi 
zajmują się oba wydziały. 

28 stycznia 2016: Uroczystość wręczenia Nagrody Naukowej 
Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2015.  W kate-
gorii nauk przyrodniczych i ścisłych laureatem został prof. 
dr hab. Marek Żukowski z Wydziału Matematyki, Fizyki i In-
formatyki UG. Nagroda została przyznana za sformułowanie 
teoretycznych podstaw eksperymentalnej interferometrii 
wielofotonowej stanów splątanych i badanie konsekwen-
cji zjawisk nieklasycznych dla naszego zrozumienia podstaw 
teorii kwantów oraz możliwości zastosowania tych zjawisk 
w kwantowej komunikacji.

1 lutego 2016: Prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski oraz dr Mo-
nika Żółkoś z Wydziału Filologicznego UG po raz drugi otrzy-
mali grant z International Association for the Study of Dre-
ams w Kalifornii USA. Naukowcy prowadzą badania nad sna-
mi byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

6 lutego 2016: Uroczystość jubileuszu 70-lecia prof. Józefa Bo-
rzyszkowskiego z Wydziału Historycznego UG

15 lutego 2016: Prof. Marc-Andre Selosse z Wydziału Biologii 
UG znalazł się w gronie laureatów konkursu MAESTRO Na-
rodowego Centrum Nauki (projekt „ORCHIDOMICS – Zrozu-
mienie metabolizmu storczyków w ich naturalnym środo-
wisku – metody omiczne w badaniach adaptacji i symbio-
zy u storczyków”).

25-26 lutego 2016: V Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskie-
go „Porty morskie - konkurencyjność i innowacje” na Wy-
dziale Prawa i Administracji UG, zorganizowana przez Ka-
tedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego UG, Katedrę 
Prawa Morskiego UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Stu-
dentów Prawa ELSA Gdańsk.

4-5 marca 2016: XI edycja spotkań z cyklu „Kobieta w kulturze” 
na Wydziale Nauk Społecznych UG pt. „Para w Polsce. Para 
w Norwegii”, połączona z prezentacją badań naukowych wy-
konanych w ramach projektu PAR Migration Navigator, któ-
rego liderem był Uniwersytet Gdański.

10-11 marca 2016: „Wyzwania współczesnych systemów poli-
tycznych i partyjnych” – II Ogólnopolska Konferencja Insty-
tutu Politologii i Międzywydziałowego Koła Naukowego „Po-
liticus” na Wydziale Nauk Społecznych UG.

15 marca 2016: Uroczysta inauguracja drugiej edycji Ekono-
micznego Uniwersytetu Dziecięcego na Wydziale Zarządza-
nia UG.

16 marca 2016: Dzień Chiński - Święto Wiosny w Instytucie Kon-
fucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim, zorganizowany przez 
Instytut Konfucjusza przy UG.

17 marca 2016: Wybory Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Rek-
torem UG na kadencję 2016-2020 został prof. UG, dr hab. Je-
rzy Gwizdała. Wyboru dokonało, zgodnie ze Statutem UG, 
Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego.

18-19 marca 2016: VI edycja trójmiejskich obchodów Świato-
wego Tygodnia Mózgu – Dni Mózgu 2016 na Uniwersytecie 
Gdańskim, zorganizowana przez Wydział Biologii UG. 

21-22 marca 2016: 22. edycja Targów AKADEMIA 2016 na Uni-
wersytecie Gdańskim, połączona z Dniami Otwartymi Uni-
wersytetu Gdańskiego. To największe edukacyjne wydarze-
nie targowe na Pomorzu. 

21 marca 2016: Uroczyste posiedzenie Senatu UG z okazji Świę-
ta Uniwersytetu Gdańskiego – 46. rocznicy powołania Uczel-
ni.

21 marca 2016: W czasie święta UG wręczone zostały nagro-
dy Nauczyciela Roku im Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza 
dla najlepszych nauczycieli akademickich oraz medale UG. 
Laureatami w roku akademickim 2015/2016 zostali dr Beata 
Michno z Wydziału Biologii, prof. dr hab. Mirosław Szreder 
z Wydziału Zrządzania oraz dr Wioletta Żmudzińska z Mię-
dzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Brą-
zowe Medale Uniwersytetu Gdańskiego Doctrinae Sapien-
tiae Honestati za pełną zaangażowania działalność na rzecz 
organizacji wydarzeń Roku Matematyki na Pomorzu, a tym 
samym budowanie pozytywnego wizerunku Uniwersyte-
tu Gdańskiego wśród społeczności województwa pomor-
skiego otrzymali: prof. UG, dr hab. Antoni Augustynowicz, 
dr Agnieszka Demby, dr Jacek Gulgowski, dr Iwona Krzyża-
nowska. 



24 marca 2016: Na posiedzeniu Uczelnianego Kolegium Elekto-
rów Uniwersytetu Gdańskiego wybrano prorektorów Uni-
wersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020: Prorekto-
rem ds. Kształcenia została prof. UG, dr hab. Anna Machni-
kowska, Prorektorem ds. Rozwoju –  prof. dr hab. Krzysztof 
Bielawski, Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
– prof. dr hab. Piotr Stepnowski,  Prorektorem ds. Studenc-
kich – prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński.

30 marca 2016: Uroczystość jubileuszu 10-lecia powołania kie-
runku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersy-
tecie Gdańskim, połączona z rozstrzygnięciem drugiej edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską 
z Wiedzy o Mediach Medi@stery.

31 marca 2016: Senat UG nadał Stacji Morskiej Instytutu Oce-
anografii Uniwersytetu Gdańskiego imię Profesora Krzyszto-
fa Skóry, twórcy i wieloletniego dyrektora placówki w Helu. 

6 kwietnia 2016: Uniwersytet Gdański został wyróżniony nagro-
dą Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” „Zielony Laur” za 
stworzenie nowoczesnego kompleksu badawczego i realiza-
cję prac naukowych na rzecz Bałtyku.

7 kwietnia 2016: Prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko z Wydziału 
Biologii UG został członkiem Komitetu Biologii Organizmal-
nej PAN oraz Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej 
PAN.

12-15 kwietnia 2016: Międzynarodowa konferencja „Biotech 
Solutions for Health and Environment: MOBI4Health Confe-
rence & New IFB Building Opening” na Międzyuczelnianym 
Wydziale Biotechnologii UG i GUMed, zorganizowana przez 
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed.

14 kwietnia 2016: Uroczyste otwarcie nowego gmachu Instytu-
tu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego na terenie Bał-
tyckiego Kampusu UG w Gdańsku Oliwie. Projekt został zre-
alizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko. 

15-17 kwietnia 2016: II edycja Ogólnopolskich Studenckich 
Warsztatów Sinologicznych „Sinowarsztaty” w Instytu-
cie Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim, zorganizo-
wana przez Wydział Filologiczny UG, Centrum Studiów Azji 
Wschodniej UG, Instytut Konfucjusza przy UG, Koło Nauko-
we Sinologów UG oraz Zakład Sinologii Uniwersytetu War-
szawskiego i Sinologiczne Koło Naukowe UW.

15-17 kwietnia 2016: Podczas Akademickich Mistrzostw Pol-
ski w Aerobiku Sportowym w Poznaniu zawodniczki AZS UG 
zdobyły brązowe medale w klasyfikacji uniwersytetów. W ry-
walizacji solistek na III miejscu uplasowała się zawodniczka 
AZS UG Paulina Stachowiak. W klasyfikacji drużynowej AZS 
UG znalazł się na IV miejscu wśród uniwersytetów.

16 kwietnia 2016: Drużyna kobiet AZS UG zdobyła złoty medal 
w klasyfikacji generalnej oraz w klasyfikacji uniwersytetów w 
czasie 33. edycji Akademickich Mistrzostw Polski w Biegach 
Przełajowych w Łodzi. Mężczyźni uplasowali się na I miej-
scu w klasyfikacji uniwersytetów i na V miejscu w klasyfika-
cji generalnej.

19 kwietnia 2016: Komisja Europejska przyznała Uniwersyteto-
wi Gdańskiemu logo HR Excellence in Research nadawane 
instytucjom, które wdrażają zasady „Europejskiej Karty Na-
ukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowni-
ków naukowych”. To znak jakości dla instytucji stosujących 
najwyższe standardy w badaniach naukowych i zatrudnianiu 
kadry naukowej. 

22-23 kwietnia 2016: Uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia 
gdańskiego ośrodka geograficznego, zorganizowane przez 
Instytut Geografii UG, połączone z centralnymi obchodami 
Dnia Geografa 2016 oraz konferencją naukową pt. „Geogra-
fia wobec wyzwań współczesności”.

28 kwietnia 2016: Wielki Finał Pomorskich Meczów Matema-
tycznych na Uniwersytecie Gdańskim, wydarzenia zorgani-
zowanego przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
UG dla szkół województwa pomorskiego.

4 maja 2016: Naukowcy UG – Dr Piotr Kitowski (Wydział Prawa 
i Administracji UG), dr Michał Miętus oraz dr Paweł Olszew-
ski (Wydział Biologii UG), dr Celina Sikorska oraz mgr Magda-
lena Zdrowowicz (Wydział Chemii UG) – otrzymali stypendia 
START 2016 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

4 maja 2016: Prof. UG, dr hab. Tomasz Puzyn z Wydziału Chemii 
UG został nominowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego do reprezentowania Polski w pracach grupy 
roboczej ekspertów w zakresie bezpieczeństwa nanonauki, 
nanotechnologii i zaawansowanych materiałów.

9 maja 2016: „Cyberwatch” oraz „Unity”, dwa innowacyjne pro-
jekty informatyczne studentów Wydziału Zarządzania UG, 
zostały wyróżnione w międzynarodowym konkursie „Asso-
ciation for Information Systems Student Chapter 2016”.

12 maja 2016: Mgr Aleksandra Kurowska-Susdorf, doktorantka 
na Wydziale Nauk Społecznych UG otrzymała nagrodę Poli-
sh-American Historical Association za badania m.in. o kana-
dyjskich Kaszubach.

12-13 maja 2016: I edycja Bałtyckiego Festiwalu Ekonomiczne-
go na Wydziale Ekonomicznym UG.

12-13 maja 2016: Dni Otwarte Funduszy Europejskich na Wy-
dziale Biologii UG, Wydziale Filologicznym UG i Międzyuczel-
nianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed.

16 maja 2016: Tradycyjne obchody Dnia Europy na Uniwersyte-
cie Gdańskim zorganizowane przez Ośrodek Badań Integracji 
Europejskiej oraz Wydział Ekonomiczny UG. W ramach uro-
czystości odbyło się rozstrzygnięcie XIII edycji konkursu dla 
szkół „Polska w Unii”.

17-28 maja 2016: Dni Kultury Studenckiej Neptunalia 2016, 
zorganizowane przez Parlament Studentów Uniwersytetu 
Gdańskiego

18-19 maja 2016: VI Sympozjum Naukowe pt. „Przereklamowa-
na konsumpcja?” na Wydziale Nauk Społecznych UG, zorga-
nizowane przez Zakład Psychologii Ekonomicznej i Psycholo-
gii Organizacji UG oraz Stowarzyszenie Dziecko bez Reklamy

19-20 maja 2016: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Eko-
nomia kina” na Wydziale Filologicznym UG, zorganizowana 
przez Pracownię Badań Produkcyjnych i Nowej Historii Kina 

20 maja 2016: Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Wydziału Bio-
logii UG został przewodniczącym Komitetu Biologii Moleku-
larnej Komórki przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolni-
czych PAN oraz wiceprzewodniczącym Prezydium Komitetu 
Biotechnologii przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolni-
czych PAN.

20 maja 2016: Prof. Bogdan Nogalski z Wydziału Zarządzania UG 
został Doktorem Honoris Causa Politechniki Śląskiej.

21-22 maja 2016: Drużyna AZS UG zdobyła brązowy medal Aka-
demickiego Pucharu Polski w unihokeju.



24 maja 2016: Prof. dr hab. Ewa Łojkowska została wybrana 
wiceprzewodniczącą Prezydium Komitetu Biotechnologii 
przy Wydziale Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN na ka-
dencję 2015-2018.

30 maja 2016: Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego 
zdobył GRAND PRIX XV Międzynarodowego Festiwalu Mu-
zyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego Barczewo 2016, 
a prof. dr hab. Marcin Tomczak, kierownik artystyczny i dy-
rygent Akademickiego Chóru UG, otrzymał nagrodę spe-
cjalną dla najlepszego dyrygenta. Chórzyści otrzymali rów-
nież  nagrodę specjalną za najlepiej wykonany utwór in-
spirowany folklorem oraz złoty dyplom za najwyższą ilość 
punktów.

2 czerwca 2016: Budynek Neofilologii oraz budynek admini-
stracji centralnej otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta 
Gdańska dla najlepszej gdańskiej realizacji architektonicz-
nej w latach 2011-2015.

7 czerwca 2016: Zespół EllEd, w skład którego weszli Agniesz-
ka Kolasińska, studentka neuropsychologii na Uniwersy-
tecie Gdańskim oraz Kamil Pociot, student informatyki na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, wygrał w 
ogólnopolskim konkursie ABB IT Challenge 2016, promu-
jącym rozwiązania informatyczne wspomagające procesy 
uczenia się.

7 czerwca 2016: Prof. dr hab. Jerzy Limon z Wydziału Filolo-
gicznego UG został uhonorowany tytułem Człowieka Roku 
2015 „Dziennika Bałtyckiego”. Nominowano go za stwo-
rzenie i prowadzenie dynamicznej i ważnej instytucji kul-
tury na Pomorzu, Teatru Szekspirowskiego.

9 czerwca 2016: Drużyna „Buchalter UG”, w skład której wcho-
dzą studenci Wydziału Zarządzania UG, zajęła trzecie  miej-
sce w ogólnopolskim konkursie „Księgowi Przyszłości” w 
kategorii drużyn studenckich. 

11 czerwca 2016: Tancerze Animus Saltandi i Trebraruna ACK 
UG zdobyli 8 złotych, 8 srebrnych oraz 4 brązowe meda-
le w zawodach tańca szkockiego w Molenhoek w Holandii. 

13 czerwca 2016: Otwarcie ekspozycji szkieletu płetwala zwy-
czajnego, drugiego co do wielkości zwierzęcia na Ziemi, na 
Wydziale Biologii UG. To jedyny tego typu eksponat w Pol-
sce – waży blisko tonę i mierzy 17 m długości.

15 czerwca 2016: Studenci Wydziału Zarządzania UG zwycię-
żyli ze studentami Szkoły Głównej Handlowej w debacie 
oksfordzkiej nad tezą „Unia Europejska rozpadnie się w 
ciągu najbliższych 5 lat”. Debata odbyła się w Państwowej 
Galerii Sztuki w Sopocie w ramach Europejskiego Kongre-
su Europejskiego.

16-17 czerwca 2016: IV Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki 
Akademickiej „IDEATORIUM” w Bibliotece UG, zorganizo-
wana przez Wydział Biologii UG

17-19 czerwca 2016: Siatkarki AZS Uniwersytet Gdański zdo-
były srebrne medale Akademickich Mistrzostw Polski w 
Siatkówce Plażowej w klasyfikacji generalnej i klasyfikacji 
uniwersytetów podczas Finału Akademickich Mistrzostw 
Polski w Siatkówce Plażowej w Gdyni. 

21 czerwca 2016: Laureatami UG konkursu o nagrodę Oddziału 
PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę 
twórczą opublikowaną w 2015 roku zostali: w kat. nauk bio-
logicznych i rolniczych: mgr Monika Rezulak z Wydziału Biolo-
gii UG, w kat. nauk humanistyczno–społecznych: mgr Roksa-
na Blech z Wydziału Filologicznego UG, w kat. nauk ścisłych i 
o Ziemi: mgr Alicja Mikołajczyk z Wydziału Chemii UG. Wyróż-
nienia otrzymali: w kat. nauk biologicznych i rolniczych: mgr 
Sławomir Nowak z Wydziału Biologii UG, w kat. nauk ścisłych 
i o Ziemi: mgr Piotr Ćwikliński z Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki UG. 

24 czerwca 2016: Na terenie Stoczni Remontowej NAUTA od-
był się chrzest nowoczesnego statku badawczego „OCEANO-
GRAF”, wybudowanego dla Wydziału Oceanografii i Geografii 
UG. Matką chrzestną została dr Barbara Szczurek. 

25 czerwca 2016: Zjazd absolwentów wydziałów ekonomicznych 
UG oraz uczelni ekonomicznych, których tradycje kontynu-
uje Uniwersytet Gdański – Wyższej Szkoły Handlu Morskiego i 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie – z okazji 70-lecia So-
pockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych.

28 czerwca - 1 lipca 2016: Międzynarodowa konferencja „4th 
Biennial ESCLH Conference: Culture, Identity and Legal Instru-
mentalism”, zorganizowana przez Katedrę Historii Prawa UG 
oraz European Society for Comparative Legal History

7 lipca 2016: Cyprian Kraszewski, student kulturoznawstwa na 
Wydziale Filologicznym UG zdobył II nagrodę w XII edycji kon-
kursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości, 
w kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich 
za pracę licencjacką pt. „Projekty graficzne związane ze spół-
dzielnią spożywców „Społem” – logo, reklamy i rysunki saty-
ryczne”.

13 lipca 2016: Mgr Magdalena Adamczyk, absolwentka studiów 
II stopnia na kierunku administracja Wydziału Prawa i Admini-
stracji UG została laureatką XXI edycji konkursu prac magister-
skich im. J. J. Lipskiego organizowanego przez Stowarzyszenie 
przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospo-
lita” za pracę magisterską pt. „Wpływ dyskryminacji i wyklu-
czenia społecznego na aktywizację zawodową osób niepełno-
sprawnych na przykładzie środowiska niesłyszących”.

1 sierpnia 2016: Dr inż. Marcin Pawłowski z Wydziału Matematy-
ki, Fizyki i Informatyki UG znalazł się w gronie laureatów no-
wego programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej FIRST TEAM, 
otrzymując grant na projekt „Kryptografia kwantowa z samo-
testującymi się urządzeniami”. 

22-23 września 2016: Międzynarodowa konferencja naukowa 
pt.: „Potrzeby współczesnej dydaktyki akademickiej i dydak-
tyki przekładu” na Wydziale Filologicznym UG, współorgani-
zowana przez Wydział Filologiczny UG oraz Uniwersytet Miko-
łaja Kopernika w Toruniu 

23-24 września 2016: Ogólnopolska interdyscyplinarna konferen-
cja naukowa „Mody teatralne. Przemiany” na Wydziale Filo-
logicznym UG, zorganizowana przez Katedrę Dramatu, Teatru 
i Widowisk UG oraz Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dokto-
rantów UG
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1. Rekrutacja na studia 
Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 po raz dziesiąty odbywała się z wykorzystaniem systemu Internetowej Re-

jestracji 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, 
w siedzibie Biura przygotowano 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 Rekrutacji uczestniczyło czynnie w akcjach promocyjnych, mających na celu rozpowszechnienie infor-
macji na temat zasad i trybu rekrutacji w Uniwersytecie Gdańskim. We współpracy z Sekcją ds. Marketingu po raz kolejny 
wydany został informator w nowoczesnej formie i szacie graficznej, dostosowany do oczekiwań kandydatów. Z uwagi na po-
wszechną dostępność zasad rekrutacji m.in. na stronie internetowej Biura Rekrutacji czy Wydziałów, zrezygnowano z dodat-
kowego publikowania ich w formie drukowanej. Miejsce kryteriów kwalifikacyjnych na poszczególne kierunki zajęły strony 
profilowe Wydziałów, informacje na temat wymiany międzynarodowej, domów studenckich, stypendiów i działalności po-
zanaukowej Uczelni.  Treści zawarte w informatorze uzupełniono wydanymi, jak co roku, ulotkami rekrutacyjnymi przedsta-
wiającymi profil poszczególnych kierunków studiów. 

W celu jak najszerszego 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 niezbędnych informacji na temat zasad rekrutacji na rok akademic-
ki 2016/2017, we współpracy z Centrum Informatycznym rozszerzono stronę internetową Rekrutacji o wersję w języku an-
gielskim. 

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

Biuro Rekrutacji prowadziło także nadzór i korespondencję w sprawie zniżek za studia i zwrotów opłaty rekrutacyjnej. 
W roku 2015 udzielono 534 odpowiedzi w sprawie zniżek dotyczących odpłatności za studia. Ponadto przyjęto 619 próśb 
o zwrot opłaty rekrutacyjnej i 78 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 2015/2016.

SPRAWOZDANIE Z PROCESU REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
W roku akademickim 2015/2016 przeprowadzono rekrutację na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i dru-

giego stopnia w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym.
Na wszystkie tryby studiów zgłosiło się 28 386 kandydatów, w tym 24 286 osób na studia stacjonarne oraz 4 100 osoby 

na studia niestacjonarne. 
Na studia przyjęto 12 511 osób, w tym 10 054 osoby na studia stacjonarne oraz 2 457 osób na studia niestacjonarne. 

Wykres 1. Kandydaci zgłoszeni i przyjęci w latach 2011-2015
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Tablica 1. Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych w latach 2012-2015

TRYB STUDIÓW 
2012 2013 2014 2015

zgłoszeni przyjęci zgłoszeni przyjęci zgłoszeni przyjęci zgłoszeni przyjęci
stacjonarne 25 654 9 380 24 654 8 761 23 642 9 917 24 286 10 054
niestacjonarne 5 440 3 402 5 283 3 349 4 301 2 886 4 100 2 457
 Ogółem 31 094 12 782 29 937 12 110 27 943 12 803 28 386 12 511

Tablica 2. Liczba kandydatów na jedno miejsce w roku akademickim 2013/2014 i 2015/2016 

TRYB STUDIÓW LICZBA KANDYDATÓW NA MIEJSCE
2014/2015 2015/2016

stacjonarne 2,08 2,14
niestacjonarne 0,61 0,59

Wykres 2. Liczba kandydatów na jedno miejsce w latach 2013/2014 oraz 2014/2015

W roku akademickim 2015/2016 na jedno miejsce na studia w Uniwersytecie Gdańskim przypadało 1,55 kandydata, 
w tym: na studiach stacjonarnych – 2,14 kandydata; na studiach niestacjonarnych – 0,59 kandydata.

Tablica 3. Liczba osób przyjętych na studia w roku akademickim 2015/2016  według trybu studiów

TRYB STUDIÓW LICZBA PRZYJĘTYCH
stacjonarne 10 054
niestacjonarne 2 457
Ogółem 12 511

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

Skandynawistyka 681 60 60 11,35
Kryminologia 1131 100 100 11,31
Psychologia 892 100 100 8,92
Zarządzanie instytucjami artystycznymi, 
spec. menedżerska 257 30 30 8,57

Filologia angielska 816 110 110 7,42
Prawo 1453 220 220 6,60
Bezpieczeństwo narodowe 375 60 60 6,25
Psychologia, spec. Neurobiopsychologia 299 50 50 5,98

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2014/2015                                       2015/2016

stacjonarne niestacjonarne



- 14 -

ST
U

D
EN

C
I I

 S
TU

D
IA

Sinologia 247 45 46 5,49
Skandynawistyka, spec. Język, kultura, 
gospodarka Finlandii  162 30 30 5,40

Iberystyka 269 50 50 5,38

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 659 203 86 69
Amerykanistyka 398 100 40 24
Archeologia 109 69 25 23
Bezpieczeństwo narodowe 375 60 89 62
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona 
radiologiczna 95 46 - -

Bioinformatyka 140 60 - -
Biologia 237 161 139 120
Biologia medyczna 378 120 - -
Biotechnologia 348 85 59 48

Biznes i technologia ekologiczna - - 42 34

Chemia 374 240 116 109
Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna 256 60 119 61

Dyplomacja 209 60 - -
Ekonomia  1102 460 293 220
Etnofilologia kaszubska 29 24 - -
Etnologia 44 28 20 18
European Business Administration 122 74 - -
Filologia angielska 816 110 170 95
Filologia germańska 175 100 66 56
Filologia klasyczna 66 34 - -
Filologia polska   238 140 95 85
Filologia romańska 151 80 30 26
Filologia rosyjska 122 80 41 39
Filozofia 125 96 36 31
Finanse i rachunkowość 1008 240 245 181
Fizyka 63 27 15 13
Fizyka medyczna 90 50 18 16
Geografia 203 121 85 69
Geologia 80 39 - -
Gospodarka przestrzenna 280 121 54 50
Gospodarka wodna i ochrona 
zasobów wód

94 58 - -

Historia 233 145 35 25
Historia sztuki 90 61 31 29
Iberystyka 269 50 - -
Informatyka 499 142 78 64
Informatyka i ekonometria 294 180 127 115
Krajoznawstwo i turystyka 
historyczna

124 79 62 56

Kryminologia 1131 100 104 82
Kulturoznawstwo 225 100 51 46
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Lingwistyka stosowana 181 70 21 15
Logopedia 167 61 76 60
Matematyka 369 151 79 70
Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze

876 517 325 249

Niemcoznawstwo 59 42 - -
Oceanografia 186 119 88 81
Ochrona środowiska 149 92 - -
Pedagogika 265 90 200 148
Pedagogika specjalna 158 90 108 83
Pedagogika wczesnej edukacji 394 151 - -
Podatki i doradztwo podatkowe 208 60 - -
Politologia 86 60 53 40
Praca socjalna 114 40 52 42
Prawo 1453 220 - -
Psychologia 1191 150 - -
Religioznawstwo 54 44 - -
Rosjoznawstwo 121 71 - -
Sinologia 247 46 - -
Skandynawistyka 843 90 34 32
Slawistyka 57 36 0 0
Socjologia 280 151 74 59
Studia bałkańskie 73 36 - -
Studia wschodnie 162 40 - -
Waloryzacja i zarządzanie 
zasobami przyrody

- - 44 36

Wiedza o filmie i kulturze 
audiowizualnej

178 50 - -

Wiedza o teatrze 76 30 - -
Zarządzanie 862 421 394 311
Zarządzanie instytucjami 
artystycznymi

307 30 - -

Ogółem 20367 6961 3919 3092

Tablica 6. Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych na studia niestacjonarne według 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 127 76 77 64
Bezpieczeństwo narodowe 76 36 - -
Ekonomia 152 64 116 83
Filologia angielska 203 124 43 32
Filologia germańska 43 25 33 18
Filologia polska  - - 33 17
Finanse i rachunkowość 263 170 262 196
Iberystyka 95 52 - -
Informatyka 111 60 46 35
Informatyka i ekonometria 59 26 46 34
Kryminologia 308 177 67 50
Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze 80 30 54 33

Pedagogika - - 119 81
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Pedagogika specjalna - - 119 80
Pedagogika wczesnej edukacji 181 100 - -
Podatki i doradztwo podatkowe 54 22 81 72
Prawo 480 269 - -
Psychologia 297 177 - -
Sinologia 74 42 - -
Wiedza o filmie i kulturze 
audiowizualnej 54 33 - -

Zarządzanie 221 91 126 88
Ogółem 2878 1574 1222 883

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
481
169

143
67

167
195

78
88

Agrochemia l-3 1 - - -
Archeologia l-3

m-2
128
60

56
23

-
-

-
-

Bezpieczeństwo narodowe l-3
m-2

113
57

43
57

107
-

48
-

Bezpieceństwo jądrowe i ochrona 
radiologiczna

l-3 34 32 - -

Bioinformatyka l-3 104 59 - -
Biologia medyczna l-3 175 101 - -
Biznes i technologia ekologiczna m-2 40 24 - -
Biologia l-3

m-2
306
218

127
117

-
-

-
-

Biotechnologia l-3
m-2

180
86

80
43

-
-

-
-

Biznes i technologia ekologiczna m-2
m-1,5
m-2

-
-

23

-
-

23

14
3
-

11
3
-

Chemia l-3
m-2

451
212

227
206

-
-

-
-

Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna 

l-3
m-2

125
111

43
56

23
24

-
-

Dyplomacja l-3 55 55 - -
Ekonomia l-3

m-2
m-1,5

888
400

-

351
183

-

175
215
19

63
88
14

European Business Administration l-3 91 55 - -
Etnologia l-3

m-2
59
42

26
23

-
-

-
-

Amerykanistyka l-3
m-2

176
58

86
26

-
-

-
-

 Filologia angielska l-3
m-2

229
199

96
91

191
103

93
37
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Filologia germańska l-3
m-2

193
92

98
53

43
24

20
22

Filologia klasyczna l-3
m-2

47
24

28
19

-
-

-
-

Filologia rosyjska l-3
m-2

144
86

56
35

19
0

-
-

Filologia romańska l-3
m-2

158
49

72
27

41
-

21
-

Skandynawistyka l-3
l-4

m-2

180
26
69

59
26
31

-
-
-

-
-
-

Slawistyka l-3
m-2

70
44

34
26

-
-

-
-

Filologia polska l-3
m-2

280
150

126
74

19
22

-
18

Etnofilologia kaszubska l-3 37 28 - -
Filozofia l-3

m-2
156
53

92
36

-
-

-
-

Finanse i rachunkowość l-3
m-2

596
343

224
173

469
478

171
212

Fizyka l-3
m-2

37
19

24
14

-
-

-
-

Fizyka medyczna l-3
m-2

73
36

35
16

-
-

-
-

Geografia l-3
m-2

236
145

97
76

-
-

-
-

Geologia l-3 100 34 - -
Gospodarka przestrzenna l-3

m-2
271
144

111
50

27
25

-
-

Gospodarka wodna i ochrona 
zasobów wód

l-3 68 43 - -

Historia l-3
m-2

254
94

127
40

24
3

24
3

Historia sztuki l-3
m-2

108
74

54
28

7
-

-
-

Informatyka l-3
m-2

318
148

136
61

116
32

62
32

Informatyka i ekonometria l-3
m-2

392
200

167
113

32
64

24
31

Krajoznawstwo i turystyka 
historyczna

l-3
m-2

177
75

71
56

-
-

-
-

Kulturoznawstwo l-3
m-2

215
105

89
44

-
-

-
-

Kryminologia l-3
m-2

180
78

76
78

547
56

191
56

Logopedia l-3
m-2

161
123

56
57

-
-

-
-

Lingwistyka stosowana l-3
m-2

153
40

62
16

-
-

-
-

Matematyka l-3
m-2

240
110

109
65

-
-

-
-
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Międzywydziałowe studia ochrony 
środowiska

m-2 35 35 - -

Niemcoznawstwo l-3 92 41 - -
Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze

l-3
m-2

m-1,5

885
431

-

375
210

-

54
69
6

34
37
3

Oceanografia l-3
m-2

208
134

99
74

-
-

-
-

Ochrona środowiska l-3
m-2

151
36

78
33

-
2

-
-

Pedagogika specjalna l-3
m-2

167
161

80
86

16
186

-
64

Pedagogika l-3
m-2

159
294

64
146

74
238

19
114

Pedagogika wczesnej edukacji l-3 360 144 236 83
Politologia l-3

m-2
114
102

43
55

-
-

-
-

Podatki i doradztwo podatkowe l-3
m-2

45
-

45
-

26
163

26
84

Praca socjalna l-3
m-2

84
80

36
43

47
14

-
-

Prawo m-3
m-5

-
976

-
200

457
959

266
277

Psychologia m-5 541 130 617 153
Religioznawstwo l-3 59 41 - -
Rosjoznawstwo l-3 150 66 - -
Sinologia l-3 97 40 52 38
Socjologia l-3

m-2
270
103

128
63

26
21

-
-

Studia bałkańskie l-3 28 28 - -

Studia wschodnie l-3 35 35 - -

Studium humanitatis l-3 24 24 - -

Teatrologia m-2 31 31 - -

Wiedza o teatrze l-3 61 25 - -

Wiedza o filmie i kulturze 
audiowizualnej

l-3 79 45 44 29

Zarządzanie l-3
m-2

775
509

305
281

175
179

80
92

Zarządzanie instytucjami 
artystycznymi l-3 108 28 - -

Łącznie 19903 9020 6906 2777

Tablica 8. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego według wydziałów

Wydział 
Liczba studentów studiów Uczestnicy 

studiów 
doktoranckich

Liczba słuchaczy 
studiów 

podyplomowychogółem stacjonarnych niestacjonarnych

Biologii 734 734 - 107 48

Chemii 853 851 2 140 -
Ekonomiczny 3182 2644 538 80 147
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Filologiczny 4441 3821 620 378 253
Historyczny 1256 1222 34 136 71
Matematyki Fizyki i 
Informatyki 1267 1119 148 39 61

Nauk Społecznych 4650 3105 1545 114 533
Oceanografii i Geografii 1358 1306 52 96 58
Prawa i Administracji 4590 2020 2570 269 218
Zarządzania 4212 2815 1397 144 361
Biotechnologii 266 266 - 60 -
Ogółem 26809 19903 6906 1563 1750
cudzoziemcy 424 399 25 46 3
Ogółem 
(w tym cudzoziemcy) 27233 20302 6931 1609 1753

Liczba studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 27 233
Liczba studentów  studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, studiów podyplomowych i doktoranckich: 30 595

Tablica 9. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego według wydziałów w latach 2012-2015

Wydział Rok Stacjonarne Niestacjonarne Podyplomowe Doktoranckie
Biologii 2012 699 5 76 78

2013 662 - 48 75
2014 658 - 92 84
2015 734 - 48 107

Chemii 2012 899 37 134 -

2013 941 25 - 145

2014 843 12 153 -
2015 851 2 - 140

Ekonomiczny 2012 2661 876 99 268
2013 2693 651 272 67
2014 2650 608 86 224
2015 2644 538 147 80

Filologiczny 2012 3441 656 351 279
2013 3508 640 324 362
2014 3880 702 392 310
2015 3821 620 253 378

Historyczny 2012 1263 92 110 51
2013 1317 41 34 123
2014 1248 23 138 29
2015 1222 34 71 136

Matematyki, Fizyki  
i Informatyki

2012 1160 138 46 17
2013 1196 105 35 34
2014 944 115 47 38
2015 1119 148 61 39

Nauk Społecznych 2012 3139 2059 116 545
2013 3057 1949 424 114
2014 2855 1742 121 483
2015 3105 1545 533 114

Oceanografii  
i Geografii

2012 1483 100 96 65
2013 1371 74 48 125
2014 1360 89 106 48
2015 1306 52 58 96
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Wykres 2. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego według wydziałów w latach 2012-2015

Prawa  
i Administracji

2012 2097 2390 80 202
2013 1988 2481 215 146
2014 1967 2615 202 192
2015 2020 2570 218 269

Zarządzania 2012 2722 2291 613 152
2013 2592 1841 461 146
2014 2634 1400 152 389
2015 2815 1397 361 144

Biotechnologii 2012 205 - 53 -
2013 227 - - 61
2014 252 - 69 -
2015 266 - - 60
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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

20302 27 233 74,55%

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 734 143 5,13 72 10,19

Chemii 853 117 7,29 52 16,4
Ekonomiczny 3182 134 23,75 31 102,65
Filologiczny 4441 308 14,42 38 116,87
Historyczny 1256 78 16,1 14 89,71
Matematyki Fizyki  
i Informatyki 1267 126 10,06 35 36,2

Nauk Społecznych 4650 252 18,45 52 89,42
Oceanografii 
i Geografii 1358 123 11,4 84 16,17

Prawa 
i Administracji 4590 130 35,31 36 127,5

Zarządzania 4212 143 29,45 32 131,63
Biotechnologii 266 50 5,32 34 7,82
Ogółem (wydziały  
+ BUG, SJO, SWFiS) 26809 1710 15,68 664 40,38

Tablica 12. Powierzchnia przypadająca na 1 studenta Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Powierzchnia  obiektów 
 w m2 Liczba studentów Powierzchnia obiektów  

/student
Biologii 13902 734 18,94
Chemii 23766,7 853 27,86
Ekonomiczny 9693,48 3182 3,05
Filologiczny 15846,7 4441 3,57
Historyczny 6449,06 1256 5,13
Matematyki Fizyki i 
Informatyki 8046 1267 6,35

Nauk Społecznych 13498 4650 2,9
Oceanografii 
i Geografii 15876,68 1358 11,69

Prawa 
i Administracji 18432,1 4590 4,02

Zarządzania 5853 4212 1,39
Biotechnologii 7461 266 28,05
Ogółem 136817,7 26809 5,1
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3. Akredytacja
Tablica 13. Kierunki posiadające akredytację programową PKA w 2015 roku

Wydział Kierunek Stopień Data 
uzyskania Ocena

Biologii Biologia studia I i II stopnia 23.09.2010 pozytywna
Chemii  (ocena instytucjonalna) 25.06.2015 wyróżniająca

Ochrona środowiska studia I i II stopnia 18.09.2014 pozytywna
Ekonomiczny Ekonomia studia I i II stopnia 

oraz jsm 20.10.2011 pozytywna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze studia I i II stopnia 26.06.2014 pozytywna
Filologiczny Filologia polska studia I i II stopnia 

oraz jsm 17.09.2015 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 09.04.2015 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

(ocena instytucjonalna) 05.07.2012 pozytywna
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 02.02.2017 pozytywna
Pedagogika studia I i II stopnia 25.02.2010 pozytywna
Politologia studia I i II stopnia 12.03.2015 pozytywna
Psychologia jsm 11.02.2010 pozytywna
Socjologia studia I i II stopnia 24.06.2010 pozytywna

Oceanografii 
i Geografii

(ocena instytucjonalna) 05.07.2012 wyróżniająca
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

(ocena instytucjonalna) 20.09.2012 pozytywna
Administracja jsm 08.09.2005 pozytywna

Zarządzania (ocena instytucjonalna) 04.07.2013 pozytywna
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 2015/16: Biznes chemiczny na poziomie studiów pierwszego stopnia.
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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 wybitne osiągnięcia 
6. zapomogi
Niezależnie od ww. form pomocy, studenci otrzymywali stypendia fundowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Tablica 14. Budżet funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w 2015 roku

DOCHODY (w tys. zł)
Saldo 2014 r. 6 260,0
Dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 30 922,0
Wpływy z domów studenckich 8 633,1
Stypendia Ministra NiSW 74,0
Razem 45 889,1

ZREALIZOWANE WYDATKI (w tys. zł)
Stypendia i zapomogi dla studentów i doktorantów 27 744,4
Stypendia Ministra NiSW 74,0
Koszty utrzymania domów studenckich 8 430,7
Remonty i modernizacja domów studenckich 5 564,3
Koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem 
stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów 57,6

Razem 41 871,0
Rezerwa 4 018,1

 
2. STYPEndIA I InnE śWIAdCZEnIA fInAnSOWE
Tablica 15. Zestawienie wypłaconych stypendiów i innych świadczeń dla studentów studiów I i II stopnia

Nazwa 
świadczenia

I  -  VII 2015 X  -  XII 2015
Średnia liczba 

świadczeniobiorców 
w miesiącu

Kwota (w tys. zł)
Średnia liczba 

świadczeniobiorców 
w miesiącu

Kwota (w tys. zł)

Stypendia socjalne 2370 6 204,6 1772 2 816,6
Stypendium socjalne 
w zwiększonej wysokości 
z tytułu zamieszkania 
w DS lub innym obiekcie

1086 3 603,1 1416 2718,2

Stypendia specjalne dla 
osób niepełnosprawnych 593 944,6 564 621,7

Stypendia Rektora dla 
najlepszych studentów 2427 5 515,8 2378 3 353,6

Zapomogi 21 96,0 16 33,6
Stypendia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za 
wybitne osiągnięcia

1 14,0 4 60,0

Stypendia                              
Marszałka woj. 
Pomorskiego

10 22,8 12 13,7

Studenci obcokrajowcy 
Styp. RP

I-VI    34
VII-IX  3

190,4
9,2 40 117,5
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Tablica 16. Zestawienie wypłaconych stypendiów i innych świadczeń dla doktorantów w 2015 r.

Nazwa świadczenia

I  -  VII 2015 X  -  XII 2015
Średnia liczba 

świadczeniobiorców 
w miesiącu

Kwota
(w tyś. zł)

Średnia liczba 
świadczeniobiorców 

w miesiącu

Kwota
(w tyś. zł)

Stypendia socjalne 103 312,5 121 118,4
Stypendium socjalne 
w zwiększonej wysokości z tytułu 
zamieszkania w DS. lub innym 
obiekcie

12 39,0 11 7,8

Stypendia specjalne dla osób 
niepełnosprawnych 53 115,9 59 46,3

Stypendia Rektora dla najlepszych 
studentów 274 945,6 234 212,8

Zapomogi 5 18,7 8 19,6
Doktoranci obcokrajowcy 4 11,9 5 7,8

3. STUDENCI OBCOKRAJOWCY
Tablica 17. Studenci obcokrajowcy w UG w roku 2015

Studenci obcokrajowcy
I – VII 2015 Ogółem Stypendyści 

Rządu Polskiego
Za 

odpłatnością 
Bez odpłatności 

i świadczeń

Represjonowani 
Białorusini* 

(stypendyści programu 
im. K. Kalinowskiego)

Studenci studiów I stopnia 
(studia stacjonarne) 161 29 63 66 3

Studenci studiów mgr 
(studia stacjonarne) 21 7 7 7 0

Studenci studiów II stopnia 
- MSU 102 16 42 39 5

Ogółem 284 52 112 112 8
* Wszyscy represjonowani Białorusini są stypendystami programu im. Konstantego Kalinowskiego pod patronatem Prezesa 

Rady Ministrów RP

Studenci obcokrajowcy
X - XII 2015 Ogółem

Stypendyści 
Rządu 

Polskiego

Za 
odpłatnością 

Bez odpłatności 
i świadczeń

Represjonowani 
Białorusini* 

(stypendyści programu 
im. K. Kalinowskiego)

Studenci studiów 
I stopnia (studia 
stacjonarne)

199 16 71 111 1

Studenci studiów mgr 
(studia stacjonarne) 17 7 6 4 0

Studenci studiów II st. 137 16 41 75 5
Ogółem 353 39 118 190 6

* Wszyscy represjonowani Białorusini są stypendystami programu im. Konstantego Kalinowskiego pod patronatem Prezesa 
Rady Ministrów RP

Stypendyści RP otrzymywali stypendia rządowe z przeznaczeniem na opłacenie pełnych kosztów zakwaterowania, wyżywienia 
i utrzymania w wysokości:
- studenci 900 zł miesięcznie,
- doktoranci 1350 zł miesięcznie,
- stypendyści programu im. K. Kalinowskiego - 1240 zł miesięcznie.

4. ZAKWATEROWANIE
W 2015 r. Uniwersytet Gdański dysponował:
w okresie I–VI 2015 r. - 1711 miejscami w domach studenckich
w okresie X–XII 2015 r. - 1716 miejscami w domach studenckich 
w  Studenckiej Bazie Socjalnej w Helu - 32 miejscami noclegowymi
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Zakwaterowanie studentów UG w domach studenckich:
- studenci studiów stacjonarnych        I – VI   1 399 osób X – XII   1430 osób
- studenci obcokrajowcy        I – VI     189 osób X – XII     260 osób

Odpłatność za 1 miejsce w zależności od domu studenckiego dla studenta UG wynosiła:
2015 DS 2 DS 3 DS 4 DS 5 DS 6 DS 7 DS 8 DS 9 DS 10 DS 11
I - VI  310 zł  Remont 325 zł 410 zł 415 zł 410 zł 380 zł 375 zł 410 zł 390 zł
X - XII Sprzedaż    350 zł 340 zł 425 zł 430 zł 425 zł 395 zł 390 zł 425 zł 420 zł

Akcja Lato 
W 2015 r. dodatkowe przychody z domów studenckich, w tym z Akcji Lato, wyniosły 2 878 200,00 zł.

Remonty i modernizacje
W 2015 r. na remonty i modernizacje wydano kwotę 5 564 300,00 zł. Remonty przeprowadzono w każdym z domów stu-
denckich zgodnie z ewentualnymi zaleceniami lub potrzebami, które dotyczyły  między innymi: naprawy dróg, modernizacji 
instalacji zewnętrznej i wewnętrznej, prac naprawczych dachu, wymiany rur i rynien, wymiany okien, malowania pokoi, kla-
tek schodowych i korytarzy oraz remont infrastruktury. Zakończono również i oddano do eksploatacji Dom Studencki nr 3.

5. SPRAWY DYSCYPLINARNE STUDENTÓW
Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów w 2015 roku wszczęła 10 spraw dyscyplinarnych, zakończonych:
- 1 karą upomnienia,
- 9 spraw zostało umorzonych,
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów wszczęła 1 sprawę dyscyplinarną - niezakończona.

6. SPRAWY ZDROWOTNE STUDENTÓW
W związku z wykonywaniem ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w 2015 r. Dział Studenckich Spraw So-
cjalnych zgłaszał do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego średnio miesięcznie - 348 uprawnionych studentów i 
odprowadził z tego tytułu należną składkę na łączną kwotę 195 202,80 zł.

5. Parlament Studentów UG
1. UdZIAŁ W POSIEdZEnIACH ORGAnóW KOLEGIALnYCH UCZELnI I POSZCZEGóLnYCH WYdZIAŁóW

Przedstawiciele Parlamentu Studentów UG i wydziałowych rad samorządu zasiadali bądź zasiadają w następujących or-
ganach kolegialnych uczelni i poszczególnych wydziałów:
- Senat UG
- komisje senackie UG: 

- Komisja Organizacji i Rozwoju
- Komisja Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
- Komisja Budżetu i Finansów
- Komisja ds. Kształcenia 
- Komisja Rozwoju Kadr Naukowych

- komisje uczelniane: 
- Komisja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich
- Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów
- Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów

- wydziałowe komisje stypendialne
- Odwoławcza Komisja Stypendialna
- Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
- Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
- wydziałowe zespoły ds. Zapewniania jakości kształcenia
- rady wydziałów

2. AKTYWnOść nA AREnIE OGóLnOPOLSKIEJ
Członkowie Parlamentu Studentów UG brali aktywny udział w działaniach Forum Uniwersytetów Polskich (organizacji 
zrzeszającej samorządy studenckie 20 polskich uniwersytetów).

3. PRACE LEGISLACYJNE
Członkowie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego brali aktywny udział w pracach nad zmianami Regulaminu 
przyznawania pomocy materialnej studentom UG oraz Statutu Forum Uniwersytetów Polskich.

4. SZKOLEnIE Z ZAKRESU PRAW I OBOWIąZKóW STUdEnTA 
Parlament Studentów UG przygotował internetowe szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta dla osób rozpoczy-
nających studia na Uniwersytecie Gdańskim. Szkolenie zostało udostępnione na początku października 2015 r. w Portalu 
Edukacyjnym i na stronie Parlamentu Studentów UG.
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5. SZKOLEnIE dLA PRZEdSTAWICIELI STUdEnCKICH KóŁ nAUKOWYCH
Co roku jesienią Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadza szkolenie z zakresu pozyskiwania, wydat-
kowania i rozliczania środków finansowych przez studenckie koła naukowe. Przedstawiciele kół naukowych dowiadują się 
m.in. w jakich terminach należy składać preliminarze kierowane do Komisji ds. Kół Naukowych Parlamentu Studentów UG, 
na jakie cele można przeznaczać przyznane środki i w jaki sposób należy się rozliczać z dokonanych wydatków. Ważne miej-
sce w programie szkolenia zajmuje kwestia zamówień publicznych. W roku 2015 szkolenie odbyło się 4 listopada.

6. SPRAWY POJEdYnCZYCH STUdEnTóW I GRUP STUdEnTóW
Przedstawiciele Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego podejmowali liczne interwencje u Prorektora ds. Stu-
denckich, Dziekanów, Prodziekanów, Kanclerza, a nawet Rektora w sprawach pojedynczych studentów i grup studentów, 
zwracających się o pomoc w sprawach związanych ze studiami. Takich interwencji było zwykle około kilkunastu w ciągu 
miesiąca. Polegały one raczej na wspólnym szukaniu jak najlepszych rozwiązań niż na prowadzeniu sporów. Dzięki temu 
wiele spraw udało się rozwiązać pozytywnie. Również na wniosek Parlamentu Studentów UG Jego Magnificencja Rektor, 
prof. Bernard Lammek ogłosił dni 24 marca i 27 maja 2016 r. Dniami Rektorskimi.

7. dYżURY BIURA RZECZnIKA PRAW STUdEnTA PRZY PARLAmEnCIE STUdEnTóW UG
W roku akademickim 2015/2016 kontynuowało działalność Biuro Rzecznika Praw Studenta przy Parlamencie Studentów 
UG. Podstawowym zadaniem Biura jest udzielanie pomocy studentom Uniwersytetu Gdańskiego w rozwiązywaniu pro-
blemów, z jakimi mogą się zetknąć w trakcie studiów. Dotyczy to zarówno problemów związanych z procesem kształcenia 
(problemy z interpretacją Regulaminu Studiów przez wykładowców czy pracowników administracji itp.), jak i problemów 
socjalno-bytowych (stypendia i domy studenckie). 

8. NEPTUNALIA 
Organizowane przez Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego Dni Kultury Studenckiej Neptunalia są największym 
tego typu wydarzeniem na Pomorzu. Co roku biorą w nich udział tysiące osób. Spośród imprez neptunaliowych najwięk-
szym zainteresowaniem cieszą się koncerty plenerowe z udziałem największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, takich 
jak chociażby Kult, T.Love, Bednarek, Brodka, Lady Pank, Dżem, Hey, Myslovitz, Pidżama Porno, Strachy Na Lachy, Kukiz 
i Piersi, Lao Che, Farben Lehre, Hurt, Vavamuffin, Habakuk, Izrael. Studenci uczestniczą też licznie w pokazach filmów, ka-
baretonach, zawodach sportowych, piknikach studenckich, koncertach i imprezach organizowanych w popularnych trój-
miejskich klubach. Tegoroczne Neptunalia odbyły się w dniach 17–31 maja. W ich organizację włączyły się również wydzia-
łowe rady Samorządu Studentów (szczególnie z Wydziału Filologicznego, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Historycz-
nego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydziału Chemii), Rada Doktorantów, a także Klub Uczelniany AZS 
UG i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

9. LISTA ImPREZ, KTóRE OdBYŁY SIĘ W RAmACH nEPTUnALIóW:
Koncerty plenerowe: Lady Pank, Pidżama Porno, Vavamuffin, Hurt, Jarek Janiszewski Swing, Mitra
Neptunaliowe Kino, Neptunaliowy PubQuiz, Neptunaliowy turniej szachowy, Neptunaliowy turniej FIFA 16 na Xbox 360, 
Bieg o Puchar JM Rektora UG, Piłkarskie Neptunalia - turniej piłki nożnej, Mistrzostwa Uniwersytetu Gdańskiego w Pływa-
niu, Chemiliada – wydarzenie towarzyszące, zorganizowane przez Radę Samorządu Studentów Wydziału Chemii

10. ADAPCIAK
Obozy adaptacyjne Uniwersytetu Gdańskiego są inicjatywą organizowaną corocznie przez Parlament Studentów UG, skie-
rowaną do osób, które po raz pierwszy dostały się na studia na UG. Celem Adapciaka jest zintegrowanie świeżo upieczo-
nych studentów poprzez wspólne zabawy, ciekawe warsztaty i szkolenia.
W trakcie obozu studenci starszych lat przekazują swoim młodszym kolegom cenne wskazówki dotyczące specyfiki stu-
diów na poszczególnych wydziałach, zapoznają z najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi studiów, edukują w za-
kresie praw i obowiązków studenta, wyjaśniają jakie są warunki przyznawania stypendiów oraz jakie możliwości rozwija-
nia swoich  zainteresowań stwarza uczelnia. 
Studenci którzy brali udział w poprzednich edycjach są lepiej przygotowani do rozpoczęcia studiów i nie są odosobnieni w 
środowisku uczelnianym. Miłe chwile spędzone w studenckim gronie na długo pozostają w pamięci uczestników, a znajo-
mości zawarte w trakcie obozu często trwają nie tylko przez okres studiów, ale przez całe życie.
Uczestnicy Adapciaka mogą liczyć m.in. na takie atrakcje jak: spotkania z władzami uczelni, warsztaty i szkolenia, zawody 
sportowe oraz gry i zabawy grupowe, dyskoteki i karaoke, koncerty, ogniska, spływ kajakowy, paintball.
W roku 2016 obóz adaptacyjny odbył się w dniach 5–10 września w Borzechowie. W jego organizację włączył się również 
Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób. Uczestników Adapciaka odwie-
dzili m.in.: JM Rektor UG, prof. Jerzy Gwizdała, Rektor-Senior prof. Bernard Lammek, Prorektor ds. Studenckich, prof. Ar-
nold Kłonczyński, byli Prorektorzy ds. Studenckich – prof. Józef Arno Włodarski i dr hab. Jacek Taraszkiewicz (Prodziekan 
ds. Studenckich Wydziału Nauk Społecznych), a także Kanclerz dr Mirosław Czapiewski.

11. AKCJE CHARYTATYWnE
„Wrzuć Miedziaka dla Dzieciaka”
Parlament Studentów UG włączył się w akcję „Wrzuć Miedziaka dla Dzieciaka”. Celem zbiórki była pomoc podopiecznym 
koszalińskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym. Była to już piętnasta edycja akcji. Pieniądze z poprzednich 
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akcji pomogły m.in. dzieciom z Przedszkola Integracyjnego nr 33 w Koszalinie, podopiecznym Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyj-
no-Wychowawczego nr 1 w Koszalinie czy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym. 

SZLACHETNA PACZKA
Parlament Studentów UG włączył się w akcję SZLACHETNA PACZKA zbierając żywność, odzież, obuwie, środki czystości i wyposa-
żenie mieszkania dla jednej z osób potrzebujących.

12. AKCJE PROZDROWOTNE 
W ramach współpracy Parlamentu Studentów UG z siecią przychodni Scanmed Multimedis przeprowadzane były akcje prozdro-
wotne dotyczące profilaktyki różnorodnych schorzeń. W ramach tych akcji studenci, doktoranci i pracownicy Uczelni mogli nie-
odpłatnie skorzystać z badań i konsultacji lekarskich. 

13. AmATORSKI TURnIEJ SZACHOWY
20 lutego 2016 roku Parlament Studentów UG zorganizował amatorski turniej szachowy, którego celem była popularyzacja sza-
chów oraz propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu wśród członków społeczności akademickiej. W turnieju 
mogli wziąć udział studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego. Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody ufundo-
wane przez Parlament Studentów UG oraz firmę Scanmed Multimedis – właściciela sieci przychodni Akamedik. Cel, który posta-
wili sobie organizatorzy został osiągnięty i to nie tylko za sprawą samego turnieju, ale również dlatego, że z szachów, którymi ro-
zegrano turniej, korzystają na co dzień mieszkańcy domów studenckich Bałtyckiego Kampusu UG w Gdańsku-Oliwie. 

14. TURNIEJ FIFA 16 NA XBOX 360 
19 marca 2016 roku Parlament Studentów UG zorganizował turniej FIFA 16 na Xbox 360. Turniej odbył się w Domu Studenckim 
nr 10 w Gdańsku-Oliwie.

15. SIŁOWnIA ZEWnĘTRZnA nA OSIEdLU AKAdEmICKIm W GdAńSKU-OLIWIE
W roku akademickim 2015/2016 Parlament Studentów UG wystąpił do władz Uczelni z inicjatywą zbudowania na osiedlu aka-
demickim w Gdańsku-Oliwie tzw. siłowni zewnętrznej. Siłownia, która powstała w wakacje pomiędzy DS 3 i DS 4, składa się z 
systemu drążków i drabinek, a także samodzielnych maszyn do ćwiczenia różnych partii mięśni. Siłownia jest ogólnodostępna.

16. WIZYTA STUDENTÓW Z ROSTOCKU
W dniach 21-24 czerwca 2016 r. Parlament Studentów UG wspólnie ze Studentenwerk Rostock oraz Polsko-Niemiecką Współ-
pracą Młodzieży zorganizował wizytę studentów z Uniwersytetu w Rostocku. W trakcie kilkudniowego pobytu w Gdańsku stu-
denci z Niemiec zwiedzili Trójmiasto i okolice, a także Kampus Oliwski UG. Spotkali się również z Prorektorem ds. Studenckich 
prof. Józefem Włodarskim i studentami UG. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem sys-
temu szkolnictwa wyższego w Polsce oraz Niemczech (warunki bytowe studentów, kultura studencka, pomoc materialna itp.). 
Zaplanowano także kontynuację współpracy w przyszłości.

17. OTRZĘSInY, POŁOWInKI I InnE ImPREZY InTEGRACYJnE
Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz wydziałowe rady samorządu zorganizowały cały szereg otrzęsin, połowi-
nek i innych imprez integracyjnych, zarówno uczelnianych jak i wydziałowych. 

.
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pracownicy

• Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w osobach •
• Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich w etatach •

• Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich według tytułów i stopni naukowych •
• Stan zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi •
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Tablica 18. Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w osobach według wydziałów i stanowisk
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Biologii 15 0 20 1 12 54 29 12 0 0 0 143
Chemii 16 5 19 0 5 50 15 7 0 0 0 117
Ekonomiczny 15 0 33 0 0 47 28 11 0 0 0 134
Filologiczny 17 2 78 1 10 122 16 39 10 13 0 308
Historyczny 12 2 32 0 4 27 0 1 0 0 0 78
Matematyki, Fizyki 
i Informatyki 19 1 24 0 4 49 13 16 0 0 0 126

Nauk Społecznych 18 3 48 0 0 148 23 12 0 0 0 252
Oceanografii i Geografii 13 0 29 2 1 53 16 9 0 0 0 123
Prawa i Administracji 7 1 27 1 3 56 29 6 0 0 0 130
Zarządzania 15 1 23 0 3 79 11 11 0 0 0 143
Biotechnologii UG i GUMed 8 0 6 0 0 24 11 0 1 0 0 50
Biblioteka UG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Studium Języków Obcych 0 0 0 0 0 0 0 44 24 10 0 78
Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu 0 0 0 0 0 0 0 16 5 3 0 24

Ogółem 155 15 339 5 42 709 191 184 40 26 4 1710

Tablica 19. Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w etatach 
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Biologii 15,00 0,00 20,00 1,00 12,00 52,30 22,30 12,00 0,00 0,00 0,00 134,60
Chemii 16,00 5,00 19,00 0,00 5,00 49,00 14,50 7,00 0,00 0,00 0,00 115,50
Ekonomiczny 15,00 0,00 33,00 0,00 0,00 47,00 28,00 10,25 0,00 0,00 0,00 133,25
Filologiczny 17,00 2,00 77,50 1,00 10,00 121,50 15,50 39,00 10,00 13,00 0,00 306,50
Historyczny 12,00 2,00 32,00 0,00 4,00 27,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 78,00
Matematyki, 
Fizyki 
i Informatyki

18,59 0,75 24,00 0,00 4,00 47,58 12,00 15,08 0,00 0,00
0,00

122,00
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Nauk 
Społecznych

18,00 3,00 48,00 0,00 0,00 148,00 23,00 12,00 0,00 0,00 0,00 252,00

Oceanografii i 
Geografii 13,00 0,00 29,00 1,25 1,00 52,50 13,50 9,00 0,00 0,00 0,00 119,25

Prawa i 
Administracji 7,00 1,00 26,50 0,25 3,00 54,50 27,00 5,00 0,00 0,00 0,00 124,25

Zarządzania 13,83 1,00 23,00 0,00 3,00 78,00 11,00 10,25 0,00 0,00 0,00 140,08
Biotechnologii 
UG i GUMed 8,00 0,00 6,00 0,00 0,00 23,50 8,00 0,00 0,08 0,00 0,00 45,58

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 44,00 24,00 10,00 0,00 78,00

Studium 
Wychowania 
Fizycznego i 
Sportu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 5,00 3,00 0,00 24,00

Ogółem 153,42 14,75 338 3,5 42 700,88 174,8 180,58 39,08333 26 4 1677,013

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 16 32 71 24
Chemii 21 24 62 10
Ekonomiczny 15 33 63 23
Filologiczny 19 87 147 55

Historyczny 14 36 28 0
Matematyki, Fizyki i 
Informatyki 20 28 66 12

Nauk Społecznych 20 50 161 21
Oceanografii i Geografii 13 31 66 13
Prawa i Administracji 8 30 63 29
Zarządzania 16 26 89 12
Biotechnologii UG i GUMed 8 6 35 1
Biblioteka UG 0 0 1 3
Studium Języków Obcych 0 0 3 75
Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu 0 0 2 22

Ogółem 170 383 857 300

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 13 12,75 59,00 50,10 72 62,85
WCh 13 13,00 39 37,33 52 50,33
WE 22 20,70 9 9,00 31 29,7
WF 29 28,00 9 9,00 38 37
WH 12 12 2 2 14 14
WMFiI 14 13,90 21 19,50 35 33,4
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WNS 38 37,50 12 11,75 2 2 52 51,25
WOiG 18 18,00 66 60,50 84 78,5
WPiA 30 30,00 6 6 36 36
WZ 19 19 13 12,00 32 31
MWB 13 11,13 21 19,60 34 30,725
BUG 4 4 11 10,50 156 153,50 171 168
SJO 3 3 1 1 4 4
SWFiS 6 4,8 3 3 9 7,8
POMCERT 2 1,5 2 1,5
Wydawnic-
two 0 0 16 15,75 16 15,75

Centrum 
Herdera 4 3 4 3

Ośrodek 
Współpra-
cy Regio-
nalnej UG

1 0,2 1 0,2

GUTW 2 2 2 2
Admini-
stracja 
Centralna

402 391,45 393 391,5 795 782,95

Ogółem 402 391,45 243 234,48 288 267,03 158 155,5 393 391,5 1484 1439,96



NAUKA I DYDAKTYKA

• Działalność naukowo-badawcza •
• Współpraca z zagranicą •

• Biblioteka i Wydawnictwo •
• Studium Języków Obcych • 

• Studium Wychowania Fizycznego i Sportu •
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1. Działalność naukowo-badawcza
STOPnIE I TYTUŁY nAUKOWE
W roku 2015 Prezydent RP nadał tytuły profesorskie  14 osobom zatrudnionym w UG, jednostki UG nadały stopień doktora 
habilitowanego  32 osobom, w tym 24 pracownikom UG  i 8 osobom  niezatrudnionym w UG  a 4 pracowników UG uzyska-
ło stopień   doktora habilitowanego w  innych uczelniach,  stopień doktora w UG uzyskało 129 osób,  w tym 28 pracowników 
UG oraz  101 osób  niezatrudnionych w UG a 3 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 2 2 1 1 9 1

Chemii 2 3 6

Ekonomiczny 3 4 8

Filologiczny 3 2 1 1 14

Historyczny 4 2 11

Matematyki, Fizyki i Informatyki 3 1 3 5 1

Nauk Społecznych 5 1 2 1 4 12 1

Oceanografii i Geografii 3 2 2 7

Prawa i Administracji 2 1 2 8

Zarządzania 4 2 1 11

Biotechnologii UG i GUMed 1 7 10

Ogółem 14
24 8 4 28 101 3
RAZEM  A+B 32 RAZEM A+B 129

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

PUBLIKACJE z Bibliografii Publikacji Pracowników, doktorantów i Studentów UG (system Expertus)
Pracownicy nauki złożyli  4 506 opracowań naukowych, w tym:
1. jako publikacje samoistne wydawniczo:   114 monografii i  książek 
2. jako publikacje niesamoistne wydawniczo  1 531 rozdziałów w monografiach, książkach, 1 129 artykułów w czasopi-

smach krajowych, 645  artykułów w czasopismach międzynarodowych, 38 streszczeń zjazdowych, 192 prace redakcyj-
ne, edytorskie, tłumaczenia i opracowania

3. prace inne:  857 pozycji.

Tablica 23. Publikacje Bibliografii Publikacji Pracowników, doktorantów i Studentów UG (system Expertus) 
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WB 4 26 37 4 71 3 3 175 3 184 255 169
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WCh 13 18  5 36 3 153 2 158 194 150

WE 11 160 166 23 58 418 1 22 10 5 38 456 2

WF 13 309 179 58 239 1 799 6 78 24 13 33 4 158 957 -

WH 16 99 78 18 204 415 1 10 6 3 3 23 438 2

WMFI 16 17 2 35 1 5 101 4 1 112 147 104

WNS 23 300 206 44 66 2 641 1 47 33 2 3 3 89 730 21

WOiG 6 88 96 4 6 18 218 1 11 63 1 3 9 88 306 74

WPiA 17 227 184 19 198  645 32 12 2  46 691 -

WZ 10 67 141 7 13 238 14 15 2 31 269 2

MWB 7  7 1 53 2 56 63 59

Ogółem 100 1305 1129 173 795 21 3523 14 226 645 19 62 17 983 4506 *

*liczba prac z IF dla Uczelni wynosi 549
  dane pochodzą z Bibliografii Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG (system EXPERTUS)

(liczby uzgodnione z p. Magdaleną Hamerską - kierownikiem Oddziału Bibliografii i Bibliometrii  Biblioteki UG)     

STYPENDIA I  URLOPY NAUKOWE
Udzielono  25  stypendiów  doktorskich  oraz  27 urlopów  naukowych, w tym  1 doktorski   i  26 rocznych urlopów dla nauczy-
cieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

dOTACJA dLA mŁOdYCH nAUKOWCóW I UCZESTnIKóW STUdIóW dOKTORAnCKICH W RAmACH śROdKóW nA dZIA-
ŁALnOść STATUTOWą
Na podstawie konkursów projektów badań naukowych przeprowadzonych na poszczególnych wydziałach zakwalifikowano do 
realizacji ogółem 353 projekty.  

dOTACJA nA UTRZYmAnIE POTEnCJAŁU BAdAWCZEGO   
W ramach tej dotacji  w  2015 roku realizowano 266 zadań, w tym 66 nowych.      
Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z wykorzystania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego zostało przedstawione 
w MNiSW w formie raportu do 31 marca 2016 roku. 
 
PATENTY
W roku 2015 dokonano 9 zgłoszeń patentowych według następującego wyszczególnienia:
1. Immunogenna szczepionka przeciwko wirusowi HCV i/lub HBV - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

data zgłoszenia: 15-01-2015
nr urzędowy zgłoszenia P.410950

2. Nowe pochodne 1-(piperazyn-1-ylo)-9,10-antrachinonu funkcjonalizowane wybranymi kwasowymi aminokwasami i spo-
sób ich otrzymywania - Wydział Chemii
data zgłoszenia: 02-02-2015
nr urzędowy zgłoszenia P.411139

3. Nowe pochodne 1-(piperazyn-1-ylo)-9,10-antrachinonu funkcjonalizowane wybranymi  aminokwasami i sposób ich otrzy-
mywania - Wydział Chemii
data zgłoszenia: 02-02-2015
nr urzędowy zgłoszenia P.411140

4. Nowe pochodne1-(piperazyn-1-ylo)-9,10-antrachinonu funkcjonalizowane zasadowymi aminokwasami i sposób ich otrzy-
mywania – Wydział Chemii
data zgłoszenia: 02-02-2015
nr urzędowy zgłoszenia P.411141

5. Nowe pochodne 9,10-antrachinonu zawierające grupę hydroksylową i piperazynę i sposób ich otrzymywania – Wy-
dział Chemii
data zgłoszenia: 02-02-2015
nr urzędowy zgłoszenia P.411142

6. Sposób stabilizacji wyższego stanu ładunkowego (n+1)+jonu lantanowca (RE) w układzie matryca nieorganiczna –RE[n+]/
RE[(n+1)+] w warunkach redukcji w celu otrzymania luminoforu i sposób kontroli stężenia lantanowca (RE) na danym stop-
niu utlenienia [(n+1)+ lub n+1] w układzie matryca nieorganiczna –RE[n+]/RE[(n+1)+] w luminoforze – Wydział Chemii
data zgłoszenia: 16-03-2015
nr urzędowy zgłoszenia P.411621
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7. Monoklonalne przeciwciało mysie, rekombinowane białko fuzyjne, zastosowanie przeciwciał, immunoczujnik do wykry-
wania wirusa grypy oraz sposób wytwarzania immunoczujnika – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Biotechno-
logii i Antybiotyków, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Uniwersytet Gdański
data zgłoszenia: 24-07-2015
nr urzędowy zgłoszenia P.413262

8. Nowe związki pochodne kwasu usninowego, sposób ich wytwarzania, kompozycja farmaceutyczna oraz zastosowa-
nie – Wydział Biologii  
data zgłoszenia: 19-08-2015
nr urzędowy zgłoszenia P.413596

9. Identyfication method of response of patients with psoriasis to genistein treatment, molecular test and the use of gene 
expression for in vitro detection of psoriasis –   Wydział Biologii
data zgłoszenia: 08-12-2015
nr urzędowy zgłoszenia PCT/PL2015/000198

KOnfEREnCJE I SEmInARIA ZORGAnIZOWAnE PRZEZ UnIWERSYTET GdAńSKI     
W ramach upowszechniania i promocji osiągnięć nauki  zorganizowano między innymi następujące konferencje i semina-
ria naukowe: 

mIĘdZYnAROdOWE
• „Destiny – Coincidence” International Interdysciplinary Conference  
• IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy „Religia a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata” 

(współorganizacja)
• Pomiędzy pamięcią zbiorową a historią (współorganizacja)
• CNRS – PAN Mathematics Summer Institute (współorganizacja)
• Współpraca polsko-niemiecka w zakresie pościgów transgranicznych (współorganizacja)
• „The Holocaust and the Contemporary World” (współorganizacja)
• III Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Prawa Finansowego (współorganizacja)
• 7th New England Biolabs Meeting on DNA Restriction and Modification (WB i MWBT)
• Frontiers in Cancer Prevention: Fulfilled Promises, Translational Challenges and Future Directions (współorganiza-

cja)
• Konferencja Paleoentomologiczna z okazji XXX-lecia Sekcji (WB)
• Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and 

Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg) (WE)
• Origines et mutationes circa principio Mare Balticum” Exchange and power around the Baltic Sea Region up to In-

dustrial Age (WH, WPiA)
• Growth of Archaeological Cultural heritage in the South Baltic (WH)
• IInd Colloquia Baltica-Iranica (WH)
• Dziedzictwo św. Włodzimierza Wielkiego Chrzciciela Rusi Kijowskiej - Ukrainy (WH)
• The Fifth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (IWASOM 2015) (WMFiI)
• VIII Workshop on Atomic and Molecular Physics (WMFiI)
• The Third Gdańsk Workshop on Graph Theory (WMFiI)
• International Symposium on Fundamentals of Computation Theory (WMFiI)
• VI Sympozjum Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej (WMFiI)
• 20th International Symposium on Fundamentals of Computation Theory (WMFiI)
• 14th International Conference on Squeezed States and Uncertainty Relations (ICSSUR 2015) (WMFiI)
• XVII Wykład im. A. Jankowskiego (WMFiI)
• X International Scientific Conference Woman in Culture: „Gender, Culture&Migration” (WNS)
• Międzynarodowe Seminarium Naukowe (WPiA)
• Międzynarodowa Konferencja Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii „VALUE OF INFORMATION: IN-

TELLECTUAL PROPERTY, PRIVACY AND BIG DATA” (WPiA)
• Damages for violations of human rights – domestic, comparative and international perspectives (WPiA)
• II Międzynarodowa Konferencja Hiszpania - Polska - Ameryka Łacińska. Zderzenie kultur prawnych (WPiA)
• The 12th International Conference on Information Management (WZ)
• The 8th SIGSAND/PLAIS Eurosymposium on Systems Analysis and Design Information Systems: Development, Ap-

plication, Education (WZ)
• Jakość i jej zastosowania (WZ)
• Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego (WZ)
• 3rd Mass Spectrometry Workshop: Innovations in environmental friendly productions of lipids and proteins for in-

dustry (MWBT)
• 4th Mass Spectrometry Workshop: Innovations in discovery of potential new pharmaceuticals (MWBT)
• XXI Biotechnology Summer School (MWBT)
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• Joint 7th Conference of Polish Society for Experimental Plant Biology and Intercollegiate Faculty of Biotechnology 
UG&GUMed (MWBT)

KRAJOWE
• II Kongres Politologii. Odsłony polityki (współorganizacja)
• Sądy i trybunały wobec problemu horyzontalnego działania praw jednostki (współorganizacja)
• IX Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego UJ – Działalność gospodarcza jednostek samo-

rządu terytorialnego – dopuszczalność i granice jej prowadzenia (współorganizacja)
• Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych 

UNII Europejskiej i państw członkowskich (współorganizacja)
• IX Konferencja Adeptów Fizjologii (współorganizacja)
• Dziecko – świadek wyjątkowy. Ochrona psychologiczna i prawna dziecka w postępowaniu sądowym (współorgani-

zacja)
• Komiks Kon 2015: komiks jako nieodłączna część popkultury (współorganizacja)
• Model dualistyczny czy dwa modele (współorganizacja)
• Współczesne obrączkowanie ptaków – aspekt naukowy i etyczny (WB)
• IX Konferencja Adeptów Fizjologii (pod egidą Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego – WB)
• Studenci dla środowiska (WE)
• II Sopockie Warsztaty Logistyczne (WE)
• Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. XVI (WE)
• Logistyka w teorii i praktyce (WE)
• III Trójmiejskie Warsztaty Spedycyjne „Ścieżki optymalizacji obsługi ładunków w spedycji morskiej” (WE)
• TranSopot, Wyzwania Rozwoju Transportu w XXI wieku (WE)
• Przyszłość Unii Europejskiej w kontekście Strategii 2020 – znaczenie dla Polski, konferencja połączona z Galą Dnia 

Europy i finałem Konkursu „Polska w Unii” (WE)
• XXI Studencka Konferencja, Kierunki zmian w sektorze finansowym w Polsce i na świecie (WE)
• VII Konferencja Naukowa InfoGlobMar 2015 (WE)
• VIII Szkoła Polsko – Rosyjska Historia – Polityka – Kultura dla młodych specjalistów z obu krajów (WH)
• Colloquia Gedanensia VII: „Symbole religijne i narodowe. Funkcje – przeobrażenia – ochrona” (WH)
• Źródła cywilizacji europejskiej. Europa neolityczna (WH)
• „Na koniu co się cofa, jechać niebezpiecznie”: koń w kulturze miejskiej – z dziejów historii i tradycji od średniowie-

cza po współczesność (WH)
• Zbliżenia/ Reprezentacje koitalne w sztuce. Ogólnopolska konferencja naukowa (WH)
• Życie i dzieło mistrza Jana Husa. Konferencja naukowa w 600. rocznicę męczeńskiej śmierci (WH)
• Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX wiecznej Europie (WH)
• Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnych Prus Królewskich . W 180 rocznicę 

kasaty ostatnich klasztorów w Gdańsku (WH)
• 2nd Conference on Mathematical Modeling (WMFiI)
• Europeizacja Prawa Morskiego (WPiA)
• Polsko  niemieckie seminarium naukowe i międzyuczelniane seminarium doktoranckie z okazji Dnia Europy (WPiA)
• Niezawisłość sędziowska i niezależność sądów (WPiA)
• II Gdańska Konferencja Administracyjnego Prawa Procesowego pt. „Interes jako kategoria prawna w postępowaniu 

administracyjnym” (WPiA)
• II Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Pro-

fesora Jana Pruszyńskiego (WPiA)
• VIII Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt. „Implementacja Międzynarodowego Pra-

wa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych” (współorganizacja)
• Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Karta Praw Podstawowych – 15 lat od szczytu w Nicei” (WPiA)
• Kryminologiczne aspekty przestępczości ubezpieczeniowej (WPiA)
• Współczesne problemy sądów i orzecznictwa sądowego (WPiA)
• „Wolność zabudowy. Mity a normatywna rzeczywistość”. Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej 
• i Budownictwa (WPiA)
• Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego (współorganizacja)
• IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Prawo żeglugi morskiej” (WPiA)
• Ogólnopolska Konferencja Naukowa – pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego 25 lat po reformie. Badania de 

lege lata i de lege ferenda (współorganizacja)
• IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego „Prawo Sportowe w Europie i na świecie. W poszukiwaniu najlep-

szych wzorców” (WPiA)
• Klauzula sumienia w państwie prawa (WPiA)
• Ekonomiczno – prawne aspekty zarządzania wartością w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych (WZ)
• Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania (WZ)
• Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej (WZ)
• 7th Biotechnology Students’ Conference (MWBT)
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Liczba projektów B+R realizowanych wspólnie z przedsiębiorcami w 2015 roku: 70
Liczba jednostek naukowych z Polski, z którymi zawiązano współpracę w ramach wspólnych prac B+R: 326
Liczba jednostek naukowych z zagranicy, z którymi nawiązano współpracę w ramach wspólnych prac B+R: 438

Uczestnictwo pracowników naukowych w dużej ilości konferencji krajowych i zagranicznych przyczyniło się do upowszech-
nienia wiedzy i wyników badań naukowych prowadzonych przez pracowników naukowych wszystkich wydziałów Uniwersy-
tetu Gdańskiego.

Poza tym pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego 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 ustalona 

przez MNiSW 
w 2010 roku

zmiana kategorii w 
2010 roku

Kategoria przyznana 
w 2013 roku

Wydział Biologii 2 B A
Wydział Chemii 1 A A
Wydział Ekonomiczny 2 B B
Wydział Filologiczny 2 B B
Wydział Historyczny 2 B A
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 A A
Wydział Nauk Społecznych 2 B B
Wydział Oceanografii i Geografii 1 A B
Wydział Prawa i Administracji 2 B A
Wydział Zarządzania 2 B B
Wydział Biotechnologii UG i GUMed 1 A A

KRAJOWE PROGRAmY nAUKOWO-BAdAWCZE
   UG posiada bogate doświadczenie w realizacji krajowych projektów naukowych. Jak informuje Biuro Zarządzania Krajowy-
mi Projektami Naukowymi w 2015 roku zostało zawartych 79 umowy na realizację projektów w ramach różnych programów 
finansowanych ze środków krajowych, w tym:
1) 54 finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, w tym: 

a) 1 w ramach programu ETIUDA 3
b) 2 w ramach programu FUGA 4
c) 4 w ramach programu HARMONIA 6
d) 1 w ramach programu MAESTRO 6
e) 14 w ramach programu OPUS 7 i 8
f) 15 w ramach programu PRELUDIUM 7 i 8
g) 13 w ramach programu SONATA 7 i 8
h) 4 w ramach programu SONATA BIS 4

2) 4 finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w tym:
a) 1 w ramach programu INNOWACJE SPOŁECZNE II
b) 2 w ramach programu PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH III
c) 1 w ramach programu TANGO 1

3) 4 finansowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej:
a) 1 w ramach programu MISTRZ 2014
b) 3 w ramach programu START 2015 – stypendia naukowe

4) 14 finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
a) 2 w ramach programu DIAMENTOWY GRANT 2015
b) 4 w ramach programu IUVENTUS PLUS 2014
c) 1 w ramach programu NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI 2015
d) 7 w ramach programu Stypendia naukowe dla wybitnego młodego naukowca 2015

5) 2 finansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
a) 1 w ramach Konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego
b) 1 w ramach Konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego

6) 1 finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków ar-
cheologicznych”

W 2015 roku w UG w ramach różnych programów i inicjatyw realizowanych było około 259 krajowych projektów. Pracow-
nicy UG złożyli 378 wniosków aplikacyjnych do różnych programów i inicjatyw finansowanych ze środków krajowych, spo-
śród których 79 uzyskało dofinasowanie. 
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2. Współpraca z zagranicą
Szeroki zakres spraw związanych ze współpracą międzynarodową był rozłożony pomiędzy następującymi jednostkami ad-

ministracji centralnej : Sekcją Współpracy z Zagranicą, Biurem Wymiany Zagranicznej Erasmus, Biurem Obsługi Studentów 
Zagranicznych oraz Działem Zarządzania Projektami Międzynarodowymi. Obecnie po restrukturyzacji, wszystkie sprawy do-
tyczące współpracy międzynarodowej są skupione w dwóch skonsolidowanych Sekcjach tj. Współpracy Międzynarodowej 
oraz Wymiany Zagranicznej Studentów w ramach Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą.
W 2015 roku zarejestrowano łącznie 1453 wyjazdy zagraniczne, w tym wyjazdy na:
-  konferencje naukowe – 609 pracowników i 167 doktorantów
-  staże naukowo-badawcze powyżej 1 miesiąca - 40 pracowników i 43 doktorantów
-  kwerendy, konsultacje, w ramach umów oraz projektów międzynarodowych – 493 pracowników i 88 doktorantów. 
W ciągu 2015 roku zostało podpisanych 16 nowych umów bilateralnych z ośrodkami zagranicznymi z Rosji, Gruzji, Białorusi, 
Ukrainy , Izraela, Rumunii, Serbii, Turcji oraz z prestiżowymi Uniwersytetami z USA.
W ramach zawartych i realizowanych umów dwustronnych w 2015 roku wyjechało na konferencje naukowe – 35 pracowni-
ków i 15 doktorantów, konsultacje naukowe – 45 pracowników i 8 doktorantów oraz na staże naukowo – badawcze – 4 pra-
cowników i 6 doktorantów.
Odnotowano również przyjazdy 84 obcokrajowców, którzy jako goście UG uczestniczyli w konsultacjach naukowych, spotka-
niach, kwerendach lub realizowali projekty międzynarodowe.

Od października 2015 roku studia podjęło 129 studentów z 15 krajów świata, z czego 48  na pierwszym roku. Byli to stu-
denci z następujących krajów: Chiny –  34, Rosja – 36 (z czego 28 osób z Kaliningradu), Ukraina – 33, Białoruś – 4, Azerbej-
dżan – 1, Egipt – 1, Turcja -  3, Indie - 6, Iran – 1  ,  Maroko - 1 , Angola – 4  , Mołdawia – 1  , Wietnam – 1  , Uzbekistan – 1  , 
Meksyk – 1. 
Największa liczba obcokrajowców wybrała Wydział Ekonomiczny  – 67 osób, Wydział Filologiczny  – 24 osoby,  Wydział Nauk 
Społecznych  – 14 osób oraz Wydział Zarządzania  – 10 osób.

W roku akademickim 2015/2016 z możliwości wyjazdu do zagranicznej uczelni w ramach unijnego programu wymiany 
międzynarodowej Erasmus+ i krajowego projektu PO WER sprzężonego z Erasmus+ skorzystało 201 studentów oraz 41 pra-
cowników Uniwersytetu Gdańskiego. Mobilności realizowane były w oparciu o 361 umów międzyinstytucjonalnych, które 
UG podpisał z 254 uczelniami w niemal wszystkich krajach uczestniczących w programie.
W roku akademickim 2015/2016 największą grupę osób wyjeżdżających stanowili studenci Wydziału Filologicznego (58 
osób), a także Ekonomicznego (37 osób), Zarządzania (32 osoby) oraz Nauk Społecznych (29 osób). Najczęściej wybierany-
mi krajami docelowymi były: Niemcy (44 wyjazdy), Portugalia (24 wyjazdy), Hiszpania (22 wyjazdy), kraje skandynawskie (21 
wyjazdów), Francja oraz Chorwacja (po kilkanaście wyjazdów). 
Uniwersytet Gdański gościł 167 studentów z partnerskich uczelni europejskich. Najwięcej studentów programu Erasmus 
przyjechało do UG na Wydział Ekonomiczny (aż 69 studentów) oraz na Wydział Nauk Społecznych (26 studentów). 
Studenci i absolwenci UG skorzystali również z możliwości odbycia dwu- lub trzymiesięcznej praktyki w zagranicznym przed-
siębiorstwie, firmie czy placówce badawczej. W roku 2015/2016 na praktykę w ramach programu Erasmus+ wyjechały 42 
osoby. 
Program Erasmus+ obejmuje również mobilności nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w 
uczelni partnerskiej oraz wyjazdy pracowników administracyjnych na szkolenia. W roku akademickim 2015/2016 UG umoż-
liwił wyjazd 40 wykładowcom i 1 pracownikowi administracyjnemu. 

Uniwersytet Gdański posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych. Według informacji Dzia-
łu Zarządzania Projektami Międzynarodowymi w 2015 r. zawartych zostało 19 umów na realizację projektów w ramach róż-
nych programów finansowanych ze środków międzynarodowych, w tym:
- 7 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
- 2 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
- 1 w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, Rozwój Polskich Uczelni;
- 2 w ramach Programu Erasmus +;
- 1 w ramach Programu Granty na Granty;
- 1 w ramach Dotacji Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki;
- 1 w ramach Polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej;
- 2 w ramach Programu Horyzont 2020;
- 1 w ramach Programu South Baltic Cross-border Cooperation;
- 1 w ramach Programu Justice.

W 2015 roku w Uniwersytecie Gdańskim w ramach różnych programów i inicjatyw realizowanych było ponad 70 projek-
tów (najwięcej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz w 7. Programie Ramowym). Przy współudziale Działu zostało 
złożonych 75 projektów (w tym 17 do funduszy strukturalnych). W trakcie weryfikacji i negocjacji były kolejne wnioski o do-
finansowanie projektów.
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3. Biblioteka i Wydawnictwo
BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU gDAńSKIEgO

W 2015 r. do zbiorów ogółem wpłynęło 36 336 wol. (książki, czasopisma, zbiory specjalne). Po dokonaniu selekcji stan zbio-
rów na 31.12.2015 r. wyniósł 1 585 410 wol. W czytelniach i wypożyczalniach BUG udostępniono 993 836 wol. Katalog online 
zawierał 578 097 opisów bibliograficznych, 914 180 opisów egzemplarza i 21 033 opisów zasobu czasopism, tzn. 85,4% ksią-
żek i 94% tytułów czasopism.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano i opłacono prenumeratę czasopism drukowanych – 401 tytułów czasopism pol-
skich za kwotę 62 348 zł i 235 tytuły zagranicznych za kwotę 539 758 zł a także dostęp do czasopism elektronicznych (łącznie 
dostęp do ponad 120 tys. tytułów czasopism zagranicznych i polskich) oraz do światowych baz bibliograficznych i abstrakto-
wych za kwotę 589 260 zł. Zapewniano pracownikom naukowym UG zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów bibliotecz-
nych z komputerów domowych.

Realizacja statutowych zadań Biblioteki możliwa była dzięki kwocie przyznanej w ramach ogólnego budżetu Uczelni w wyso-
kości 2 090 000 zł oraz kwocie 449 899 zł przeznaczonej przez wydziały UG na wydatki związane z prenumeratą czasopism za-
granicznych drukowanych a także środkom wypracowanym przez Bibliotekę – ok. 170 000 zł. Łączna wartość nabytków pocho-
dzących ze źródeł nieodpłatnych: darów, egzemplarza obowiązkowego i wymiany wyniosła 944 168 zł, w tym: dary – 169 581 
zł, egzemplarz obowiązkowy – 718 359 zł, wymiana – 55 951 zł.

W ramach działalności dydaktycznej (wykłady, szkolenia, praktyki studenckie i zawodowe, lekcje biblioteczne) przeprowa-
dzono zajęcia dla 1 496 osób. Szkolenie biblioteczne online zaliczyło 6 590 studentów.

We wszystkich placówkach BUG udzielono 181 728 informacji, w tym: 81 175 informacji katalogowych, 9 587 informacji bi-
bliograficznych, 90 966 informacji rzeczowych. Zrealizowano 1 074 kwerendy.

W 2015 r. wprowadzono 6 627 opisów bibliograficznych do Bibliografii Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów 
UG, dostępnej pod adresem: http://expertus.bg.univ.gda.pl/. 

Do Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej w ciągu roku wykonano skany z 5 534 dzieł pochodzących z zasobu BUG (pierwsze miej-
sce wśród partnerów PBC). Z zasobu BUG skorzystało 346 563 czytelników. 

W 2015 r. w Bibliotece zatrudnieni byli: pracownicy działalności podstawowej – 161,5 etatu (bibliotekarze dyplomowani – 
4 etaty, bibliotekarze i pracownicy biblioteczni 157,5 etatu), pracownicy administracyjni – 4,5 etatu, informatycy-  4 etaty, in-
troligatorzy – 6 etatów.

Studia wyższe i podyplomowe ukończyły 4 osoby. 19 osób uczestniczyło w konferencjach. 
W warsztatach tematycznych  uczestniczyło 80 osób. 
Powierzchnia użytkowa BUG (13 obiektów) w 2015 r. wynosiła 17 438 m2, w tym: Biblioteka Główna 9 366 m2, biblioteki 

specjalistyczne i magazyn składowy 8 072 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 45.670 (w tym aktywnych: 16.915)
Udostępniono  (na miejscu i na zewnątrz) 993.836 wol.
Transakcje w wypożyczalniach wypożyczenia: 158.037 wol.

prolongaty: 53.807 wol.
zwroty: 167.262 wol.

WYPOżYCZEnIA mIĘdZYBIBLIOTECZnE

z innych bibliotek 1.109 wol.
do innych bibliotek 752 wol.
SZKOLENIA
dla studentów I roku 6.590
dla studentów III/IV roku 1.202
dla użytkowników czasopism i baz danych online 186 osób

Tablica 26. Udostępnianie w bibliotece ug i bibliotekach specjalistycznych

Sale Liczba miejsc Udostępniono na 
zewnątrz  (wol.)

Udostępniono na miejscu 

(wol.)

Biblioteka Główna 
Oddział Udostępniania 6 500 151.075 429.302
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Biblioteka Główna 
Oddział Inf. Naukowej 1 52 - 2.405

Oddział Zb. Specjalnych w BG 2 29 - 1.523
Biblioteka Biologiczna 1 16 320 175
Czytelnia Oceanograficzna Gdynia 1 39 719 4.234
Magazyn Biblioteczny  1  20 2.826 421
Biblioteka Ekonomiczna 9 240 26.610 160.136

Biblioteka Historii Kultury 1 23 2.850 5.327
Biblioteka Humanistyczna 1 70 10.041 34.375
Biblioteka Matematyczno-Fizyczna 1 25 2.135 9.173
Biblioteka Prawna 3 103 15.268 134.751
Magazyn Składowy Brzeźno 1 8 - 170
Ogółem 28 1.127 211.844 781.992

Razem udostępniono 993.836 wol. (↓o 101.295 wol. w stosunku do 2014 r.) 

Tablica 27. Pomorska Biblioteka Cyfrowa 
Wykonane skany Publikacje w PBC Odwiedziny

323.117 5.534 346.563

ZBIORY 
Tablica 28. Gromadzenie

Wyszczególnienie stan inwentarzowy
Książki 1.070.884 wol.
Czasopisma 335.841 wol.
Zbiory Specjalne 178.685 jedn.
Ogółem 1.585.410 wol./jedn.

W ciągu 2015 roku zgromadzono:

Wyszczególnienie Wpływy (wol./jedn.) Ubytki (wol.)
Książki 24.456 12.105
Czasopisma 7.280 3.602
Zbiory Specjalne 4.600 -
Ogółem 36.336 15.707

Tablica 29. Źródła gromadzenia druków zwartych 

Rodzaj wpływu
Druki zwarte Wartość 

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

Zakup 6.073 7.593 krajowe: 6.696
zagraniczne: 897 543.426,47

Egzemplarz obowiązkowy 9.548 13.574 - 571.936,65

Dary 1.812 2.356 krajowe: 1.052
zagraniczne: 1.304 126.198,53 

Wymiana 412 500 krajowe: 346
zagraniczne: 154 34.580,00

Inne 92 288 krajowe: 218
zagraniczne: 70 18.318,00

Materiałówka - 145 - 13.912,00
Ogółem 17.937 24.456 - 1.308.371,65                                

E-książki: 3.088.655 wol.
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Tablica 30. Źródła gromadzenia druków ciągłych

Wyszczególnienie Liczba tytułów Wartość (zł)
Prenumerata drukowana polska 401 62.348,04
Prenumerata drukowana zagraniczna 235 539.757,87
Dary 167 43.653,07
Wymiana 133 21.378,00
Egzemplarz obowiązkowy 1.686 146.422,00
Prenumerata wyd. elektronicznych
(polskie i zagraniczne) - 589.259,72

Ogółem 2.636 1.421.095,12

Liczba prenumerowanych wydawnictw elektronicznych: 144.180 (pełnotekstowe: 27.257, abstraktowe: 116.923

Tablica 31. Źródła gromadzenia zbiorów specjalnych

Wyszczególnienie Jednostki ewidencyjne Wartość (zł)
Zakup 266 56.377,50
Dary 3.648 6.128,00
Egzemplarz obowiązkowy 686 8.342,76
Inne 4.600 70.848,26
Ogółem 2.955 82.562,61

Tablica 32. Opracowanie zbiorów

Rekordy bibliograficzne Rekordy 
egzemplarza

Rekordy 
zasobu

Opracowanie przedmiotowe 
(tytuły) Rekordy KHW

42.083
9.290 – utworzone

32.793 - skopiowane
49.039 632 10.425 5.365

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU gDAńSKIEgO

Nadzór i opiekę naukową nad Wydawnictwem sprawował Prorektor ds. Nauki UG prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn. W struk-
turze Wydawnictwa funkcjonował Zakład Poligrafii, włączony do niego w lutym 2014 r. Zakład Poligrafii i Wydawnictwo, zgod-
nie z § 6a Regulaminu Wydawnictwa, prowadzą odrębną gospodarkę finansową.

Organizacja pracy w Wydawnictwie
W samym Wydawnictwie zatrudnionych jest 9 osób (dyrektor, sekretarz, specjalista ds. organizacji i marketingu, specjalista 

ds. rozliczeń, redaktor prowadzący oraz 4 redaktorów wydawniczych, w tym 1 zatrudniony od września 2015 r.). Dodatkowo 
ze względu na liczbę książek w procesie wydawniczym Wydawnictwo stale współpracuje z redaktorami wykonującymi pracę w 
oparciu o umowę o dzieło, w zależności od zapotrzebowania na ich pracę współpracujemy stale z 7–10 redaktorami, by umoż-
liwić płynną i systematyczną pracę nad książkami złożonymi do wydania. Wszyscy składacze oraz graficy wykonują pracę w 
oparciu o umowę o dzieło lub umowę zlecenia, na zasadzie stałej współpracy. W roku 2015 współpracowaliśmy stale z 4 grafi-
kami oraz 7 składaczami – operatorami DTP. Średnio czas, jaki Wydawnictwo wyznaczało na zakończenie prac i opublikowanie 
książki, wahał się od 2,5 do 5 miesięcy, w zależności od objętości i stopnia skomplikowania książki. Jakość prac nad książkami 
była stale kontrolowana przez redaktora prowadzącego, który bezzwłocznie zgłaszał pojawiające się wątpliwości i zastrzeże-
nia, aby można było je jak najszybciej rozwiązać. Zarówno czasopisma, jak i serie wydawnicze miały swoich stałych redakto-
rów. Na koniec 2015 r. w Wydawnictwie oraz w Zakładzie Poligrafii było zatrudnionych 16 osób, w tym 7 w Zakładzie Poligrafii.

funkcjonowanie Zakładu Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego
Zakładem Poligrafii kierował w 2015 r. kierownik mgr Maksymilian Biniakiewicz. Struktura zatrudnienia nie zmieniła się 

względem roku poprzedniego, tj. poza kierownikiem Zakładu Poligrafii zatrudnione były 3 osoby na stanowiskach introligato-
rów, maszynista offsetowy, specjalista ds. komputerowego opracowania tekstu oraz pomocnik introligatorów. W 2015 r. nie 
podjęto nowych inwestycji w Zakład Poligrafii. W planie na rok 2016 jest zakup dwóch nowych maszyn do druku cyfrowe-
go oraz zakup plotera, co ma umożliwić druk wielkoformatowy, a jednocześnie obniży koszty zlecania tej usługi poza UG. Za-
kład Poligrafii poza drukiem dla Wydawnictwa i innych jednostek Uniwersytetu wykonuje też różnego typu druki (książki, ulot-
ki, foldery, wizytówki, plakaty itp.) dla zewnętrznych zleceniodawców, zarówno instytucji, przedsiębiorstw, jak i osób prywat-
nych, m.in. Fundacji Rozwoju UG, Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Party 
Camp, Derm-Al, F.H. Partner, Centrum Współpracy Chińsko-Pomorskiej, Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Podejmowane 
są działania mające na celu podniesienie konkurencyjności oraz pozyskiwanie nowych klientów. Koszt wykonanych zleceń ze-
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wnętrznych w okresie sprawozdawczym wynosił łącznie: 76 676,47 zł brutto, co stanowi niemal dwukrotny wzrost względem 
roku poprzedniego (w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2014 r. Zakład Poligrafii wykonał zlecenia za: 39 660,76 zł).

Kolegium Redakcyjne
W okresie sprawozdawczym Kolegium Redakcyjne działało w składzie powołanym na kadencję 2012–2016 na mocy Zarządze-
nia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 6/R/13 z dnia 21 stycznia 2013 r. Do zadań Kolegium Redakcyjnego należy przede 
wszystkim wybór recenzentów książek składanych do wydania w Wydawnictwie, a następnie zapoznanie się z recenzją, zgło-
szenie ewentualnych uwag autorom i decyzja o dopuszczeniu książki do procesu wydawniczego. Kolegium Redakcyjne ponadto 
pełni funkcję jury w Konkursie na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wyda-
ną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Członkowie Kolegium Redakcyjnego służą także radą i konsultacją w sytuacjach 
trudnych, niejednoznacznych czy wymagających ich interwencji, jak na przykład w związku z podejrzeniem o próbę wydania 
książki bez rzetelnej recenzji wydawniczej. Tym samym bardzo wspierają merytorycznie działalność Wydawnictwa. W skład Ko-
legium Redakcyjnego wchodzą przedstawiciele następujących wydziałów: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GU-
Med – prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej, Wydział Biologii – prof. UG, dr hab. Wojciech Giłka, Wydział Chemii – prof. dr hab. 
Adam Prahl, Wydział Ekonomiczny – prof. dr hab. Janusz Neider, Wydział Filologiczny – prof. UG, dr hab. Tomasz Swoboda, Wy-
dział Historyczny – prof. dr hab. Tadeusz Stegner, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – prof. UG, dr hab. Wiesław Mikla-
szewski, Wydział Nauk Społecznych – prof. UG, dr hab. Michał Harciarek, Wydział Oceanografii i Geografii – prof. dr hab. Lu-
cyna Falkowska, Wydział Prawa i Administracji – prof. UG, dr hab. Krzysztof Grajewski, Wydział Zarządzania – prof. UG, dr hab. 
Paweł Miłobędzki. Dodatkowo w ramach Kolegium Redakcyjnego funkcjonuje Rada Naukowo-Programowa w składzie: prof. dr 
hab. Janusz Neider – przewodniczący, prof. dr hab. Lucyna Falkowska, prof. UG, dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG, dr hab. 
Tomasz Swoboda. Zadania zarówno Kolegium Redakcyjnego, jak i Rady Naukowo-Programowej szczegółowo określa Regulamin 
Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

druk książek
Łącznie w roku 2015 Wydawnictwo opublikowało 137 książek, czyli średnio co 3 dni ukazywała się nowa książka. Wśród opu-

blikowanych książek było: 10 rozpraw habilitacyjnych, 55 monografii autorskich i współautorskich, 19 podręczników, 50 nume-
rów czasopism naukowych oraz 3 publikacje w kategorii varia (katalogi, informatory) (zob. załącznik 1 do sprawozdania) o łącz-
nej objętości 2159 ark. wydawniczych – nie ujęto tu książek, które na dzień 31 grudnia br. były w trakcie procesu wydawnicze-
go, ale wyłącznie te już wydrukowane. W stosunku do poprzedniego roku liczba wydanych publikacji wzrosła o 11 tytułów i 383 
ark. wydawnicze. Po przejęciu Zakładu Poligrafii niektóre publikacje niestety trafiają prosto do druku, z pominięciem prac re-
dakcyjnych w Wydawnictwie (dotyczy to głównie czasopism, które są opracowywane i przygotowywane do druku w ramach 
ich Komitetów Redakcyjnych). Wszystkie ww. książki przez cały okres sprawozdawczy były drukowane w Zakładzie Poligrafii.

Dystrybucja
Książki Wydawnictwa są dystrybuowane za pośrednictwem sklepu internetowego Wydawnictwa oraz przez liczne księgarnie, z 
którymi Wydawnictwo stale współpracuje. Poza księgarniami, które mają swoje siedziby w Kampusie UG („Arche” na WPiA UG 
oraz „Na Biskupiej Górce” na WNS UG), bezpośrednio współpracujemy z ponad 30 księgarniami i 7 hurtowniami w całej Polsce, 
dzięki czemu jesteśmy w dziewięciu największych miastach, a także w wielu księgarniach internetowych (zob. załącznik 2 do 
sprawozdania). Ponadto kilkadziesiąt księgarni w Polsce zamawia wybrane tytuły z naszej oferty wydawniczej. W ramach dzia-
łań promocyjnych książki Wydawnictwa były sprzedawane też przy okazji niektórych konferencji i seminariów naukowych na 
UG. Oprócz tego e-booki są dystrybuowane przez Wydawnictwo za pośrednictwem ibuk.pl (http://www.ibuk.pl/), na podsta-
wie umowy z PWN-em, a także za pośrednictwem Profinfo Biblioteka (http://biblioteka.profinfo.pl/), czyli wypożyczalni elek-
tronicznych książek oraz e-Publikacje Nauki Polskiej (http://www.epnp.pl/). Bardzo dobre efekty przynosi współpraca ze spół-
ką Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw – AZYMUT Sp. z o.o., która umożliwia dystrybucję książek w najbardziej li-
czących się księgarniach zarówno internetowych, jak i stacjonarnych. Dzięki podpisanej w maju 2014 r. umowie z AZYMUT-em 
książki trafiają szybko do wszystkich księgarń, które mogą być zainteresowane naszą ofertą. W 2015 r. za pośrednictwem tylko 
AZYMUT-u sprzedaliśmy książki za kwotę 65 970 zł.

Promocja i udział w konkursach
Wydawnictwo aktywnie 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. Wydawane 
książki były też zgłaszane do konkursów. W dniach 22–25 października 2015 r. Wydawnictwo wzięło udział w 19. Targach Książ-
ki w Krakowie, podczas których przekład książki Michaela Kimmela pt. Społeczeństwo genderowe (na podstawie wyd. The Gen-
dered Society, Oxford University Press) pod redakcją naukową Anny Kłonkowskiej zdobył wyróżnienie przyznane przez Stowa-
rzyszenie Wydawców Szkół Wyższych w Konkursie na najlepszy podręcznik i skrypt akademicki w roku 2015. Książka Dysputa w 
Valladolid (1550/1551) Bartolomé de Las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda, Domingo de Soto, przełożona z hiszpańskiego przez 
Iwonę Krupecką, ze wstępem i opracowaniem tłumaczki, była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii prze-
kład na język polski. Książka była jedną z 20 nominowanych, które jury konkursu wybrało spośród ponad 400 tytułów. Dodat-
kowo książka zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii Nowa Twarz w konkursie miesięcznika „Literatura na Świecie”. Nagrodzo-
ne zostały również dwie rozprawy habilitacyjne opublikowane w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Książka Arlety Sza-
dziewskiej Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej otrzymała Nagrodę Imienia Profesora Zbigniewa 
Messnera za pracę habilitacyjną w ramach 46. Konkursu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace z rachunko-
wości, a książka Barbary Pawłowskiej pt. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospo-
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darczych otrzymała Nagrodę Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla najlepszej pracy habilitacyjnej z dziedziny transport w roku 
akademickim 2013/2014. Po raz kolejny została też nagrodzona książka Prawo ochrony zabytków pod redakcją Kamila Zeidle-
ra, która otrzymała tytuł Książki Roku 2014 przyznawany przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Dyplom został wrę-
czony 6 października 2015 r. podczas uroczystości otwarcia II Kongresu Konserwatorów Polskich na Zamku Królewskim w War-
szawie, w obecności Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalnego Konserwatora Zabytków Piotra Żuchow-
skiego (wcześniej książka otrzymała Nagrodę Dziennikarzy w kategorii Najlepsza Książka Akademicka podczas 18. Poznańskich 
Dni Książki).
W roku akademickim 2014/2015 Wydawnictwo ogłosiło drugą edycję Konkursu na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną 
i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Celem konkursu jest wy-
łonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach. Nagrodzone książki zostały wyłonione przez Kolegium Redak-
cyjne, a oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego. Jury konkursu 
przyznało nagrody Kamilowi Zeidlerowi za książkę Prawo ochrony zabytków w kategorii książka naukowa, Annie Szaniawskiej 
za książkę pt. Skorupiaki Bałtyku w kategorii książka dydaktyczna oraz Barbarze Forysiewicz za książkę pt. Witkacy i muzyka. 
Twórca – dzieło – recepcja w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej. Główną nagrodą dla laureatów jest 
prawo opublikowania nieodpłatnie w Wydawnictwie kolejnej książki w okresie 7 lat od rozstrzygnięcia konkursu.

Współpraca z jednostkami Uniwersytetu Gdańskiego oraz innymi instytucjami
Z poszczególnymi wydziałami współpracujemy, wydając książki pracowników UG, ale też wspieraliśmy działania organiza-

cji studenckich (m.in. dot. czasopism kół naukowych). Wydawnictwo współpracowało ponadto z innymi jednostkami Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Podtrzymujemy współpracę z Wolters Kluwer, podpisując kolejne umowy, w ramach których odpłatnie 
udzielamy WK licencji na wersję elektroniczną książek, dzięki czemu publikacje pracowników Wydziału Prawa i Administracji 
UG trafiają do elektronicznej bazy LEX. Zwiększa to dostęp do tych publikacji, wpływa na liczbę cytowań. Ponadto współwy-
dajemy książki z Wolters Kluwer, a współpraca z prestiżowym, cenionym międzynarodowym partnerem buduje też naszą do-
brą markę. W 2015 r. podpisaliśmy umowę dotyczącą współpracy w ramach stworzonej przez WK strony Profinfo Biblioteka, 
w której wypożyczamy nasze książki w formie e-booków. Współpracujemy także z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w zakresie platformy czasopism naukowych. W 2015 r. podpisaliśmy kolejną umowę dotyczącą umieszczania wydawa-
nego przez nas czasopisma na Portalu Czasopism Naukowych (http://www.ejournals.eu/). Najważniejszą misją Portalu Cza-
sopism Naukowych jest upowszechnienie wysokojakościowych treści naukowych z różnych dziedzin nauki poprzez promocję 
czasopism oraz zamieszczanie ich w naukowych bazach danych w Polsce i na świecie. Każde zamieszczone tu czasopismo ma 
swojego opiekuna ze strony Wydawnictwa UJ, który zakłada i prowadzi w uzgodnieniu z redaktorem naczelnym czasopisma 
zindywidualizowaną, autonomiczną stronę internetową czasopisma, a także jest indeksowane w najważniejszych bazach da-
nych odpowiadających jego tematyce i standardowi. W ramach pomocy redakcjom czasopism naukowych podpisaliśmy też 
na wybrane tytuły umowy bezpośrednio z bazami danych, takimi jak BazHum i BazEkon. W ramach współpracy z partnerami z 
Chin współwydaliśmy z kantońskim wydawnictwem Flower City Publishing House tomik poezji chińskiego poety Huang Liha-
ia pt. Kto biega jeszcze szybciej niż błyskawica w przekładzie prof. Wu Lan. Natomiast z Wydawnictwem Książek Klasycznych w 
Szanghaju (Shangai Chinese Classics Publishing House) podpisaliśmy umowę na wydanie w 2016 r. przekładu książki Sun Mina 
nt. kaligrafii chińskiej, również w przekładzie prof. Wu Lan. Innym ważnym polem współpracy Wydawnictwa z podmiotami ze-
wnętrznymi jest pozyskiwanie środków finansowych na wydawanie publikacji. Do podmiotów, które wspierały finansowo wy-
danie książek w 2015 r., należały podmioty państwowe, podmioty samorządowe, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. W ra-
mach dofinansowania kilka książek współwydaliśmy z innymi instytucjami. Tego typu współpracę podjęliśmy m.in. z działają-
cymi przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowym Instytutem Dziedzictwa i Narodowym Instytutem Muze-
alnictwa i Ochrony Zbiorów, z Teatrem Muzycznym w Gdyni, Urzędem Miasta Gdyni, Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, 
Fundacją Profesora Wacława Szybalskiego, a także Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Konkluzje
1. W okresie sprawozdawczym udało się zrealizować wszystkie plany wydawnicze, jeśli tylko książki zostały złożone przez 

autorów w wydawnictwie w uzgodnionym terminie.
2. Zakład Poligrafii przez cały okres sprawnie realizował zamówienia na rzecz jednostek Uniwersytetu, a także poszerzył 

względem roku poprzedniego współpracę z zewnętrznymi klientami. Przede wszystkim poprawił się znacząco wynik fi-
nansowy Zakładu Poligrafii, a celem na kolejny rok jest poszerzenie oferty Zakładu i jej dalsze promowanie w celu pozy-
skiwania nowych klientów. 

3. Wydawnictwo systematycznie rozszerza swoją ofertę związaną z dystrybuowaniem e-booków, których przygotowanie nie 
wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami, a daje możliwość pozyskania środków z ich sprzedaży. W ramach tego zada-
nia zwiększyliśmy znacząco liczbę książek dostępnych na ibuk.pl (obecnie jest tam 157 naszych publikacji) oraz podpisa-
liśmy umowę z Wolters Kluwer.

4. Biorąc pod uwagę plan wydawniczy na rok 2016, jako bardzo pozytywny czynnik należy wskazać rosnącą liczbę autorów 
zgłaszających chęć wydania swoich książek w Wydawnictwie, choć widoczna jest też negatywna tendencja do korzysta-
nia wyłącznie z usługi druku ze względu na chęć oszczędzania.

5. Coraz częściej powracające oczekiwania Autorów dotyczące wydawania książek na licencji Open Access z perspektywy 
Wydawnictwa należy ocenić także jako tendencję negatywną. Ponoszenie wszystkich kosztów procesu wydawniczego, a 
następnie od razu udostępnianie książki bezpłatnie w Internecie jest niekorzystne dla Uniwersytetu; rozważać można je-
dynie takie udostępnianie starszych publikacji, niedostępnych już w sprzedaży. Warto zaś propagować wśród Autorów ko-
rzyści płynące z wydawania książek w formie książki drukowanej z towarzyszącym jej wydaniem e-booka. 
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6. Korzystne i konieczne dla zachęcenia Autorów do publikowania w Wydawnictwie jest poszerzanie współpracy z komer-
cyjnymi wydawnictwami specjalistycznymi, a dla finansowania ważne jest też pozyskiwanie partnerów wśród podmio-
tów publicznych i prywatnych.

W roku 2015 nakładem Wydawnictwa UG ukazało sią 137 tytułów , w łącznej liczbie 27 603 egzemplarzy o całkowitej ob-
jętości 2159,1 arkusza wydawniczego. 

Tablica 33. Zestawienie publikacji w roku 2015

Rodzaj publikacji Liczba tytułów Nakład w 
egzemplarzach

Objętość w ark. 
wyd.

Koszty wydawnicze 
ogółem w zł

Podręczniki 19 5610 196,6 73 802,68
Prace habilitacyjne 10 1880 258,8 114 562,20

Monografie 55 8878 984,3 435 607,30
Zeszyty Naukowe 50 7835 652,4 250 405,10
VARIA 3 3400 67,0 33 760,80
Ogółem 137   27 603 2159,1 908 138,08

Koszt jednego arkusza wydawniczego 420,61 zł
Uwaga: koszt wydania podręczników i habilitacji do 10 ark. bez dofinansowania: 92 074,17,- 

przychody ze sprzedaży  książek: 328 711,-                                                    

Tablica 34. Zestawienie publikacji w latach 2013–2015
2013 2014 2015

Liczba tytułów 200 126 137
Nakład w egzemplarzach 45 417 22 622 27 603
Objętość w ark. wyd. 3 279,4 1 776,2 2159,1
Koszty wydawnicze ogółem w zł 1 180 950,93 762 006,84 908 138,08

Wykaz księgarni i hurtowni, z którymi współpracuje wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
1. Gdańsk (Arche, Gdański Dom Książki - Księgarnia 17, Gdańska Księgarnia Naukowa, Księgarnia Fachowa Ekobis, Księgar-

nia Karola, Księgarnia Muza, Księgarnia na Biskupiej Górce, Księgarnia PWN),
2. Katowice (Księgarnia Liber, Księgarnia Libella),
3. Kępno (Przyrodnicze PL),
4. Kraków (Elite Księgarnia Hiszpańska, Główna Księgarnia Naukowa, Główna Księgarnia Szkolna, Księgarnia Akademicka, 

Dante S.C., Wydawnictwo WAM Księgarnia),
5. Lublin (luris Prudentia - Księgarnia Prawnicza, Księgarnia UMCS),
6. Warszawa (Główna Księgarnia Naukowa Bolesława Prusa, Księgarnia Ekonomiczna, Księgarnia Lexicon, Księgarnie PWN, 

Księgarnia Studencka),Księgarnia Historyczna
7. Poznań (Księgarnia Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznańska Księgarnia Ekonomiczna, Księgarnia „Przy Fredry”),
8. Toruń (Księgarnia Uniwersytecka UMK),
9. Szczecin (Księgarnia Akademii Morskiej),
10. Garmond Press Warszawa, Kolporter sp. z o.o., Ruch S.A., sądy - prenumeraty
11. Wrocław (Księgarnia Ekonomiczna Milan, Księgarnia PWN).
12. Hurtownie:
13. Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw – AZYMUT Sp. z o.o.
14. Białe Błota (Kodeks 2002)
15. Łódź (Bibliofil, Maximus, Hurtownia Książek Cygi)
16. Siemiatycze (PH Kowalska Hurtownia Książek)
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3. Studium Języków Obcych
W 2015 roku Studium Języków Obcych prowadziło lektoraty z języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemiec-

kiego, polskiego dla obcokrajowców, rosyjskiego, szwedzkiego i włoskiego. W roku 2015 w SJO zatrudnionych było  47 star-
szych wykładowców, 24 wykładowców i 10 lektorów. Jeden wykładowca przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia. Tro-
je starszych wykładowców przebywało na urlopie bezpłatnym. W administracji SJO zatrudnionych było dwoje samodzielnych 
referentów, jeden specjalista ds. informatyki oraz jeden specjalista ds. dydaktyki.

Tablica 35. Udział  studentów  studiów  stacjonarnych  UG  w  lektoratach  języków obcych wg wydziałów i języków 

W
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Angielski 298 198 134 1275 718 714 561 1252 670 507 1286 7613

Francuski - - - 49 21 - - - - 8 - 78
Hiszpański - - - 251 3 68 - - 2 1 - 325
Niemiecki 42 - - 103 29 40 - 121 16 53 - 404
Rosyjski - - - 54 12 38 - - - 8 - 115
Szwedzki - - - 43 2 1 - - - - - 46
Włoski - - - 46 - - - - - - - 46
Ogółem 340 198 134 1821 785 861 561 1376 688 577 1286 **8627

* Dane dotyczą dwóch języków
** Powyższa liczba stanowi wzrost o 1545 w stosunku do roku 2014
Przyczyną wzrostu liczby studentów na lektoratach jest m. in. wprowadzenie lektoratu z języka obcego na studiach II stopnia 
oraz utworzenie nowych kierunków, np. Dyplomacja.

Tablica 36. Udział  studentów  studiów  niestacjonarnych  UG  w  lektoratach  języków obcych

W
yd

zia
ł

W
E*

W
F

W
H

W
M

FI

W
N

S

W
O

iG

W
Pi

A

W
Z

O
gó

łe
m

Angielski 163 77 21 82 342 10 735 690 2120

Francuski 13 - - - - - - - 13
Hiszpański 21 - - - - - 1 - 22
Niemiecki 17 9 - - 18 - 38 - 82
Rosyjski 15 2 - - 11 - 29 - 57
Szwedzki - - - - - - - - -
Włoski - - - - - - - - -
Ogółem 212 88 21 82 371 10 803 690 2294**

      * Dane dotyczą dwóch języków          **  Wzrost o 208 w porównaniu z rokiem 2014

Tablica 37. Udział  doktorantów  UG  w  lektoratach  języków obcych

Wydział Liczba studentów
Biotechnologii 10
Chemii 18
Ekonomiczny 30
Nauk Społecznych 27
Zarządzania 42
Razem *127

* W 2014 roku liczba ta wynosiła 130
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Lektoraty w strukturze wydziałów (godziny)
Tablica 38. Zajęcia z języków obcych na studiach stacjonarnych - lektoraty, według wydziałów i języków (liczba godzin)

studia 
stacjonarne 

An
gi

el
sk

i

Fr
an

cu
sk

i

Hi
sz

pa
ńs

ki

N
ie

m
ie

ck
i

Ro
sy

jsk
i

Sz
w

ed
zk

i

W
ło

sk
i

Ra
ze

m

WB 1140 - - 30 - - - 1170

MWB 540 - - - - - - 540
WCh 960 - - - - - - 960
WE 4558 360 1380 1620 480 300 300 8998
WF 2220 180 60 120 60 - - 2640

WH 1800 - 180 120 120 - 2220

WMFI 2340 - - - - - - 2340
WNS 4590 - - 430 - - - 5020

WOiG 2040 - 150 - - - 2190

WPiA 1710 - - 240 - - - 1950
WZ 3060 - - - - - - 3060
Razem 24958 540 1620 2710 660 300 300 31088*

* Łączna liczba godzin stanowi wzrost  o 1582 w stosunku do roku 2014
W ramach programu ERASMUS odbyło się 480 godzin zajęć z języka polskiego dla obcokrajowców.

Tablica 39. Zajęcia z języków obcych na studiach niestacjonarnych 

studia 
niestacjonarne 

An
gi

el
sk

i

Fr
an

cu
sk

i

Hi
sz

pa
ńs

ki

N
ie

m
ie

ck
i

Ro
sy

jsk
i

Ra
ze

m

WE 202 36 36 36 36 346
WF 212 0 0 60 0 127
WH 40 0 0 0 0 40
WMFI 220 0 0 0 0 220
WNS 942 0 0 0 0 942
WOiG 60 0 0 0 0 60
WPiA 1278 0 0 144 54 1476
WZ 630 0 0 0 0 630
Razem 3584 36 36 240 90 3841*

* Łączna liczba godzin stanowi spadek o 193 w stosunku do roku 2014

Tablica 40. Zajęcia z języków obcych dla doktorantów

studia doktoranckie pensum
Wydział Biotechnologii 60
Wydział Chemii 60
Wydział Ekonomiczny 60
Wydział Nauk Społecznych 55
Wydział Zarządzania 44
Ogółem *279

* Liczba ta stanowi spadek o 20 godzin w stosunku do roku 2014
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Kursy językowe:
W 2015 roku SJO w ramach dodatkowej działalności prowadziło kursy językowe dla studentów i pracowników UG oraz 

dla osób spoza uczelni. Zorganizowano kursy na różnych poziomach zaawansowania z następujących języków: angielskiego 
ogólnego na poziomach B2 oraz C1, angielskiego prawniczego, francuskiego, hiszpańskiego oraz szwedzkiego.

Podwyższanie kwalifikacji dydaktycznych pracowników:
1. Współpraca oraz udział w szkoleniach metodyczno-informacyjnych organizowanych przez wydawnictwa podręczników 

do nauki  języków obcych.
2. Obrona pracy doktorskiej.
3. Udział lektorek w konferencji dla nauczycieli akademickich.

Współpraca z zagranicą:
Przeprowadzenie egzaminów certyfikatowych z języków: angielskiego  TOEIC,  francuskiego  DFA  i  DFP na mocy licencji Pa-
ryskiej Izby Handlowo - Przemysłowej,  hiszpańskiego  DELE, niemieckiego  ŐSD. 

działalność na rzecz środowiska studenckiego:
1. Udział wszystkich zespołów językowych w Bałtyckim Festiwalu Nauki.
2. Opieka  merytoryczna  nad  działalnością  studenckich kół naukowych z  języków: angielskiego,   francuskiego,  hiszpań-

skiego,  niemieckiego i polskiego jako obcego.
3. Wykonywanie przez pracowników dydaktycznych SJO tłumaczeń na potrzeby Wydziałów.

Baza dydaktyczna SJO:
Baza dydaktyczna SJO jest stale rozwijana i modernizowana. Obecnie studenci mają do dyspozycji pięć laboratoriów kom-

puterowych do nauki języków,  sale dydaktyczne Studium wyposażone są w stanowiska komputerowe i ekrany LCD. 

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, 

zajęcia rehabilitacyjne i obozownictwo. W roku akademickim 2015/2016 obowiązkowym wychowaniem fizycznym objętych 
było ok. 7000 studentów studiów stacjonarnych. Celem zajęć było podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, umiejętności 
technicznych i taktycznych w wybranych dyscyplinach sportu. Zorganizowano 392 grupy ćwiczebne ogólnorozwojowe oraz 
specjalistyczne w 17 dyscyplinach: koszykówce, siatkówce, pływaniu, samoobronie, fitnesie, futsalu, badmintonie, tenisie, 
tenisie stołowym, ćwiczeniach siłowych, łyżwiarstwie, nordic walkingu, wspinaczce sportowej, atletyce terenowej, bieganiu, 
karate i pilatesie.

Dla studentów studiów niestacjonarnych (ok. 600 studentów) zorganizowano 34 grupy ćwiczebne.
Dla słuchaczy studiów doktoranckich prowadzono 2 grupy zajęć ćwiczeń siłowych.
Dla 207 studentów I, II i III roku studiów zorganizowano 19 (w tym 1 na pływalni) grup rehabilitacyjnych. Grupa 10 stu-

dentów była objęta zajęciami odnowy biologicznej. Celem tych zajęć było przywrócenie, poprawa oraz utrzymanie spraw-
ności i zdrowia.

Dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zorganizowano dwa tygodniowe obozy rehabilitacyjne, obóz narciarski w 
Białce Tatrzańskiej, cykliczne weekendowe warsztaty rehabilitacyjne w Cetniewie, obóz wędrowny w Zakopanem, całorocz-
ne zajęcia na basenie, sali rehabilitacyjnej i odnowie biologicznej. Celem tych zajęć była poprawa stanu zdrowia, aktywa-
cja 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 Gdańskie-
go w formie:

- ligi koszykówki mężczyzn, 
- rozgrywek w siatkówce kobiet i mężczyzn,
- pływania, 
- tenisa,
- lekkoatletyki,
- tenisa stołowego.
Dla studentów chcących doskonalić swoje umiejętności w dyscyplinach nieujętych w obowiązkowym programie wycho-

wania fizycznego, zorganizowano kursy nauki i doskonalenia gry w tenisie, obozy narciarskie w Białce Tatrzańskiej, wędrów-
ki żeglarskie po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Klub Uczelniany AZS współorganizował szkolenie akademickich kadr kultury 
fizycznej dla środowiska Gdańskiego.

Słuchaczom Uniwersytetu III Wieku zaoferowano zajęcia ruchowe w formie: gimnastyki ogólnousprawniającej, stretchin-
gu, pilatesu, jogi, ćwiczeń siłowych. W zajęciach uczestniczyło ok. 500 osób.
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Zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w dyscyplinach: pływanie, ćwi-
czenia rehabilitacyjne, ćwiczenia siłowe, gry zespołowe, fitness, nauka gry w tenisa, odnowa biologiczna, nauka jazdy na nar-
tach.

DZIAłALNOść SPORTOWA STUDIUm I KLUBU UCZELNIANEgO AZS Ug
Działalność sportową SWFiS, przy współpracy z KU AZS UG, prowadziło w 25 sekcjach sportowych skupiających 600 zawod-
niczek i zawodników. 
Rok akademicki 2015/2016 to kolejny rok występów zespołów koszykówki i futsalu mężczyzn w rozgrywkach lig państwo-
wych. Drużyna koszykówki kobiet występowała w rozgrywkach I ligi, drużyna męska futsalu zdobyła Mistrzostwo I ligi awan-
sując do Ekstraklasy.

Rok 2015/2016 to XXXIII edycja Akademickich Mistrzostw Polski.  Uczelnia w klasyfikacji generalnej uplasowała się na VIII 
miejscu wśród 153 startujących uczelni, zaś w klasyfikacji  uniwersytetów na III miejscu wśród 18 uniwersytetów.

Największe sukcesy odniosły sekcje:
 - biegi przełajowe kobiet i mężczyzn - złoty medal
 - tenis stołowy mężczyzn - złoty medal
 - jeździectwo - srebrny medal
 - koszykówka kobiet - srebrny medal
 - piłka ręczna kobiet - srebrny medal
 - piłka siatkowa mężczyzn - srebrny medal
 - trójbój siłowy - srebrny medal
 - żeglarstwo - srebrny medal
 - siatkówka plażowa kobiet - srebrny medal
 - futsal kobiet - brązowy medal
 - futsal mężczyzn -brązowy medal
 - lekka atletyka kobiet i mężczyzn - brązowy medal
 - tenis stołowy kobiet - brązowy medal
 - tenis kobiet - brązowy medal

Ponadto studentki i studenci Uniwersytetu Gdańskiego zdobywali indywidualne medale Akademickich Mistrzostw Polski w 
: biegach przełajowych, jeździectwie, lekkiej atletyce kobiet i mężczyzn, pływaniu, trójboju siłowym i siatkówce plażowej.

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. Klub Uczelniany AZS i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdań-
skiego były organizatorami imprez o charakterze ogólnopolskim:
- Finał Akademickich Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej - Gdańsk 2016,
- Festiwal Sportów Plażowych - Gdynia 2016,
- Finał Akademickich Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym - Gdańsk 2016,
- Ogólnopolski Turniej w piłce ręcznej kobiet - Gdańska Jesień 2016, 
 Ponadto zorganizowano:
- Dni Sportu Uniwersytetu Gdańskiego - piłka nożna,
- Mistrzostwa Uniwersytetu Gdańskiego w pływaniu, tenisie, trójboju siłowym, piłce siatkowej i koszykówce mężczyzn
- Akademickie Mistrzostwa Pomorza w Tenisie, Siatkówce Plażowej,
W dorocznym Biegu Przełajowym o Puchar JM Rektora UG z okazji 46-lecia powołania Uczelni startowało 200 uczestników.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI DYDAKTYCZNYCh
W ogólnopolskich konferencjach szkoleniowo-metodycznych uczestniczyło 12 osób. Celem było podniesienie kwalifika-

cji zawodowych w dyscyplinach: fitness, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, aerobik sportowy, samoobrona, tech-
niki relaksacyjne, tenis.
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1. INWESTYCJE 
Tablica 41

Jednostka organizacyjna 
lub obiekt

 nakłady poniesione na środki trwałe w budowie
środki własne DWW WfOśiGW Inne źródła Ogółem

WOiG
Hel
ul. Piłusudskiego

791145,59
  5030,7

2413292,96
 10627,2

3 204 438,55
15 657,90

WMFI
ul. Wita Stwosza   941893,39        941893,39 
WH
ul. Bielańska     284 156,91           284 156,91 
Kampus Bałtycki    157 132,50           157 132,50 
Dom Studencki nr 3
ul. Polanki    1 064 473,98               1 064 473,98      
Ogółem  3 238 802,37     5 030,70     2 413 292,96     10 627,20     5 667 753,23    

2. REmONTY

Tablica 42

Jednostka organizacyjna 
lub obiekt

 Koszty remontów roku 2013 według źródeł finansowania 

 środki 
własne 

Koszty 
bieżących 
napraw  

 dochody 
własne 

wydziału 
Inne źródła Ogółem

WOiG
ul. Piłsudskiego
Borucino
Hel

  
 35 117,00    

 112 409,62    
 20 127,78

 11 366,99    
 19 535,64    
 61 848,55  

 
4 120,00     18 354,00    68 957,99

131 945,26
81 976,33

WB
Górki Wschodnie
ul. Wita Stwosza 59

  
30 211,10    
 8 029,56  

   
31 921,19    
 9 114,71 

 62 132,29
17 144,27

MWB
ul. Kładki 
ul. Abrahama 58  15 081,30     

 15 512,84    
    

 9 399,96    24 912,80
15 081,30

WCh
ul. Sobieskiego 
ul. W.Stwosza 63

   7 122,23    
 9 114,71       

  7 122,23    
 9 114,71    

WMFI
ul. Wita Stwosza  1 222 132,37     7 303,55    1 229 435,92
WF
ul Wita Stwosza  4 676,95     6 380,30    14 478,22 25 535,47
WH
ul.Wita Stwosza
ul.Bielańska  

  5 073,76    
 171 343,64    

 6 095,40    
 5 841,84       

11 169,16
177 185,48

WE
ul. Armii Krajowej  3 091,89    3 091,89
WZ
ul. Armii Krajowej
ul. Piaskowa

    291 039,17        31 564,03    
 2 387,02

322 603,20
2 387,02

WNS
ul. Bażyńskiego  4 058,17    4 058,17
Rektorat
ul. Bażyńskiego  46 986,00     9 141,50    401 787,08 457 914,58
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WPiA
ul. Bażyńskiego  29 964,42     2 869,28    32 833,70
„Trzynastka”
ul. Wita Stwosza  12 123,51    12 123,51
BUG
ul.Wita Stwosza 
ul. Wita Stwosza 53
ul.Sobieskiego 
ul. Armii Krajowej 
ul.Bażyńskiego

 39 550,65    

 24 176,39 

 40 120,29    

 353,13    
 9 186,96    

40 120,29
39 550,65

353,13
9 186,96

HA nr 1
ul. Polanki  802,81    802,81
HA nr 2
ul. Hallera  44 424,80     2 871,10    47 295,90
Ośrodek Konferencyjno-
Szkoleniowy UG w Leźnie  11 541,46     14 677,07    26 218,53
KCIK
ul. Andersa  11 984,58     5 912,15    17 896,73

Wisłoujście  9 963,00    9 963,00
Ośrodek Wypoczynkowy 
w Łączynie  1 845,00    1 845,00
Budynek
ul. Hallera 122  467,40    467,40

Kampus Bałtycki  2 693,70    2 693,70
Budynek
ul. Macierzy Szkolnej 2  34 237,81    34 237,81
Ogółem  2 180 194,87     320 505,75     13 519,96     437 313,00    2 927 357,19

 3. INWESTYCJE UNIJNE
Tablica 43

Jednostka organizacyjna 
obiekt

 nakłady poniesione na środki trwałe w budowie w roku 2014
według źródeł finansowania 

środki własne EFRR POIś Dotacja 
budżetowa Ogółem

WB 
Nowy budynek Wydziału 
Biologii
ul. Wita Stwosza 59 61 291,83 577 025,03 638 316,86
WCh
Nowy budynek Wydziału Chemii 
ul. Wita Stwosza 63 11 528,65 1 609 271,76 1 620 800,41
WF
Nowy budynek Neofilologii 
ul. Wita Stwosza 51 5 640 610,54 14 462 897,93 0,00 2 000 000,00 22 103 508,47
Rektorat
Nowy budynek administracji 
centralnej 
ul. Bażyńskiego 8 6 329 941,00 6 329 941,00
MWB
Budynek Instytutu 
Biotechnologii UG
ul. Abrahama 58 68 880,00 50 366 457,54 50 435 337,54
Ogółem 12 112 252,02 14 462 897,93 52 552 754,33 2 000 000,00 81 127 904,28
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UWAGA:  W tabeli w pozycji 43 w kolumnie “Dotacja budżetowa” ujęto 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 59: Projekt „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”

Wydział Chemii, ul. Wita Stwosza 63: Projekt „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”

Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 51: Projekt „Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu 
Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku”

Rektorat, ul. Bażyńskiego 8: Zadanie inwestycyjne: „Budowa budynku administracji centralnej Uniwersytetu Gdańskiego” 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, ul. Abrahama 58: 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

1/15 2015-01-29 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 
2014 rok

2/15 2015-01-29 w sprawie miesięcznego limitu wydatków Uniwersytetu Gdańskiego w 2015 roku
3/15 2015-01-29 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu należącego do Uniwersytetu Gdańskiego 

położonego w pasie usługowym wzdłuż Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku firmie FOTA-GROBLEWSKI Sp. 
z o.o.

4/15 2015-01-29 w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Społecznych od roku akademickiego 2015/2016 kierunku 
Bezpieczeństwo narodowe na poziomie studiów drugiego stopnia

5/15 2015-01-29 w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Społecznych od roku akademickiego 2015/2016 kierunku 
Dyplomacja na poziomie studiów pierwszego stopnia

6/15 2015-01-29 w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2015/2016 kierunku 
Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej na poziomie studiów pierwszego stopnia

7/15 2015-01-29 w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2015/2016 kierunku Studia 
wschodnie na poziomie studiów pierwszego stopnia

8/15 2015-01-29 w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów European and International Bussines Law and EU 
Administration prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji

9/15 2015-01-29 w sprawie zmiany uchwały nr 38/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie warunków i trybu 
rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku 
akademickim 2015/2016

10/15 2015-02-26 w sprawie wdrożenia modeli zarządzania jakością
11/15 2015-02-26 w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2015/2016 kierunku 

Teatrologia na poziomie studiów drugiego stopnia
12/15 2015-02-26 w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2015/2016 kierunku Studia 

bałkańskie na poziomie studiów pierwszego stopnia
13/15 2015-02-26 w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji od roku akademickiego 2015/2016 kierunku 

Kryminologia na poziomie studiów drugiego stopnia
14/15 2015-02-26 w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji i Wydziale Zarządzania od roku 

akademickiego 2015/2016 międzywydziałowego kierunku Podatki i doradztwo podatkowe na poziomie 
studiów pierwszego stopnia

15/15 2015-02-26 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Niemcoznawstwo prowadzonego na Wydziale 
Historycznym na poziomie studiów drugiego stopnia

16/15 2015-02-26 w sprawie zmiany uchwały nr 38/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie warunków i trybu 
rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku 
akademickim 2015/2016

17/15 2015-02-26 w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich 
i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016

18/15 2015-03-26 w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat 
za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu 
i warunków zwalniania z tych opłat

19/15 2015-03-26 w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone 
przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na 
zasadach odpłatności

20/15 2015-03-26 w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego
21/15 2015-03-26 w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich
22/15 2015-03-26 w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności 

przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu 
Gdańskiego

23/15 2015-03-26 w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Gdańskiego
24/15 2015-03-26 w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 11/12 w sprawie zatwierdzenia 

wzorów dyplomów ukończenia studiów oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 
w Uniwersytecie Gdańskim



25/15 2015-03-26 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

26/15 2015-04-08 w sprawie zmiany uchwały nr 67/14 Senatu UG w sprawie sprzedaży prawa własności do nieruchomości 
należącej do Uniwersytetu Gdańskiego położonej w Gdańsku przy ul. Do Studzienki 34

27/15 2015-04-23 w sprawie określenia zasad podziału dotacji budżetowej pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu 
Gdańskiego

28/15 2015-04-23 w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się
29/15 2015-04-23 w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat 

za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu 
i warunków zwalniania z tych opłat

30/15 2015-04-23 w sprawie zmiany uchwały nr 19/15 Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na 
studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców 
przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłat

31/15 2015-04-23 w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologii od roku akademickiego 2015/2016 kierunku studiów 
Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody na poziomie studiów drugiego stopnia

32/15 2015-04-23 w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji od roku akademickiego 2015/2016 kierunku 
studiów Prawo w administracji i gospodarce na poziomie studiów drugiego stopnia

33/15 2015-04-23 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia 
(doktoranckie) w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016

34/15 2015-04-23 w sprawie zmiany uchwały nr 38/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie warunków i trybu 
rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku 
akademickim 2015/2016

35/15 2015-04-23 w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w 
Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2016/2017

36/15 2015-04-23 w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich 
i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016

37/15 2015-05-28 w sprawie zwrotu nieruchomości należącej do Uniwersytetu Gdańskiego położonej w Gdańsku przy ul. 
Hallera 122 w związku z odwołaniem umowy darowizny

38/15 2015-05-28 w sprawie opinii o likwidacji Ośrodka Współpracy Regionalnej Uniwersytetu Gdańskiego
39/15 2015-05-28 w sprawie prowadzenia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki od roku akademickiego 2015/2016 

studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Informatyka
40/15 2015-05-28 w sprawie zmiany uchwały nr 38/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie warunków i trybu 

rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku 
akademickim 2015/2016

41/15 2015-05-28 w sprawie zmiany uchwały nr 35/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia 
stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2016/2017

42/15 2015-05-28 w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych 
objętych zakresem tych obowiązków (w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych 
stanowisk), zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i tryb

43/15 2015-05-28 w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych
44/15 2015-05-28 w sprawie zmiany uchwały nr 77/14 Senatu UG w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących 

uchwalania programów kształcenia i planów studiów (kursów dokształcających, szkoleń) na studiach 
podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach

44A/15 2015-05-28 w sprawie zmiany Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń w Uniwersytecie Gdańskim
45/15 2015-06-25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za 2014 rok
46/15 2015-06-25 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2015 rok
47/15 2015-06-25 w sprawie zmiany uchwały nr 22/15 Senatu UG w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi 

i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego

48/15 2015-06-25 w sprawie zmiany uchwały nr 46/14 Senatu UG w sprawie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu 
Gdańskiego

49/15 2015-06-25 w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego
50/15 2015-06-25 w sprawie zmiany uchwały nr 76/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wprowadzenia 

wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia



51/15 2015-06-25 w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat 
za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu 
i warunków zwalniania z tych opłat

52/15 2015-06-25 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów 
studiów, na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich

53/15 2015-06-25 w sprawie zmiany uchwały nr 28/15 Senatu UG w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia 
się

54/15 2015-06-25 w sprawie nadania imion aulom w budynku Wydziału Nauk Społecznych UG
55/15 2015-09-30 w sprawie wyboru kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2016-2019
56/15 2015-10-29 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu należącego do Uniwersytetu Gdańskiego położonego w 

Gdańsku przy ul. Elżbietańska 4/8 (zespół obiektów Bielańska 5) na rzecz firmy MANDU s.c.
57/15 2015-10-29 w sprawie określenia liczby przedstawicieli grup pracowniczych, jednostek organizacyjnych, 

przedstawicieli studentów i doktorantów oraz związków zawodowych Uniwersytetu Gdańskiego w 
Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020

58/15 2015-10-29 w sprawie likwidacji Pomorskiego Centrum Badań i Technologii Środowiska
59/15 2015-10-29 w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim
60/15 2015-10-29 w sprawie zmiany uchwały nr 65/12 Senatu UG w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich 

i habilitacyjnych oraz wzorów druków zawiadomień o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego 
wydawanych przez Uniwersytet Gdański

61/15 2015-10-29 w sprawie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji związanej z wdrożeniem zasad Europejskiej Karty 
Naukowca w Uniwersytecie Gdańskim

62/15 2015-10-29 w sprawie medalu Wydziału Chemii
63/15 2015-10-29 w sprawie zmiany Regulaminu Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego
64/15 2015-11-26 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020
65/15 2015-11-26 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
66/15 2015-11-26 w sprawie zmiany uchwały nr 35/15 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na 

studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2016/2017
67/15 2015-12-17 w sprawie miesięcznego limitu wydatków Uniwersytetu Gdańskiego w 2016 roku
68/15 2015-12-17 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2011-2020 

stanowiącego załącznik do Strategii Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
69/15 2015-12-17 w sprawie uruchomienia na Wydziale Chemii i Wydziale Ekonomicznym od roku akademickiego 

2016/2017 międzywydziałowego kierunku Biznes chemiczny na poziomie studiów pierwszego stopnia
70/15 2015-12-17 w sprawie nadania Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Janusza Sokołowskiego

ZARZądZEnIA REKTORA UnIWERSYTETU GdAńSKIEGO

nr data 
podpisania tytuł

1/R/15 2015-01-07 w sprawie zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego specjalnych dodatków za 
prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych

2/R/15 2015-01-08 w sprawie zmiany zarządzenia nr 85/R/12 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie powołania 
Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. doktorantów dla rozpatrywania odwołań od decyzji 
wydziałowych komisji stypendialnych

3/R/15 2015-01-08 w sprawie zmiany nazwy Studiów Podyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych
4/R/15 2015-01-13 w sprawie Komisji ds. Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych w Uniwersytecie Gdańskim
5/R/15 2015-01-14 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji (utworzenie Centrum 

Prawa Własności Intelektualnej)
6/R/15 2015-01-20 w sprawie badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego
7/R/15 2015-01-20 w sprawie zmiany zarządzenia nr 95/R/13 Rektora UG w sprawie powołania Komisji do spraw 

opracowania zasad polityki kadrowej dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego
8/R/15 2015-01-30 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego
9/R/15 2015-01-30 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 9/R/13 w sprawie składu Komisji konkursowej ds. 

przyznania nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza



10/R/15 2015-02-04 w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/R/12 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie powołania 
Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia na okres kadencji 2012-2016

11/R/15 2015-02-09 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego
12/R/15 2015-02-12 w sprawie świadczeń socjalnych na semestr letni roku akademickiego 2014/2015 oraz zmiany 

zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy 
materialnej studentom UG

13/R/15 2015-02-16 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 9/R/13 w sprawie składu Komisji konkursowej ds. 
przyznania nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza

14/R/15 2015-02-17 w sprawie procedury zmierzającej do uzyskania międzynarodowego certyfikatu jakości dla 
budynku dydaktyczno-naukowego w Uniwersytecie Gdańskim

15/R/15 2015-03-02 w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/R/12 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie powołania 
Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia na okres kadencji 2012-2016

16/R/15 2015-03-02 w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych stacjonarnych Studiów Doktoranckich 
Psychologii

17/R/15 2015-03-13 w sprawie zmiany zarządzenia nr 95/R/13 Rektora UG w sprawie powołania Komisji do spraw 
opracowania zasad polityki kadrowej dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego

18/R/15 2015-03-17 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego
19/R/15 2015-03-18 w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania wersji anglojęzycznej strony internetowej 

Uniwersytetu Gdańskiego
20/R/15 2015-03-19 w sprawie zmiany zarządzenia nr 109/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie powołania 

Zespołu do spraw przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego Narodowego Centrum 
Badań Bałtyku

21/R/15 2015-03-24 w sprawie zmiany zarządzenia nr 119/R/13 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie powołania 
Zespołu do Realizacji Projektu pt. „PWP: Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie kształcenia w 
Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown

22/R/15 2015-03-25 w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi 
edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016

23/R/15 2015-03-25 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Gdańskiego
24/R/15 2015-04-07 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/R/15 Rektora UG w sprawie zasad przyznawania pracownikom 

Uniwersytetu Gdańskiego specjalnych dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych 
dla zdrowia lub uciążliwych

25/R/15 2015-04-07 w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania Studiów Podyplomowych Rachunkowość ACCA
26/R/15 2015-04-07 w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania Studiów Podyplomowych Lean Management w 

usługach
27/R/15 2015-04-07 w sprawie zmiany nazwy studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym z „Wydziałowe Studia 

Doktoranckie Historii i Historii Sztuki” na „Studia Doktoranckie Historii, Historii Sztuki i Archeologii”
28/R/15 2015-04-09 w sprawie honorariów autorskich oraz rozliczania grantów badawczych publikacji wydawanych w 

Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego
29/R/15 2015-04-09 w sprawie ustalania cen, przecen i rabatów dla książek wydawanych w Wydawnictwie Uniwersytetu 

Gdańskiego

30/R/15 2015-04-13 w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez 
Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na 
zasadach odpłatności w roku akademickim 2015/2016

31/R/15 2015-04-14 w sprawie elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) w Uniwersytecie Gdańskim
32/R/15 2015-04-15 w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej administracji Wydziału Filologicznego
33/R/15 2015-04-15 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii (przekształcenie Pracowni Muzeum 

Inkluzji w Bursztynie w Pracownię Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie)
34/R/15 2015-04-15 w sprawie ustalenia w Uniwersytecie Gdańskim wykazu prac szczególnie niebezpiecznych i 

określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich wykonywaniu
35/R/15 2015-04-21 w sprawie Komisji ds. Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych w Uniwersytecie Gdańskim
36/R/15 2015-04-29 w sprawie powołania Komitetu sterującego ds. rozważenia celowości i zasadności przygotowania 

i budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego

37/R/15 2015-05-04 w sprawie powołania Zespołu ds. sprzedaży mieszkań Hotelu Asystenckiego nr I pracownikom 
uczelni



38/R/15 2015-05-04 w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. Projektu „Informatyzacja Kampusu Uniwersytetu 
Gdańskiego w Oliwie”

39/R/15 2015-05-06 w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/R/12 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie powołania 
Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia na okres kadencji 2012-2016

40/R/15 2015-05-06 w sprawie zmiany zarządzenia nr 85/R/12 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie powołania 
Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. doktorantów dla rozpatrywania odwołań od decyzji 
wydziałowych komisji stypendialnych 

41/R/15 2015-05-08 w sprawie badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

42/R/15 2015-05-12 w sprawie zmiany zarządzenia nr 22/R/15 Rektora UG w sprawie wysokości opłat za kształcenie na 
studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim 
w roku akademickim 2015/2016

43/R/15 2015-05-19 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego
44/R/15 2015-05-19 w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych Studiów Podyplomowych Zakładanie i 

prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji
45/R/15 2015-05-19 w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Studiów Podyplomowych 

Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach – z programowaniem i analizą danych
46/R/15 2015-05-21 w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016
47/R/15 2015-05-21 w sprawie gospodarowania środkami budżetowymi na działalność statutową wydziałów 

Uniwersytetu Gdańskiego
48/R/15 2015-05-27 w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie 

Gdańskim w roku akademickim 2015/2016
49/R/15 2015-05-29 w sprawie likwidacji Ośrodka Współpracy Regionalnej Uniwersytetu Gdańskiego
50/R/15 2015-06-01 w sprawie weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim
51/R/15 2015-06-01 w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania Strategii HR
52/R/15 2015-06-01 w sprawie zmiany zarządzenie nr 31/R/15 Rektora UG w sprawie elektronicznego zarządzania 

dokumentami (EZD) w Uniwersytecie Gdańskim
53/R/15 2015-06-01 w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej administracji Wydziału Chemii
54/R/15 2015-06-03 w sprawie obowiązku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego przez cudzoziemców przyjmowanych 

na studia i szkolenia, oraz uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na 
Uniwersytecie Gdańskim

55/R/15 2015-06-03 w sprawie wprowadzenia tłumaczenia nazw jednostek organizacyjnych, funkcji, stanowisk pracy 
oraz tytułów zawodowych, stopni i tytułów naukowych na język angielski

56/R/15 2015-06-03 w sprawie powołania Komisji ds. wyboru prezesa Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 
(FRUG)

57/R/15 2015-06-03 w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji Studiów Podyplomowych Prawo dla 
mediatorów

58/R/15 2015-06-09 w sprawie wzoru oświadczenia nauczyciela akademickiego upoważniającego do zaliczenia do 
minimum kadrowego na Uniwersytecie Gdańskim

59/R/15 2015-06-11 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego (zmiana podległości 
organizacyjnej Pracowni Sinologii)

60/R/15 2015-06-11 w sprawie wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Historycznego (utworzenie 
Pracowni Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej)

61/R/15 2015-06-11 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji
62/R/15 2015-06-11 sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historycznego
63/R/15 2015-06-11 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych
64/R/15 2015-06-11 w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/R/11 Rektora UG w sprawie wniosków o dokonanie zmian w 

strukturze organizacyjnej jednostek dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Gdańskiego
65/R/15 2015-06-19 w sprawie Regulaminu zarządzania projektami międzynarodowymi w Uniwersytecie Gdańskim
66/R/15 2015-06-19 w sprawie zmiany zarządzenia nr 22/R/15 Rektora UG w sprawie wysokości opłat za kształcenie na 

studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim 
w roku akademickim 2015/2016

67/R/15 2015-06-26 w sprawie utworzenia na Wydziale Historycznym Studiów Podyplomowych Ochrona dziedzictwa 
kulturowego regionu Morza Bałtyckiego

68/R/15 2015-06-26 w sprawie utworzenia na Wydziale Historycznym Studiów Podyplomowych Historii Sztuki



69/R/15 2015-06-26 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla 
słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2015/2016

70/R/15 2015-06-26 w sprawie postępowania z pracami dyplomowymi studentów Uniwersytetu Gdańskiego
71/R/15 2015-06-29 w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomicznym Studiów Podyplomowych Lider innowacji. 

Organizacja i finansowanie projektów innowacyjnych
72/R/15 2015-06-29 w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania Studiów Podyplomowych Programowanie 

biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych
73/R/15 2015-06-29 w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych Socjologicznych Studiów Doktoranckich
74/R/15 2015-06-29 w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych Studiów Doktoranckich z Filozofii
75/R/15 2015-06-29 w sprawie opłat za przeprowadzanie przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i 

postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Gdańskim
76/R/15 2015-06-30 w sprawie wdrożenia programu rozwojowego
77/R/15 2015-07-06 w sprawie powołania Komitetu sterującego ds. Komercializacji w Uniwersytecie Gdańskim
78/R/15 2015-07-06 w sprawie zmiany składu osobowego zespołu zarządzającego ds. Projektu „Budowa Budynków 

Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”
79/R/15 2015-07-06 w sprawie powołania Komisji do spraw pozyskiwania środków finansowych na przeprowadzenie 

remontu w budynku należącym do Uniwersytetu Gdańskiego położonym w Gdańsku przy ul. 
Bielańskiej

80/R/15 2015-07-06 w sprawie przetwarzania danych osobowych wykonawców przystępujących do postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego

81/R/15 2015-07-06 w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/R/10 Rektora UG w sprawie zasad funkcjonowania 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim

82/R/15 2015-07-08 w sprawie ujednoliconego tekstu Regulaminu Studiów Podyplomowych
83/R/15 2015-07-08 w sprawie ujednoliconego tekstu wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania 

programów kształcenia na studiach podyplomowych oraz programów kształcenia kursów 
dokształcających i szkoleń

84/R/15 2015-07-10 w sprawie wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych 
(przekształcenie Pracowni Metod Diagnozy Psychologicznej w Laboratorium Diagnostyki 
Psychologicznej)

85/R/15 2015-07-10 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 55/R/14 w sprawie procedury przygotowania 
i realizacji wideokonferencji z wykorzystaniem zestawu wideokonferencyjnego będącego w 
użytkowaniu Uniwersytetu Gdańskiego

86/R/15 2015-07-28 w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w 
Uniwersytecie Gdańskim

87/R/15 2015-07-28 w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim
88/R/15 2015-07-28 w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie 

Gdańskim
89/R/15 2015-08-07 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 76/R/12 w sprawie powołania Komisji Socjalnej ds. 

Emerytów i Rencistów Uniwersytetu Gdańskiego na okres kadencji 2012-2016
90/R/15 2015-08-07 w sprawie ujednoliconego tekstu Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń w Uniwersytecie 

Gdańskim
91/R/15 2015-08-24 w sprawie komitetów sterujących do wspierania projektów znajdujących się na Polskiej Mapie 

Infrastruktury Badawczej, w których Uniwersytet Gdański występuje w roli partnera
92/R/15 2015-09-07 w sprawie zmiany zarządzenie nr 31/R/15 Rektora UG w sprawie elektronicznego zarządzania 

dokumentami (EZD) w Uniwersytecie Gdańskim
93/R/15 2015-09-07 w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego (utworzenie Centrum 

Języka i Kultury Kaszubskiej)
94/R/15 2015-09-16 w sprawie powołania Komisji do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy kanclerza - kwestora
95/R/15 2015-09-16 w sprawie zmiany adresu siedziby Uniwersytetu Gdańskiego
96/R/15 2015-09-28 w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego
97/R/15 2015-09-29 w sprawie cennika usług bibliotecznych i opłat pobieranych w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego 

w roku akademickim 2015/2016
98/R/15 2015-09-29 w sprawie wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego (utworzenie 

Pracowni Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii)



99/R/15 2015-09-29 w sprawie Regulaminu zarządzania krajowymi projektami naukowymi w Uniwersytecie Gdańskim
100/R/15 2015-09-30 w sprawie zmiany zarządzenia nr 69/R/15 Rektora UG w sprawie wysokości opłat za usługi 

edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla słuchaczy studiów podyplomowych w roku 
akademickim 2015/2016

101/R/15 2015-09-30 w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/R/14 Rektora UG w sprawie zasad wydawania suplementu do 
dyplomu ukończenia studiów

102/R/15 2015-09-30 w sprawie powołania Dyrektora i Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w 
Gdańsku

103/R/15 2015-10-26 w sprawie zmiany zarządzenia nr 66/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie 
dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy poza Uniwersytetem Gdańskim oraz 
prowadzenia działalności gospodarczej przez nauczycieli akademickich

104/R/15 2015-10-29 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w 
Uniwersytecie Gdańskim

105/R/15 2015-10-29 w sprawie zmiany zarządzenia nr 87/R/15 Rektora UG w sprawie przyznawania stypendium 
doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

106/R/15 2015-11-06 w sprawie ujednoliconego tekstu uchwały nr 64/14 w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie 
na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i 
warunków zwalniania z tych opłat

107/R/15 2015-11-06 w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/R/07 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w 
Uniwersytecie Gdańskim

108/R/15 2015-11-10 w sprawie wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego 
(przekształcenie Katedry Kultury i Sztuki w Katedrę Dramatu, Teatru i Widowisk)

109/R/15 2015-11-10 w sprawie wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji 
(utworzenie Zakładu Prawa Rzymskiego oraz przekształcenie Zakładu Kryminalistyki w Zakład 
Kryminalistyki i Prawa Dowodowego)

110/R/15 2015-11-10 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Gdańskiego
111/R/15 2015-11-12 w sprawie zmiany zarządzenia nr 96/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji, 

zarządzania i odpowiedzialności związanych z funkcjonowaniem w Uniwersytecie Gdańskim 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on

112/R/15 2015-11-12 w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych kursu dokształcającego o nazwie „Kurs 
kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego”

113/R/15 2015-11-25 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego
114/R/15 2015-12-01 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Oceanografii i Geografii (utworzenie 

Pracowni Planktonu Antarktyki oraz Kolekcji Kultur Glonów Bałtyckich – Culture Collection of Baltic 
Algae)

115/R/15 2015-12-01 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Matematyka Ekonomiczna na Wydziale Matematyki, 
Fizyki i Informatyki

116/R/15 2015-12-01 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Dziennikarstwa i Public Relations na Wydziale Nauk 
Społecznych

117/R/15 2015-12-04 w sprawie postępowania w przypadku pozyskania przez pracowników Wydziału Chemii, Wydziału 
Biologii oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUM-ed środków na realizację 
projektów o charakterze niekomercyjnym

118/R/15 2015-12-09 w sprawie Zasad polityki kadrowej Uniwersytetu Gdańskiego w odniesieniu do nauczycieli 
akademickich

119/R/15 2015-12-14 w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/R/07 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w 
Uniwersytecie Gdańskim

120/R/15 2015-12-14 w sprawie powołania Dyrektora i Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w 
Gdańsku

121/R/15 2015-12-17 w sprawie Komitetu Sterującego ds. Projektu „Budowa budynku Instytutu Biotechnologii 
Uniwersytetu Gdańskiego”

122/R/15 2015-12-17 w sprawie wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki, Fizyki i 
Informatyki (utworzenie Zakładu Topologii Geometrycznej i Teorii Węzłów)

123/R/15 2015-12-17 w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych Studiów Doktoranckich z Nauk o polityce



124/R/15 2015-12-21 w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/R/12 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie powołania 
Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia na okres kadencji 2012-2016

125/R/15 2015-12-22 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 29/R/14 Rektora UG w sprawie opłat za usługi edukacyjne 
w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego sfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego

126/R/15 2015-12-28 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 47/R/15 w sprawie gospodarowania środkami 
budżetowymi na działalność statutową wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego

ZARZądZEnIA KAnCLERZA UnIWERSYTETU GdAńSKIEGO

nr data 
podpisania tytuł

1/K/15 2015-01-07 w sprawie w sprawie Planu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego na 2015 rok
2/K/15 2015-02-23 w sprawie Systemu Zarządzania Majątkiem Uniwersytetu Gdańskiego
3/K/15 2015-03-16 w sprawie doraźnego zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego
4/K/15 2015-03-30 w sprawie wykazu obiektów Uniwersytetu Gdańskiego

5/K/15 2015-04-28 w sprawie Systemu Zarządzania Majątkiem Uniwersytetu Gdańskiego
6/K/15 2015-04-29 w sprawie powołania Zespołu Realizacyjnego do spraw remontu i przebudowy budynku Wydziału 

Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
7/K/15 2015-05-11 w sprawie zmiany zarządzenia Kanclerza UG nr 14/K/14 w sprawie powołania Zespołu do spraw 

budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Gdańskiego w oparciu o 
formułę partnerstwa publiczno-prywatnego

8/K/15 2015-06-18 w sprawie podziału pomieszczeń w budynku przy ul. Wita Stwosza 55 w Gdańsku pomiędzy jednostki 
organizacyjne

9/K/15 2015-06-18 w sprawie prowadzenia dialogu technicznego przez Uniwersytet Gdański
10/K/15 2015-07-06 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na wynajem lokalu położonego w 

Gdańsku przy ul. Elżbietańskiej 4/8
11/K/15 2015-09-03 w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego
12/K/15 2015-09-03 w sprawie wprowadzenia cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu 

Gdańskiego w roku akademickim 2015/2016
13/K/15 2015-09-30 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania wzorców umów obowiązujących w 

Uniwersytecie Gdańskim
14/K/15 2015-10-29 w sprawie powołania Komisji kwalifikującej druki ścisłego zarachowania do likwidacji
15/K/15 2015-11-23 w sprawie Planu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego na 2016 rok
16/K/15 2015-12-16 w sprawie wykazu obiektów Uniwersytetu Gdańskiego
17/K/15 2015-12-17 w sprawie Zespołu ds. realizacji Projektu „Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu 

Gdańskiego”
18/K/15 2015-12-17 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla Uniwersytetu Gdańskiego

 



2. STRUKTURA UNIWERSYTETU gDAńSKIEgO

Jednostki organizacyjne UG - stan na 1 października 2015

Rektor 
Biuro Rektora 
Sekcja Obsługi Administracyjnej Rektora i Prorektorów
Sekcja ds. Marketingu
Biuro Prawne 
Dział Organizacyjny 
Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
Samodzielna Sekcja Audytu Wewnętrznego 
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informacji o 

Uniwersytecie (rzecznik prasowy) 
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obronnych 
Samodzielna Sekcja ds. Kontroli Wewnętrznej 
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji 

Niejawnych i Danych Osobowych
Prorektor ds. Kształcenia 
Biuro Karier 
Dział Jakości Kształcenia 
Dział Kształcenia 

Prorektor ds. nauki 
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Sekcja ds. Rozwoju Kadr i Badań Naukowych
Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą
Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus 
Biuro Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi 
Centrum Transferu Technologii 
Stanowisko Pracy ds. Patentowych 

Prorektor ds. Studenckich 
Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator” 
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 
Biuro Parlamentu Studentów UG 
Biuro Rekrutacji 
Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych 
Gazeta Uniwersytecka Pismo Społeczności Akademickiej 

UG 
Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami 

Studenckimi 
Biuro Studia Radiowego

Prorektor ds. Rozwoju i finansów 
Centrum Informatyczne 
Sekcja Administratorów Sieci Wydziałowych 
Sekcja Rozwoju Oprogramowania 
Sekcja ds. E-learningu i Szkoleń 
Sekcja Utrzymania i Rozbudowy Sieci 
Sekcja ds. WWW 
Sekcja Obsługi Informatycznej 
Sekcja Przygotowania i Monitoringu Realizacji Zamówień IT 
Dział Sprawozdawczości i Analiz Ekonomicznych
Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi 
Zespół ds. Realizacji Ogólnouczelnianych Projektów POKL 
Sekcja Wspierania Przygotowań Projektów 
Sekcja ds. Monitoringu 
Sekcja Zarządzania Ryzykiem 

Kanclerz 
Biuro Kanclerza 
Kancelaria Ogólna 
Dział Pracowniczych Spraw Socjalno-Bytowych 
Zespół Hoteli Asystenckich 

Hotel Asystencki nr 1
Hotel Asystencki nr 2

Ośrodek Wypoczynkowy w Łączynie 

Dział Zamówień Publicznych 
Sekcja Zamówień Publicznych 
Sekcja Realizacji Umów 

Dział Zarządzania Kadrami 
Samodzielna Sekcja ds. Ubezpieczeń 
Samodzielna Sekcja ds. Rozliczeń 
Stanowisko Pracy ds. Obsługi Administracyjnej ZNP w UG 
Stanowisko Pracy ds. Obsługi Administracyjnej NSZZ 

„Solidarność” w UG 
Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych 
Dział Administracji i Transportu 

Zespół Obiektów Administracji Centralnej
Zespół Obiektów Oliwa I 
Zespół Obiektów Oliwa II 
Zespół Obiektów Wydziału Nauk Społecznych 
Zespół Obiektów Gdańsk 
Zespół Obiektów Wydziału Chemii 
Zespół Obiektów Sopot I 
Zespoł Obiektów Sopot II 
Zespół Obiektów Gdynia 
Zespół Obiektów Hel 
Zespół Obiektów Borucino 
Zespół Obiektów Wydziału Biologii 
Zespół Obiektów Biblioteki UG
Samodzielna Sekcja ds. Technik Multimedialnych 

Biblioteki Głównej UG
Archiwum UG 
Biuro Zarządzania Nieruchomościami 
Straż Uniwersytecka 
Dział Studenckich Spraw Socjalnych 

Zespół Domów Studenckich Gdańsk 
Dom Studencki nr 6
Dom Studencki nr 11
Zespół Domów Studenckich Oliwa 
Dom Studencki nr 3
Dom Studencki nr 4
Dom Studencki nr 5
Dom Studencki nr 10
Zespół Domów Studenckich Sopot 
Dom Studencki nr 7
Dom Studencki nr 8
Dom Studencki nr 9
Studencka Baza Socjalna 
Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy UG w Leźnie 

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Remontów 
Centrum Inwestycji i Remontów 
Samodzielna Sekcja Remontowa 
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony 

Przeciwpożarowej 
Zastępca Kanclerza - Kwestor 
Dział Finansowy 
Dział Finansowo-Księgowy Projektów Europejskich 
Dział Gospodarowania Rzeczowymi Składnikami Majątku 
Dział Kontrolingu 
Dział Księgowości Finansowej 
Dział Obsługi Kasowej 
Dział Obliczeń Płac 
Samodzielne Stanowisko ds. Dokumentacji Finansowej 
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informatycznych 

Systemów Finansowo-Księgowych 
Stanowisko Pracy ds. Obsługi Administracyjno-Finansowej 

Kasy Pożyczkowej przy UG 
Samodzielna Sekcja Windykacji



WYdZIAŁ BIOLOGII 
Dziekanat Wydziału Biologii 
Katedra Biochemii 
Pracownia Biochemii Białek i Kwasów Nukleinowych 
Pracownia Biochemii Mikroorganizmów 
Katedra Biologii Molekularnej 
Pracownia Genetyki Molekularnej 
Pracownia Genomiki i Genetyki Człowieka 
Pracownia Biologii Molekularnej Bakterii 
Pracownia Sygnalizacji Wewnątrzkomórkowej 
Katedra Cytologii i Embriologii Roślin 
Katedra Ekologii Roślin 
Pracownia Ekologii Wód Słodkich 
Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki 
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców 
Pracownia Ekologii i Etologii Kręgowców 
Pracownia Ekofizjologii Ptaków 
Katedra Ewolucji Molekularnej 
Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin 
Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka 
Pracownia Neurobiologii 
Pracownia Badań Snu 
Pracownia Fizjologii Behawioru i Stresu 
Katedra Genetyki 
Pracownia Genetyki 
Pracownia Limnozoologii 
Katedra Mikrobiologii 
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody 
Pracownia Geobotaniki i Ochrony Przyrody 
Pracownia Taksonomii Grzybów 
Pracownia Taksonomii Roślin 
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii 
Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej 
Pracownia Zoologii Systematycznej 
Pracownia Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w 

Bursztynie
Stacja Badania Wędrówek Ptaków 
Stacja Biologiczna (im. Profesora Fryderyka Pautscha)
Pracownia Dydaktyki Biologii 
Laboratorium Mikroskopii Elektronowej 
Pracownia Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i 

Biofizyki Polskiej Akademii Nauk afiliowana przy UG 
Pracownia Muzeum Przyrodnicze 
Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów 

WYdZIAŁ CHEmII 
Dziekanat Wydziału Chemii 
Biuro Dziekana
Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka 
Katedra Analizy Środowiska 
Pracownia Chemicznych Zagrożeń Środowiska 
Pracownia Analityki i Diagnostyki Chemicznej 
Pracownia Analizy Związków Naturalnych 
Katedra Technologii Środowiska 
Pracownia Fotokatalizy 
Pracownia Procesów Zaawansowanego Utleniania 
Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska 
Pracownia Analityki i Radiochemii Środowiska 
Pracownia Chemii Środowiska i Ekotoksykologii 
Pracownia Chemometrii Środowiska 
Katedra Biotechnologii Molekularnej 
Pracownia Inżynierii Genetycznej 
Pracownia Chemii Makromolekuł Biologicznych 
Zakład Dydaktyki i Popularyzacji Nauki 

Katedra Chemii Analitycznej 
Pracownia Chemii Supramolekularnej 
Pracownia Chemii i Analityki Kosmetyków 
Katedra Biochemii 
Pracownia Chemii Bioorganicznej 
Pracownia Analityki Biochemicznej 
Pracownia Chemii Związków Biologicznie Czynnych 
Katedra Chemii Biomedycznej 
Pracownia Chemii Medycznej 
Pracownia Fotobiofizyki 
Pracownia Biochemii Strukturalnej 
Katedra Chemii Fizycznej 
Pracownia Rentgenografii i Spektroskopii 
Pracownia Badań Luminescencyjnych 
Pracownia Sensybilizatorów Biologicznych 
Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej 
Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych 
Pracownia Oddziaływań Międzycząsteczkowych 
Pracownia Syntezy Bionieorganicznej 
Katedra Chemii Organicznej 
Pracownia Chemii Cukrów 
Pracownia Chemii Biopolimerów 
Pracownia Glikochemii 
Katedra Chemii Teoretycznej 
Pracownia Chemii Kwantowej 
Pracownia Modelowania Molekularnego 
Pracownia Symulacji Polimerów 
Laboratorium Nanomateriałów i Nanokompozytów 
Środowiskowe Laboratorium Kwasów Nukleinowych
Zespół Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej 
Zespół Pracowni Fizyko-Chemicznych 
Laboratorium NMR 

WYdZIAŁ EKOnOmICZnY 
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego 
Wydziałowe Laboratorium Informatyczno-Aparaturowe 
Instytut Handlu Zagranicznego 
Zakład Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego 
Zakład Marketingu 
Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych 
Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych 
Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji 
Instytut Transportu i Handlu Morskiego 
Zakład Handlu Morskiego 
Zakład Gospodarki Globalnej 
Zakład Gospodarki Elektronicznej 
Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych 
Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw 

Transportowych 
Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej (Katedra Jean 

Monneta) 
Katedra Logistyki 
Katedra Makroekonomii 
Katedra Mikroekonomii 
Katedra Polityki Gospodarczej 
Katedra Polityki Transportowej 
Katedra Rynku Transportowego 
Ośrodek Badań Integracji Europejskiej 

WYdZIAŁ fILOLOGICZnY  
Dziekanat Wydziału Filologicznego 
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Promocji
Zespół ds. Aparatury Wydziału 
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki 



Katedra Kultur i Literatur Anglojęzycznych 
Katedra Translatoryki 
Katedra Językoznawstwa 
Katedra Sztuk Scenicznych 
Instytut Filologii Germańskiej 
Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu 
Katedra Literatury i Kultury Niemieckiej 
Instytut Filologii Polskiej 
Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców 
Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej
Katedra Języka Polskiego 
Katedra Polonistyki Stosowanej 
Katedra Kultury i Sztuki 
Katedra Historii Literatury 
Katedra Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej 
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej 
Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka 
Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej 
Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i 

Translatoryki 
Pracownia Sinologii 
Instytut Filologii Romańskiej 
Katedra Literatur Romańskich 
Katedra Językoznawstwa i Dydaktyki 
Katedra Slawistyki 
Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej 
Katedra Skandynawistyki 
Pracownia Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii
Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki 
Katedra Kulturoznawstwa 
Katedra Logopedii 
Katedra Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej
Centrum Translatoryczne

WYdZIAŁ HISTORYCZnY 
Dziekanat Wydziału Historycznego 
Instytut Historii 
Zakład Historii Starożytnej 
Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza 
Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych 

Historii 
Zakład Historii Nowożytnej 
Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX wieku 
Zakład Historii Najnowszej Polski 
Zakład Historii Najnowszej Powszechnej 
Zakład Historii Myśli i Kultury Politycznej 
Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii 
Zakład Archiwistyki 
Zakład Dydaktyki Historii 
Pracownia Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich 
Pracownia Historii Rosji i Europy Wschodniej 
Pracownia Historii Żydów 
Pracownia Historii Współczesnych Ruchów Społeczno-

Politycznych 
Pracownia Religioznawstwa 
Pracownia Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej
Instytut Archeologii i Etnologii 
Zakład Epoki Kamienia 
Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej 
Zakład Archeologii Europy Barbarzyńskiej 
Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności 
Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej
Instytut Historii Sztuki 
Zakład Teorii Sztuki 

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej 
Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej 
Zakład Historii Sztuki Nowożytnej

WYdZIAŁ mATEmATYKI, fIZYKI I InfORmATYKI 
Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 
Instytut Matematyki 
Zakład Analizy Matematycznej 
Zakład Funkcji Rzeczywistych 
Zakład Matematyki Stosowanej i Probabilistyki 
Zakład Metod Numerycznych i Równań Różniczkowych 
Zakład Teorii Mnogości 
Zakład Topologii 
Zakład Algebry 
Zakład Geometrii 
Zakład Dydaktyki Matematyki 
Instytut Informatyki 
Zakład Algorytmów 
Zakład Języków Formalnych 
Zakład Sztucznej Inteligencji 
Pracownia Komputerowa 
Instytut Fizyki Doświadczalnej 
Pracownia Interferometrii Kwantowej 
Zakład Akustyki i Fizyki Jądrowej 
Zakład Fizyki Atomowej 
Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej 
Zakład Spektroskopii Molekularnej 
I Pracownia Fizyczna 
Zakład Fizyki Stosowanej 
Zakład Dydaktyki Fizyki 
Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki 
Zakład Spektroskopii Atomowo-Molekularnej i Astrofizyki 
Zakład Metod Matematycznych Fizyki 
Zakład Optyki i Informacji Kwantowej 
Laboratorium Charakteryzacji Materiałów 

Luminescencyjnych i Nanomateriałów

WYdZIAŁ nAUK SPOŁECZnYCH
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych 
Samodzielna Sekcja ds. Aparatury 
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa 
Zakład Estetyki i Filozofii Kultury
Zakład Etyki i Filozofii Społecznej 
Zakład Historii Filozofii Starożytnej, Średniowiecznej i 

Nowożytnej
Zakład Logiki, Filozofii Nauki i Epistemologii
Zakład Metafizyki, Filozofii Religii i Filozofii Współczesnej
Zakład Teorii Socjologicznej i Metodologii Badań 

Społecznych
Zakład Komunikacji Społecznej i Kulturowej
Zakład Socjologii Życia Codziennego
Zakład Socjologii Stosowanej 
Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych 
Zakład Teorii, Historii i Języka Mediów 
Zakład Antropologii Obrazu
Zakład Dziennikarstwa i Mediów
Zakład Socjologii Spraw Publicznych i Gospodarki
Zakład Antropologii Społecznej
Instytut Pedagogiki 
Zakład Pedagogiki Specjalnej 
Zakład Pedagogiki Społecznej 
Pracownia Pracy Socjalnej 
Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji 
Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania 



Zakład Dydaktyki 
Zakład Teorii Wychowania 
Zakład Pedagogiki Ogólnej 
Zakład Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych 
Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą 
Pracownia Edukacji Medialnej 
Instytut Psychologii 
Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii 
Zakład Psychologii Ogólnej 
Zakład Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji 
Zakład Psychologii i Psychopatologii Rozwoju 
Zakład Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej 
Zakład Psychologii Społecznej 
Zakład Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji 
Zakład Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju 
Zakład Badań nad Rodziną i Jakością Życia 
Zakład Psychologii Sportu 
Zakład Psychometrii i Statystyki 
Laboratorium Diagnostyki Psychologicznej
Pracownia Psychologii Badań Biznesu 
Instytut Politologii 
Zakład Teorii Polityki 
Zakład Polityki Publicznej i Społecznej 
Zakład Systemów Politycznych 
Zakład Studiów Pozaeuropejskich 
Zakład Historii Najnowszej i Myśli Politycznej 
Zakład Stosunków Międzynarodowych i Studiów 

Strategicznych 
Zakład Nauki o Bezpieczeństwie 
Zakład Europeistyki i Nauk o Cywilizacji 

WYdZIAŁ OCEAnOGRAfII I GEOGRAfII 
Dziekanat Wydziału Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 
Zakład Biologii i Ekologii Morza 
Pracownia Ekologii Roślin Morskich 
Pracownia Ichtiologii 
Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich 
Pracownia Bioindykacji Środowisk Morskich 
Pracownia Ekofizjologii Roślin Morskich 
Pracownia Ekologii Estuariów 
Zakład Badań Planktonu Morskiego 
Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich 
Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego 
Pracownia Ochrony Środowiska Morskiego 
Pracownia Chemii Morza i Atmosfery 
Pracownia Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych 
Zakład Geologii Morza 
Pracownia Stratografii i Sedymentologii 
Pracownia Geofizyki Morskiej 
Pracownia Geologii Stosowanej 
Zakład Oceanografii Fizycznej 
Pracownia Dynamiki Morza 
Pracownia Teledetekcji i Analizy Przestrzennej 
Zakład Biotechnologii Morskiej
Pracownia Aparatury Oceanograficznej 
Stacja Morska Instytutu Oceanografii w Helu 
„Oceanograf II” (kuter hydrograficzny) 
Instytut Geografii 
Katedra Geografii Ekonomicznej 
Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego 
Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska 
Katedra Meteorologii i Klimatologii 
Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu 

Katedra Hydrologii 
Katedra Limnologii 
Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji 

Geograficznej 
Katedra Gospodarki Przestrzennej 
Pracownia Dydaktyki Geografii 
Stacja Limnologiczna w Borucinie 
Centrum GIS (Geograficznych Systemów Informacyjnych) 
Redakcja Czasopisma „Oceanological and Hydrobiological 

Studies” 

WYdZIAŁ PRAWA I AdmInISTRACJI
Biuro Dziekana 
Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji 
Katedra Historii Prawa 
Katedra Postępowania Administracyjnego i 

Sądowoadministracyjnego 
Katedra Postępowania Cywilnego 
Katedra Prawa Administracyjnego 
Katedra Prawa Cywilnego 
Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej 
Katedra Prawa Finansowego 
Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony 

Środowiska 
Zakład Prawa Ochrony Środowiska 
Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego 
Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa 

Prywatnego 
Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 
Zakład Kryminologii 
Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 
Zakład Kryminalistyki 
Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych 
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 
Katedra Prawa Morskiego 
Katedra Prawa Pracy 
Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa 
Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji 
Zakład Praw Człowieka i Etyki Prawniczej
Pracownia Informatyki Prawniczej 
Samodzielna Sekcja ds. Informatyki i Technik Multimedialnych 
Centrum Prawa Własności Intelektualnej

WYdZIAŁ ZARZądZAnIA 
Samodzielna Sekcja ds. Informatyki i Technik Multimedialnych 
Dziekanat Wydziału Zarządzania 
Instytut Organizacji i Zarządzania 
Zakład Strategii Zarządzania 
Zakład Systemów Zarządzania 
Zakład Zarządzania Personelem 
Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem 
Katedra Bankowości 
Katedra Ekonometrii 
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 
Zakład Ekonomiki Małej Firmy 
Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw 
Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw Okrętowych 
Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem 
Katedra Finansów Przedsiębiorstw 
Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego 
Katedra Informatyki Ekonomicznej 
Katedra Inwestycji i Nieruchomości 
Zakład Inwestycji 



Zakład Nieruchomości 
Katedra Marketingu 
Zakład Strategii Marketingowych 
Zakład Marketingu Usług 
Katedra Rachunkowości 
Zakład Rachunkowości Finansowej 
Zakład Rachunkowości Zarządczej 
Katedra Statystyki 
Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne 

mIĘdZYUCZELnIAnY WYdZIAŁ BIOTECHnOLOGII UG I 
GUmEd (UnIWERSYTETU GdAńSKIEGO I GdAńSKIEGO 
UnIWERSYTETU mEdYCZnEGO) 
Biuro Dziekana Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologi 

UG i GUMed 
Dziekanat Wydziału Biotechnologii 
Instytut Biotechnologii UG 
Katedra Biologii Molekularnej i Komórkowej 
Pracownia Biochemii Białek 
Pracownia Biologii Molekularnej 
Pracownia Biochemii Ewolucyjnej 
Pracownia Biochemii Fizycznej 
Pracownia Biofizyki 
Katedra Biotechnologii 
Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin 
Zakład Diagnostyki Molekularnej 
Pracownia Biochemii Roślin 
Pracownia Biologicznej Ochrony Roślin 
Pracownia Badania Zwiazków Biologicznie Czynnych 
Pracownia Struktury Biopolimerów 
Pracownia Symulacji Układów Biomolekularnych 
Pracownia Biologii Systemów 
Zakład Biologii Molekularnej Wirusów 
Zakład Szczepionek Rekombinowanych 
Zespół Laboratoriów Dydaktycznych MWB i GUMed
Zespół Laboratoriów Specjalistycznych MWB i GUMed

JEdnOSTKI mIĘdZYUCZELnIAnE, mIĘdZYWYdZIAŁOWE  
I POZAWYdZIAŁOWE 
Biblioteka UG 
Gdańskie Centrum Zasobów Biologicznych 
Studium Języków Obcych 
Zespół Lektorów Języka Angielskiego 
Zespół Lektorów Języków Germańskich, Romańskich i 

Słowiańskich
Ośrodek Egzaminacyjno-Kursowy 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
Wydawnictwo UG 
Zakład Poligrafii 
Centrum Danych Makroekonomicznych i Finansowych UG 
Centrum J.G. Herdera 
Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych 

UG 
Centrum Studiów Azji Wschodniej UG 
Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku 
Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska 

(POMCERT) 
Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Biuro Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Ośrodek Badań Kultury Amerykańskiej
Gdański Ośrodek Badań Hermeneutycznych
Pomorskie Centrum Informatyki Stosowanej i Matematyki 

Przemysłowej
Instytut Konfucjusza UG

ZNP
NSZZ Solidarność
Akademicki Związek Sportowy
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37. Lektoraty w strukturze wydziałów (godziny) /tab. 38-40/
38. Inwestycje /tab. 41/
39. Remonty /tab. 42/
40. Inwestycje unijne /tab. 43/
41. Wewnętrzne akty prawne z roku 2013 /tab. 44-46/

Wykresy:
1. Kandydaci zgłoszeni i przyjęci w latach 2010-2013
2. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego według wydziałów w latach 2010-2013
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Bilans jednostek

z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
na dzień 31 grudnia 2015 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)

Nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański

Aktywa
31.12.2014 r.

Stan na

31.12.2014 r. 31.12.2015 r.
Pasywa

Stan na

31.12.2015 r.

716 227 883,17 422 792 827,76 543 289 024,26A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz)
własny761 308 664,23

211 102,91 407 859 587,49 522 061 848,15I. Wartości niematerialne i
prawne

I. Kapitał (fundusz)
podstawowy138 059,04

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

211 102,913. Inne wartości
niematerialne i prawne 138 059,04

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

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

715 102 373,37II. Rzeczowe aktywa trwałe 760 833 658,75

593 529 297,59 0,00 0,001. Środki trwałe IV. Kapitał (fundusz)
zapasowy721 973 632,92

32 712 115,55
a) grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego
gruntu)

32 061 737,58

492 159 651,22 16 045 309,29 15 514 841,32b) budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

V. Kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny627 463 546,30

51 779 628,44c) urządzenia techniczne i
maszyny 48 710 467,35

766 616,66 0,00 0,00d) środki transportu VI. Pozostałe kapitały
(fundusze) rezerwowe680 822,79

16 111 285,72e) inne środki trwałe 13 057 058,90

121 573 075,78 -1 406 706,70 -6 065,002. Środki trwałe w budowie VII. Zysk (strata) z lat
ubiegłych38 860 025,83

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

0,00 294 637,68 5 718 399,79III. 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

30 000,00IV. Inwestycje
długoterminowe 30 000,00

0,00 338 983 167,56 286 356 188,281. Nieruchomości B. Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania0,00

0,00 42 799 381,89 40 602 910,362. Wartości niematerialne i
prawne I. Rezerwy na zobowiązania0,00

30 000,00 0,00 0,003. Długoterminowe aktywa
finansowe

1. Rezerwa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

30 000,00

0,00 37 587 035,91 40 602 910,36a) w jednostkach
powiązanych

2. Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne0,00

0,00 26 098 838,42 28 845 581,24– udziały lub akcje – długoterminowa0,00

0,00 11 488 197,49 11 757 329,12– inne papiery
wartościowe – krótkoterminowa0,00

0,00 5 212 345,98 0,00– udzielone pożyczki 3. Pozostałe rezerwy0,00

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

30 000,00 5 212 345,98 0,00c) w pozostałych
jednostkach – krótkoterminowe30 000,00
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Aktywa
31.12.2014 r.

Stan na

31.12.2014 r. 31.12.2015 r.
Pasywa

Stan na

31.12.2015 r.

30 000,00– udziały lub akcje 30 000,00

0,00 7 852 531,64 15 902 849,20– inne papiery
wartościowe

II . Zobowiązania
długoterminowe0,00

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

0,00 7 852 531,64 15 902 849,20– inne długoterminowe
aktywa finansowe

2. Wobec pozostałych
jednostek0,00

0,00 6 666 480,00 13 521 250,614. Inne inwestycje
długoterminowe a) kredyty i pożyczki0,00

884 406,89 0,00 0,00V. Długoterminowe
rozliczenia międzyokresowe

b) z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych306 946,44

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

c) inne zobowiązania
finansowe0,00

884 406,89 1 186 051,64 2 381 598,592. Inne rozliczenia
międzyokresowe d) inne306 946,44

45 548 112,15B. Aktywa obrotowe 68 336 548,31

4 660 335,19I. Zapasy 5 578 669,55

163 167,12 97 566 950,01 98 186 565,591. Materiały III. Zobowiązania
krótkoterminowe168 134,40

4 152 761,55 0,00 0,002. Półprodukty i produkty w
toku

1. Wobec jednostek
powiązanych4 965 592,36

344 406,52 0,00 0,003. Produkty gotowe a) z tytułu dostaw i usług, o
okresie wymagalności:444 942,79

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

0,00 0,00 0,005. Zaliczki na dostawy i
usługi – powyżej 12 miesięcy0,00

15 355 073,37 0,00 0,00II. Należności
krótkoterminowe b) inne14 031 741,90

0,00 75 249 904,15 79 478 167,971. Należności od jednostek
powiązanych

3. Zobowiązania wobec
pozostałych jednostek0,00

0,00 40 028 794,12 55 660 604,72a) 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 6 710 174,24 8 389 896,80b) inne d) z tytułu dostaw i usług, o
okresie wymagalności:0,00

15 355 073,37 6 710 174,24 8 389 896,803. Należności od pozostałych
jednostek – do 12 miesięcy14 031 741,90

851 610,78 0,00 0,00a) z tytułu dostaw i usług, o
okresie spłaty: – powyżej 12 miesięcy793 997,14

851 610,78 0,00 0,00– do 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na
dostawy i usługi793 997,14

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

695 595,41 8 874 701,64 9 427 957,57

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

g) z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych

810 237,88

13 807 867,18 1 471 774,77 1 899 975,73c) inne h) z tytułu wynagrodzeń12 427 506,88

0,00 18 164 459,38 4 099 733,15d) dochodzone na drodze
sądowej i) inne0,00

24 151 719,76III. Inwestycje
krótkoterminowe 47 759 653,58

24 151 719,761. Krótkoterminowe aktywa
finansowe 47 759 653,58

0,00a) w jednostkach
powiązanych 0,00

0,00 22 317 045,86 18 708 397,62– udziały lub akcje 3. Fundusze specjalne0,00
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Aktywa
31.12.2014 r.

Stan na

31.12.2014 r. 31.12.2015 r.
Pasywa

Stan na

31.12.2015 r.

0,00 16 004 551,29 14 640 741,53– inne papiery
wartościowe

a) zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych0,00

0,00 6 259 974,77 4 018 136,29– udzielone pożyczki
b) fundusz pomocy
materialnej dla studentów i
doktorantów

0,00

0,00 52 519,80 49 519,80– 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

0,00 190 764 304,02 131 663 863,13– inne krótkoterminowe
aktywa finansowe

IV. Rozliczenia
międzyokresowe0,00

24 151 719,76 0,00 0,00c) środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne 1. Ujemna wartość firmy47 759 653,58

19 852 719,76 190 764 304,02 131 663 863,13– środki pieniężne w kasie
i na rachunkach

2. Inne rozliczenia
międzyokresowe44 081 653,58

4 299 000,00 52 782 222,62 34 472 731,20– inne środki pieniężne – długoterminowe3 678 000,00

0,00 137 982 081,40 97 191 131,93– inne aktywa pieniężne – krótkoterminowe0,00

0,002. Inne inwestycje
krótkoterminowe 0,00

1 380 983,83IV. Krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe 966 483,28

761 775 995,32 761 775 995,32 829 645 212,54Aktywa razem Pasywa razem829 645 212,54

podpis Kwestora podpis Rektoramiejscowość i data

67fa cc3c 0f73 7bb7 faa4 ecab 6bc3 4d6bSuma kontrolna:
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Nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański

Rachunek zysków i strat
Sporządzony za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (wariant porównawczy)

Treść Ubiegły rok
obrotowy 2014

Bieżący rok
obrotowy 2015

1 2 3

A. Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 346 541 120,88 378 746 309,79

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 349 565 733,29 375 089 239,59

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – -3 590 277,81 3 229 194,30

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 565 665,40 427 875,90

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

B. Koszty działalności operacyjnej 363 482 232,87 391 350 050,96

I. Amortyzacja 20 680 312,26 21 368 343,60

II. Zużycie materiałów i energii 32 983 727,38 36 241 178,82

III. Usługi obce 21 137 757,15 22 847 731,42

IV. Podatki i opłaty, w tym: 854 284,38 695 292,60

– podatek akcyzowy 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia 212 657 704,97 230 725 665,67

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 54 462 818,94 56 561 809,90

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 20 705 627,79 22 910 028,95

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

C. Zysk (strata) ze sprzedaży -16 941 111,99 -12 603 741,17

D. Pozostałe przychody operacyjne 19 413 382,14 26 477 094,02

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 539,30 5 864 404,91

II. Dotacje 16 064 381,52 17 220 467,02

III. Inne przychody operacyjne 3 342 461,32 3 392 222,09

E. Pozostałe koszty operacyjne 837 609,53 6 573 092,19

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

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 414 457,48 315 334,73

III. Inne koszty operacyjne 423 152,05 6 257 757,46

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 634 660,62 7 300 260,66

G. Przychody finansowe 179 217,69 105 684,00

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

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 179 217,69 62 000,21

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
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Treść Ubiegły rok
obrotowy 2014

Bieżący rok
obrotowy 2015

1 2 3

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

V. Inne 0,00 43 683,79

H. Koszty finansowe 1 480 072,63 1 656 023,87

I. Odsetki, w tym: 1 301 243,70 1 496 901,21

– 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 178 828,93 159 122,66

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 333 805,68 5 749 920,79

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 333 805,68 5 749 920,79

L. Podatek dochodowy 39 168,00 31 521,00

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

N. Zysk (strata) netto 294 637,68 5 718 399,79

podpis Kwestora podpis Rektoramiejscowość i data

67fa cc3c 0f73 7bb7 faa4 ecab 6bc3 4d6bSuma kontrolna:
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Nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański

Rachunek Przepływów Pieniężnych
Sporządzony za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (metoda pośrednia)

Treść 31.12.2014 31.12.2015

1 2 3

I. Zysk (strata) netto 294 637,68 5 718 399,79

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

II. Korekty razem: 823 833,34 8 978 194,85

1. Amortyzacja 20 680 312,26 21 368 343,60

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -258 986,74 56 849,72

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 336 955,08 1 534 875,64

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1 457 074,73 -14 922 458,46

5. Zmiana stanu rezerw 2 615 633,16 -2 196 471,53

6. Zmiana stanu zapasów 925 231,62 -918 334,36

7. Zmiana stanu należności 6 659 604,69 -1 323 331,47

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 770 997,42 -19 084 033,04

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -29 210 402,29 24 345 902,35

10. Inne korekty 389 408,25 116 852,40

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 1 118 471,02 14 696 594,64

I. Wpływy 643 792,97 6 809 842,38

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14 200,00 6 800 000,00

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 629 592,97 9 842,38

II. Wydatki 69 697 126,51 101 216 377,82

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 69 697 126,51 101 216 377,82
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Treść 31.12.2014 31.12.2015

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) -69 053 333,54 -94 406 535,44

I. Wpływy 65 712 490,42 139 447 358,63

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 0,00 31 980 520,83

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

4. Inne wpływy finansowe 65 712 490,42 107 466 837,80

II. Wydatki 14 450 737,30 36 072 634,29

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 3 333 360,00 9 493 668,38

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 1 339 540,73 1 534 302,40

9. Inne wydatki finansowe 9 777 836,57 25 044 663,51

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 51 261 753,12 103 374 724,34

D. Przepływy pieniężne netto  razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -16 673 109,40 23 664 783,54

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -16 414 122,66 23 607 933,82

 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -258 986,74 -366 767,81

F. Środki pieniężne na początek okresu 40 401 211,63 23 728 102,23

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 23 728 102,23 47 392 885,77

 o ograniczonej możliwości dysponowania 7 374 214,60 6 410 747,92

podpis Kwestora miejscowość i data podpis Rektora

67fa cc3c 0f73 7bb7 faa4 ecab 6bc3 4d6bSuma kontrolna:
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Sprawozdanie za rok 2015/2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI
ALBO ZWIĄZKU UCZELNI1)

Część 1. Informacje ogólne

Pełna nazwa: Uniwersytet Gdański

REGON: 000001330

Część 2. Współpraca międzynarodowa

UWAGA: Dane przekazane w Części 2 sprawozdania będą stanowiły podstawę naliczenia
dotacji podstawowej na rok 2017!

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 Universidad Nacional Tres de FebreroNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

1)Sprawozdanie jest składane za rok akademicki według stanu na dzień 30 września.
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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 2015

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na
rok 2015

1 2

Wykonanie za 2015 rok

3

A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23) 01 401 079,8 401 994,2

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22) 02 375 079,8 375 517,1

Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09) 03 316 199,8 316 139,6

z tego

Dotacje z budżetu państwa 04 246 499,8 246 499,8

dotacja podstawowa 05 242 099,3 242 099,3w tym

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

opłaty za świadczone usługi edukacyjne 07 44 300,0 44 260,4

w tym na studiach niestacjonarnych 08 37 500,0 37 389,0

pozostałe 09 25 400,0 25 379,4

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz
współfinansowanie krajowe 10 10 400,0 10 379,6

Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19) 11 58 450,0 58 949,6

z tego

12dotacje na finansowanie działalności statutowej 17 336,517 400,0

środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju 13 5 500,0 5 890,7

14 19 500,0 19 669,6środki na realizację projektów finansowanych przez  Narodowe Centrum
Nauki

środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 15 12 500,0 12 515,4

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające
zwrotowi 16 11 300,0 11 342,2

sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych 17 650,0 651,4

środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez
ministra właściwego do spraw nauki 18 2 300,0 2 262,1

pozostałe 19 600,0 623,9

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz
współfinansowanie krajowe 20 - -

- -Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej 21

430,0Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 427,922

26 000,0Pozostałe przychody (24+25) 26 477,123

-24Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów -

Pozostałe przychody operacyjne (26+27) 25 26 477,126 000,0

1) Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.
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WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na
rok 2015

1 2

Wykonanie za 2015 rok

3

z tego

zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 26 5 500,0 5 864,4

inne pozostałe przychody operacyjne 27 20 500,0 20 612,7

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 17 000,0 17 220,5

1) Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-11-15 12:12:55 przez Anna Pauli Strona 2 z 8



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

WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie za 2015 rok

1 2 3

Plan po zmianach na
2015 rok

395 000,029 394 694,0B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)

388 120,9388 500,030Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)

Amortyzacja 21 700,0 21 368,331

Zużycie materiałów i energii 32 31 400,0 31 293,5

Usługi obce 33 19 700,0 19 889,8

Podatki i opłaty 9 900,0 9 667,234

Wynagrodzenia 231 000,0 230 725,735

36 216 600,0w tym 216 443,7w tym wynikające ze stosunku pracy

57 000,0Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 56 539,037

w tym

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy 38 38 200,0 38 539,8

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 8 500,0 8 350,0

stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia
doktorskie i doktoranckie 40 8 300,0 8 321,3

odpis na własny fundusz stypendialny 41 - -

21 866,6Pozostałe koszty rodzajowe 21 000,042

w tym aparatura naukowo-badawcza 43 8 000,0 6 031,9

44 391 350,1Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42) 391 700,0

45 -3 200,0 -3 229,2Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia −
wartość dodatnia)

388 500,046 388 120,9Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) =
(49+54+55)

Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa 47 246 499,8 246 499,8

Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych 48 83 000,0 82 671,5

Koszty działalności dydaktycznej ogółem 49 329 499,8 329 171,3

koszty kształcenia na studiach stacjonarnych 50 245 349,2 245 349,2
w tym

koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych 51 56 400,0 56 301,0

Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa 52 17 400,0 17 336,5

Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych 53 41 600,2 41 613,1

Koszty działalności badawczej ogółem 54 59 000,2 58 949,6

Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej 55 - -

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 57 - -

6 500,0 6 573,156Pozostałe koszty (57+58)
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WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie za 2015 rok

1 2 3

Plan po zmianach na
2015 rok

Pozostałe koszty operacyjne (59+60) 6 573,16 500,058

z tego
--strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 59

6 500,0 6 573,160inne pozostałe koszty operacyjne

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29) 61 6 079,8 7 300,2

105,762 100,0D. Przychody finansowe

62,063 55,0odsetki uzyskanew tym

1 500,0 1 656,0E. Koszty finansowe 64

odsetki zapłacone 65 1 350,0 1 496,9w tym

66 4 679,8 5 749,9F. Zysk (strata) z działalności (61+62−64)

67 0,00,0G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)

- -68Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne --69

5 749,9H. Zysk (strata) brutto (66+67) 70 4 679,8

I. Podatek dochodowy 71 29,0 31,5

72J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) - -

4 650,873K. Zysk (strata) netto (70-71-72) 5 718,4
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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
2015 rok

1 2 3

Wykonanie za 2015 rok

6 260,001 6 260,0stan funduszu na początek roku

02 6 459,16 459,1w tym z dotacji budżetu państwa

39 648,5 39 629,103zwiększenia ogółem (04+06+07+08)

z tego

30 922,004Dotacja z budżetu państwa 30 922,0

1 855,3w tym 05 1 855,3przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów

5 754,906 5 789,1opłaty za korzystanie z domów studenckich

-07opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich -

2 937,4inne przychody 08 2 952,2

41 871,041 892,109zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)

z tego

dla studentów (11+12+13+14+15) 10 25 981,825 982,8

z tego

stypendia socjalne 11 15 344,9 15 342,5

1 566,3stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 12 1 566,3

stypendium rektora dla najlepszych studentów 13 8 869,48 868,0

74,0stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 14 74,0

129,615 129,6zapomogi

16dla doktorantów (17+18+19+20+21) 1 837,2 1 836,6

z tego

stypendia socjalne 477,517 477,7

18stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 162,2 162,2

1 159,2stypendium dla najlepszych doktorantów 1 158,419

-stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 20 -

21zapomogi 38,338,3

14 014,4 13 995,022koszty utrzymania domów i stołówek studenckich

w tym

3 978,9wynagrodzenia 23 3 978,9

wynagrodzenia 24 3 978,9 3 978,9w tym

694,6składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 25 694,6

5 564,3remonty i modernizacja 26 5 564,3

5 561,0w tym remonty finansowane z dotacji 27 5 561,0w tym

57,7 57,6koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem
stypendiów i zapomóg 28

w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i
doktorantów 29 57,7 57,6

30Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-) - -

4 016,4 4 018,131Stan funduszu na koniec roku (01+03-09+30)

z dotacji budżetu państwa 4 018,14 016,4w tym 32

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-11-15 12:12:55 przez Anna Pauli Strona 5 z 8



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 01 423 904,9 423 904,9

131 190,0zwiększenia ogółem 02 132 024,5

w tym

294,603odpisy z zysku netto 294,6

130 855,4 131 186,004równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania
inwestycji budowlanych

05aktualizacja wyceny środków trwałych 40,0 530,5

06zmniejszenia ogółem 17 500,0 18 352,7

w tym
pokrycie straty netto --07

530,508 20,0aktualizacja wyceny środków trwałych

09 537 576,7stan funduszu na koniec roku (01+02−06) 537 594,9

Z
ak

ła
d

ow
y

fu
n

d
u

sz
św

ia
d

cz
eń

16 004,616 004,610stan funduszu na początek roku

8 634,611zwiększenia ogółem 8 500,0

12 9 998,5zmniejszenia ogółem 10 500,0

stan funduszu na koniec roku (10+11-12) 14 640,714 004,613

W
ła

sn
y 

fu
n

d
u

sz
st

yp
en

d
ia

ln
y

52,5 52,5stan funduszu na początek roku 14

-zwiększenia ogółem 5,015

-w tym 16 -odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej

zmniejszenia ogółem 3,0 3,017

49,554,518stan 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 2015 rok

1 3

Plan po zmianach na
2015 rok

2

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-11-15 12:12:55 przez Anna Pauli Strona 6 z 8



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

Plan po zmianach na rok 2015

Razem

z tego

2 996,9 218 469,6 203 943,2 3 266,3 14 526,4

Nauczyciele akademiccy 1 612,0 137 592,3 128 484,2 2 519,3 9 108,1

z tego w
grupach

stanowisk

profesorów 57 770,6467,0 53 963,4

10 278,7

68 878,2

664,8

4 636,1921,0

asystentów,
wykładowców, lektorów i
instruktorów

224,0

docentów, adiunktów i
starszych wykładowców 64 242,1

10 943,5

3 807,2

Pracownicy niebędący
nauczycielami akademickimi 1 384,9 80 877,3 75 459,0 747,0 5 418,3

w tym w ramach  działalności
dydaktycznej 1 204,0 70 390,3 65 649,3 4 741,0

w tym wynagrodzenia sfinansowane
ze środków przeznaczonych przez

senat uczelni publicznej na
zwiększenie wynagrodzeń na

podstawie art. 151 ust. 8 ustawy

63 639,3 58 450,9 5 188,4

Wykonanie za 2015 rok

Razem

z tego

3 012,0 220 520,0 205 787,1 2 816,4 14 732,9

Nauczyciele akademiccy 1 627,1 138 331,1 129 147,5 2 135,6 9 183,6

10 350,0

z tego w
grupach

stanowisk

profesorów

asystentów,
wykładowców, lektorów i
instruktorów

222,2

503,4 56 227,5

4 600,067 170,0

11 041,1 691,1

60 120,0 3 892,5

docentów, adiunktów i
starszych wykładowców 901,5 62 570,0

Pracownicy niebędący
nauczycielami akademickimi 1 384,9 82 188,9 76 639,6 680,8 5 549,3

w tym w ramach działalności
dydaktycznej 1 204,0 71 453,1 66 628,7 4 824,4

w tym wynagrodzenia sfinansowane
ze środków przeznaczonych przez

senat uczelni publicznej na
zwiększenie wynagrodzeń na

podstawie art. 151 ust. 8 ustawy

65 689,7 60 294,8 5 394,9

* wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

*nie uwzględnia się osób, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały
zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze z wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
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Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na
2015 rok

1 3

Wykonanie za 2015 rok

4

Jednostka
miary

2

01 osobyLiczba studentów ogółem (02+04) 27 029 27 233

z tego

19 661 20 30202 osobystudiów stacjonarnych

w tym 5 889osobynowo przyjętych 5 52103

7 368osoby04 6 931studiów niestacjonarnych

1 47905 1 538nowo przyjętychw tym osoby

5 472Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów 5 654osoby06

380osoby07Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów 362

miejsca 1 716 1 71608Liczba miejsc w domach studenckich

09 osobyLiczba uczestników studiów doktoranckich ogółem 1 565 1 609

w tym 1 070osobyuczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 10 1 055

osoby11Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających
stypendium doktoranckie 423 413

12w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o
którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy osoby 212 212

13 6 473,0Kwota stypendiów doktoranckich tys. zł 7 255,1

tys. zł 6 359,0 4 663,514Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej
i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)

98 466,6 92 340,015Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe tys. zł

tys. zł16w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki
transportu i inne środki trwałe 33 455,721 000,0

53 108,7 60 710,017
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych

tys. zł

tys. zł18w tym z Unii Europejskiej 60 467,853 108,7

19Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych tys. zł 11 400,5 11 520,5

Na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczam, że dane, wykazane w
sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2015 r., wprowadzone przeze mnie do Systemu POL-on są zgodne ze stanem
faktycznym.

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

(miejscowość, data) (pieczątka imienna i podpis Rektora)

Suma kontrolna: dab3 cadd 5317 4332 82aa 11d8 4eb4 a208
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Pieczątka uczelni

Uniwersytet Gdański

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2015
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

w tym dotacja podstawowa

środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków

opłaty za świadczone usługi edukacyjne

w tym na studiach niestacjonarnych

pozostałe

w tym 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

w tym 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

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz
współfinansowanie krajowe

Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki

393 322,4

371 612,4

310 631,2

241 118,5

236 718,0

-

45 000,0

38 420,1

24 512,7

11 005,6

60 436,2

16 466,2

4 000,0

18 000,0

14 500,0

14 000,0

370,0

6 350,0

750,0

-

-

545,0

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

z tego

z tego
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WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2015
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

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

21 710,0

-

21 710,0

7 500,0

14 210,0

14 210,0

23

24

25

26

27

28

z tego
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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 2015
1 2

B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)

Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

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

Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)

Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia -
wartość dodatnia)

Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) =
(49+54+55)

Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa

Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych

Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)

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 (52+53)

Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej

29

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

390 554,6

390 009,6

20 680,3

28 225,2

19 264,1

9 221,9

228 147,1

214 147,1

58 797,6

38 223,9

8 350,0

9 421,5

-

21 093,4

8 179,1

385 429,6

4 580,0

390 009,6

241 118,5

88 454,9

329 573,4

243 300,4

64 674,8

16 466,2

43 970,0

60 436,2

-

w tym

w tym
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WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2015
1 2

Pozostałe koszty (57+58)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Pozostałe koszty operacyjne (59+60)

z tego
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

inne pozostałe koszty operacyjne

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)

D. Przychody finansowe

w tym odsetki uzyskane

E. Koszty finansowe

w tym odsetki zapłacone

F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)

G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

H. Zysk (strata) brutto (66+67)

I. Podatek dochodowy

J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

K. Zysk (strata) netto (70-71-72)

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

545,0

-

545,0

-

545,0

2 767,8

200,0

200,0

1 900,0

1 810,0

1 067,8

0,0

-

-

1 067,8

128,1

-

939,7
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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 2015
1 2

stan funduszu na początek roku 6 260,001

z dotacji budżetu państwa 02 6 459,1

zwiększenia ogółem (04+06+07+08) 03 40 157,1

z tego

dotacja z budżetu państwa 04 30 765,5

w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów 05 1 845,9

opłaty za korzystanie z domów studenckich 06 5 904,0

opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich 07 -

inne przychody 08 3 487,6

zmniejszenia ogółem (10+16+22+28) 09 46 417,1

z tego

dla studentów (11+12+13+14+15) 10 27 501,8

z tego

stypendia socjalne 11 16 436,4

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 12 1 570,5

stypendium rektora dla najlepszych studentów 13 9 175,3

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 14 182,0

zapomogi 15 137,6

dla doktorantów (17+18+19+20+21) 16 1 933,9

z tego

stypendia socjalne 17 505,8

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 18 132,9

stypendium dla najlepszych doktorantów 19 1 163,0

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 20 88,0

zapomogi 21 44,2

koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 22 16 919,9

w tym

wynagrodzenia 23 4 386,5

składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 25 785,9

remonty i modernizacja 26 7 997,4

koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem
stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów 28 61,5

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30) 31 0,0

w tym z dotacji budżetu państwa 32 -

24w tym wynikające ze stosunku pracy 4 386,5

7 997,427w tym remonty finansowane z dotacji

w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i
doktorantów 61,529

Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-) 30 -
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Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Uniwersytet Gdański

stan funduszu na początek roku 423 904,901
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zwiększenia ogółem 02 136 190,0

w tym

odpisy z zysku netto

równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji
budowlanych

aktualizacja wyceny środków trwałych

03

04

05

294,6

135 855,4

40,0

zmniejszenia ogółem 06 17 500,0

w tym
pokrycie straty netto 07 -

aktualizacja wyceny środków trwałych 08 20,0

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06) 09 542 594,9

stan funduszu na początek roku 10 16 004,6

zwiększenia ogółem

zmniejszenia ogółem

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)

11

12

13

8 500,0

10 500,0

14 004,6

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

52,5

5,0

-

3,0

54,5

stan funduszu na początek roku

zmniejszenia ogółem

zwiększenia ogółem

w tym odpis z zysku netto

19

20

21

22

-

-

-

-

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2015
1 2

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22) 0,023
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Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Uniwersytet Gdański

Wyszczególnienie

Plan na rok 2015

2

Zatrudnienie

Wynagrodze
nia

wynikające
ze stosunku
pracy (4+6)

z tego

osobowe

w tym
dodatkowe

wynagrodzenie
roczne

nagrody
rektora

1 3 4 5 6

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku
* wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Razem 3 266,4 14 526,4203 943,2218 469,62 996,0

z tego

Nauczyciele akademiccy 1 612,0 137 592,3 128 484,2 2 519,3 9 108,1

Pracownicy niebędący
nauczycielami akademickimi 1 384,0 80 877,3 75 459,0 747,1 5 418,3

z tego w
grupach

stanowisk

profesorów

docentów, adiunktów i
starszych wykładowców

467,0

921,0

224,0

57 770,6

68 878,2

10 943,5

53 963,4

64 242,1

10 278,7

3 807,2

4 636,1

664,8

w tym w ramach działalności
dydaktycznej 1 204,0 70 390,3 65 649,3 4 741,0

asystentów, wykładowców,
lektorów i instruktorów

5 188,4
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków

przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na
zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151

ust. 8 ustawy
63 639,3 58 450,9

01

02

03

04

05

06

07

08
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Uniwersytet Gdański

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2015
1 2 3

Liczba studentów ogółem (02+04)

studiów stacjonarnych

w tym nowo przyjętych

studiów niestacjonarnych

w tym nowo przyjętych

Liczba miejsc w domach studenckich

Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem

w tym 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

w tym 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

13

14

15

16

z tego

27 029

19 661

5 521

7 368

1 479

5 654

380

1 716

1 565

1 070

423

7 500,0

6 359,0

98 466,6

21 000,0

(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

1fca 2e7b 8409 f85e f12a 3057 7c4d b36aSuma kontrolna:

tys. zł 53 108,718

tys. zł17 53 108,7Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

w tym z Unii Europejskiej

11 400,5tys. zł19Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych

w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym
mowa w art. 200 ust. 1 ustawy osoby12 211

Na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczam, że dane, wykazane w planie
rzeczowo-finansowym za 2015 r., wprowadzone przeze mnie do Systemu POL-on są zgodne ze stanem faktycznym.
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 China Youth Univeristy for Political SciencesNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 4
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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)
    •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
prawnych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Scientific and Practical Center of the National Academy of
Sciences of BelarusNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-02-02Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje.

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

BiałoruśKraj pochodzenia partnera:

MińskMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk
biologicznych)
    •  ekologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk
biologicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Beijing Institute of TechnologyNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-04-29 do 2019-04-28Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje.

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 8

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

    •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)
    •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
prawnych)
    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 Kyungpook National University DaeguNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2009-01-26Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Korea Institute for Advanced StudyNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2013-12-23 do 2018-12-22Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje.

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Korei, RepublikaKraj pochodzenia partnera:

HoegiroMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

University of TartuNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 1989-03-03Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje.

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

EstoniaKraj pochodzenia partnera:

TartuMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  geofizyka (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Hochschule BremenNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 1998-09-24Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 6
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 University of BremenNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 1979-03-15Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje.

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Rosja - Immanuel Kant Baltic Federal UniversityNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 1990-07-06Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje.

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Russian University of Cooperation, MoscowNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 University of OradeaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2000-10-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje.

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 University of Novi SadNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-09-03 do 2016-09-02Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje.

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

SerbiaKraj pochodzenia partnera:

Nowy SadMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  informatyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

matematycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Moscow State Institute for International Relations MGIMO
(Foreign Ministry)Nazwa partnera

aktywnaStatus:

od 1994-10-26Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje.

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-09-27 08:30:17 Strona 14 z 394



Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Lviv Regional Institute of Public Administration. National
Academy of Public AdministrationNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2006-05-05Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje.

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

University of BelgradeNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-02-17 do 2020-02-16Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje.

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

SerbiaKraj pochodzenia partnera:

BelgradMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

People's Friendship, University of RussiaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-04-25 do 2019-04-24Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje.

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 5
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

 Appalachian State UniversityNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-02-19Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje.

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Stany ZjednoczoneKraj pochodzenia partnera:

BooneMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  nauki o poznaniu i komunikacji społecznej (Obszar
nauk społecznych/dziedzina nauk społecznych)
    •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Dokuz Eylül ÜniversitesiNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Transportu i Handlu Morskiego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 4

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 3

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Eötvös Loránd TudományegyetemNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i administracyjnej
Instytutu Psychologii (Wydział Nauk Społecznych)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

BudapesztMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina

nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Fachhochschule StralsundNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Fachhochschule VorarlbergNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Europäische FH Brühl/ RheinlandNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 3

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

BrühlMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Fachhochschule HannoverNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Fachhochschule KielNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Haute Ecole Libre Mosane (HELMO)Nazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2016-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Transportu i Logistyki)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

LiegeMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hacettepe ÜniversitesiNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Helsinki Metropolia University of Applied SciencesNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Heinrich-Heine Universität DüsseldorfNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2018-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i administracyjnej
Wydziału Prawa i Administracji

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 3

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

DüsseldorfMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

FH Kufstein Tirol University of Applied SciencesNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego (Instytut
Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule für Technik und Wirtschaft DresdenNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

DreznoMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-09-27 08:30:17 Strona 31 z 394



umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule BremenNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2016-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Wydziału Ekonomicznego (Instytut Handlu
Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 3

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ikonomiko Panepistimio AthinonNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Transportu i Logistyki)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 4

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Høgskolen i TelemarkNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki (Wydział Filologiczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-09-27 08:30:17 Strona 34 z 394



umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Instituto Politecnico do Porto, Escola Superior de Tecnologia
e Gestão FelgueirasNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2020-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 6

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Institut Supérieure de Gestion (ISG) ParisNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

IMC Fachhochschule KremsNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Københavns UniversitetNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Klaipedos UniversitetasNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2018-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Psychologii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Johann Wolfgang Goethe-UniversitätNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-20Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Leuphana Universität LüneburgNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Transportu i Logistyki)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 3

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Leibniz Universität HannoverNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Lingwistyki
Stosowanej

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Laurea University of Applied SciencesNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Pamukkale UniversitesiNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Transportu i Logistyki)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

DenizliMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Masarykova UniverzitaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

BrnoMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige UniversitetNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Nov Bulgarski UniversitetNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów,kadry naukowej i administracyjnej
Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 3

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ostravská Univerzita v OstravéNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Polskiej

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Szegedi TudományegyetemNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMKNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2018-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i administracyjnej
Wydziału Ekonomicznego (Instytut Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Technische Universität BraunschweigNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Lingwistyki
Stosowanej

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

BrunszwikMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Stockholm UniversityNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Suleyman Demirel UniversityNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Transportu i
Handlu Morskiego

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-09-27 08:30:17 Strona 53 z 394



umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Sveučilište u RijeciNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Transportu i Handlu Morskiego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 3

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

RijekaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Sveučilište u ZagrebuNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Slawistyki
(kroatystyka)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

ZagrzebMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de CórdobaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

CórdobaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de OviedoNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

GijonMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-09-27 08:30:17 Strona 57 z 394



umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de OviedoNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Pedagogiki

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 4

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)Nazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2020-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidade da Beira InteriorNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Transportu i Logistyki)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de GranadaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana kadry naukowej Instytutu Filologii
Wschodniosłowiańskiej

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de GranadaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de GranadaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Transportu i Logistyki)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de la LagunaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 6

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 4

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

La LagunaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli Studi di FerraraNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego (Instytut
Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad Loyola AndaluciaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-09-27 08:30:17 Strona 66 z 394



umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidade de Santiago de CompostelaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 4

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidade de LisboaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2020-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów oraz kadry naukowej i administracyjnej
kierunku geografia (Wydział Oceanografii i Geografii)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat de BarcelonaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität LeipzigNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Germańskiej

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 3

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität LeipzigNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität Koblenz-LandauNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Germańskiej

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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)
    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat Jaume INazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Castelló de la PlanaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat Jaume INazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Europa Universität FlensburgNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Lingwistyki
Stosowanej

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

FlensburgMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität Duisburg-EssenNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Germańskiej

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

EssenMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat de Les Illes BalearsNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 3

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitatea din OradeaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Geografii (Wydział Oceanografii i
Geografii)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität PotsdamNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität RegensburgNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

RatyzbonaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universiteit AntwerpenNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2016-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitetet i TromsøNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

TromsøMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université Catholique de LouvainNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Romańskiej (Wydział Filologiczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université de RouenNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Romańskiej (Wydział Filologiczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université Lumiere Lyon IINazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Katedry Transportu i Logistyki)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université d'OrléansNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

OrleanMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université Paris DescartesNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Romańskiej (Wydział Filologiczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Vilniaus UniversitetasNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Historii
(Wydział Historyczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Yildiz Temnik ÜniversitesiNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki
(Wydział Nauk Społecznych)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

IstambułMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa konsorcyjna MARES Doctoral Programme in Marine
Ecosystem health and Conservation (2011-0016) 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

aktywnaStatus:

od 2010-11-29 do 2020-01-14Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Realizacja projektu: Doctoral Programme in Marine
Ecosystem Health and Conservation (MARES)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerza v LjubljaniNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

LublanaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerza v LjubljaniNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2019-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 3

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

LublanaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu  prof. UG, dr
hab. Agnieszka Szalewska-PałaszUmowy/porozumienia **:

Ernst-Moritz-Arndt - University GreifswaldNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

    •  mikrobiologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk biologicznych)
    •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk
biologicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu dr Marcin
PawłowskiUmowy/porozumienia **:

University of Bristol/ Wielka BrytaniaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Współpraca w ramach umów międzyrządowych
Koordynator projektu dr Grzegorz Romanowski Program
DAAD

Umowy/porozumienia **:

Uniwersytet Fryderyka Schillera w JenieNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-01-01 do 2016-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Wymiana osobowa związana z realizacją tematu:
Projektowanie i synteza nowych chiralnych katalizatorów w
reakcjach utleniania i sulfoksydacji.

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 4
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; 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

aktywnaStatus:

od 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)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

GenewaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

University of Wisconsin-ParksideNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-02-01 do 2017-01-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje.

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 6

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Stany ZjednoczoneKraj pochodzenia partnera:

KenoshaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa konsorcjum z University of Eastern Finland (brak
numeru); kierownik projektu prof. UG, dr hab. Iwona SaganUmowy/porozumienia **:

Finlandia, University of Eastern Finland; 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

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 9
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

JoensuuMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa konsorcjum z Stadt Aachen (brak numeru);
kierownik projektu dr Marcin WołekUmowy/porozumienia **:

Niemcy - Stadt AachenNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2012-12-01 do 2016-11-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Dynamic citizens active for sustainable Mobility (Dyn@mo)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 9
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

AkwizgranMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa konsorcjum z Max Planck Gesellschaft zur
Foerderung der Wissenschaften e.V.(brak numeru);
kierownik projektu prof. dr hab. Marek Żukowski

Umowy/porozumienia **:

Max Planck Gesellschaft zur Foerderung der
Wissenschaften e.V. - Niemcy; Erlangen University -
Niemcy; Institute of Physics ASCR - Czechy; Technical
University in Prague - Czechy

Nazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2012-12-01 do 2015-11-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Bright Squeezed Vacuum and its Applications (BRISQ 2)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 5
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa konsorcjum (brak numeru); kierownik projektu prof.
dr hab. Ryszard HorodeckiUmowy/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

aktywnaStatus:

od 2012-01-01 do 2016-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Quantum Resources: Conceptuals and Applications
(QOLAPS)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 6

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Współpraca w ramach umów międzyrządowych,
koordynator projektu prof. dr hab. Jerzy KwelaUmowy/porozumienia **:

Techn. Univ. GrazNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa konsorcjum z Masaryk University (brak numeru);
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

aktywnaStatus:

od 2013-10-01 do 2016-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Rendomness and Quantum EntangLement (RAQUEL)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 5

wyjeżdżający: 5
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. dr hab.
Krzysztof BielawskiUmowy/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

aktywnaStatus:

od 2013-06-01 do 2016-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Center of Molecular Biotechnology for Healthy Life
(MOBI4health)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 20

wyjeżdżający: 15
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa konsorcjum z Aarhus University (brak numeru);
kierownik projektu prof. UG, dr hab. Urszula JanasUmowy/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

aktywnaStatus:

od 2014-01-01 do 2017-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Nutrient COcktail in COAstal zones of the Baltic Sea
(COCOA)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 33

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa partnerska (brak numeru); kierownik projektu dr
Natasza Kosakowska-BerezeckaUmowy/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

aktywnaStatus:

od 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)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 7
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa partnerska (brak numeru); kierownik projektu prof.
UG, dr hab. Hanna Mazur-MarzecUmowy/porozumienia **:

Norwegian University of Science and Technology (NTNU),
Norwegia; Norwegian Geotechnical Institute, Norwegia;
Stiftenlsens Norges Geotechniske Institutt, Norwegia

Nazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 4
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

    •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk o Ziemi)
    •  biotechnologia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-09-27 08:30:18 Strona 107 z 394



Umowa partnerska dot. realizacji projektu numer PSPB-
070/2010 ze Swiss Institute of Bioinformatics; 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

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. dr hab.
Jarosław MarszałekUmowy/porozumienia **:

University of Wisconsin-Madison/ Department of
BiochemistryNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2013-03-26 do 2018-03-25Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje związane z realizacją tematu: Molekularny
mechanizm funkcjonalnego różnicowania
mitochondrialnych systemów Hsp70.

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Stany ZjednoczoneKraj pochodzenia partnera:

MadisonMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  biochemia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk biologicznych)
    •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk biologicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)- LTJ
Faculty, AlnarpNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2010-01-01Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje.

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 4
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

AlnarpMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  biochemia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk biologicznych)
    •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk biologicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa partnerska z National Taiwan University (brak
numeru); kierownik projektu prof. dr hab. Marek GrinbergUmowy/porozumienia **:

National Taiwan University, Department of Chemistry,
Taipei, TaiwanNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-01-01 do 2017-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Novel phosphors for white light emitting diodes

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 5
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

TajwanKraj pochodzenia partnera:

TaipeiMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)
    •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
fizycznych)
    •  inżynieria materiałowa (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. dr hab.
Maria MendelUmowy/porozumienia **:

Universidade do Algarve, Faro, Portugalia; The University of
Warwick, Wielka BrytaniaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-09-01 do 2016-08-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Promoting LLL in HE by implementing innovative practices
in RPL

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

FaroMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  pedagogika (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina
nauk humanistycznych)
    •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
społecznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa partnerska numer 2014-1-RO01-KA203-002737 z
Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru
Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti; kierownik projektu dr
Anna Ihnatowicz

Umowy/porozumienia **:

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru
Bioresurse Alimentare INCDBA - IBA Bukareszt, Rumunia;Nazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-09-01 do 2016-08-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Innowacyjna koncepcja blended learning do efektywnego
wykorzystania zasobów naturalnych (RELeCo)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

    •  ochrona środowiska (Obszar nauk
przyrodniczych/dziedzina nauk biologicznych)
    •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk biologicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu dr Sylwia
MrozowskaUmowy/porozumienia **:

Norwegian University of Science and Technology,
Trondheim, NorwegiaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-01-01 do 2016-05-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Budowanie świadomości studentów Wydziału Nauk
Społecznych dotyczących środowiska i zmian klimatycznych
(EKOSTUDENT)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  nauki o polityce (Obszar nauk społecznych/dziedzina

nauk społecznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa konsorcjum z City of Bremen (brak numeru);
kierownik projektu dr Marcin WołekUmowy/porozumienia **:

City of Bremen, Brema, NiemcyNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2018-05-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Electrification of public transport in cities (ELIPTIC)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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)
    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu dr hab
Wiesław Marek Laskowski, profesor nadzwyczajnyUmowy/porozumienia **:

Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Department
fuer PhysikNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-07-01 do 2018-06-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Nowe fundamentalne ograniczenia
korelacji o charakterze ściśle kwantowym. Różne definicje
kwantowości i ich wzajemne relacje

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 5
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa o współpracy między partnerami z Uniwersytet
Swansea, Singapurskie Towarzystwo Dysleksji (brak
numeru); kierownik projektu dr Marta Łockiewicz

Umowy/porozumienia **:

Uniwersytet Swansea, Singapurskie Towarzystwo DysleksjiNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-10-28 do 2017-12-27Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Specyficzne trudności w uczeniu się
czytania i poprawnej pisowni - perspektywa
międzyjęzykowa

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

SwanseaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa o współpracy z University of Michigan (brak
numeru); kierownik projektu dr Dagmara WachUmowy/porozumienia **:

University of Michigan, Department of PsychologyNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2013-10-01 do 2016-06-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:

Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Unikanie informacji o ryzyku-podstawy
teoretyczne oraz rozwój metod badawczych ze
szczególnym uwzględnieniem informacji o ryzyku
genetycznym

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Stany ZjednoczoneKraj pochodzenia partnera:

MichiganMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-09-27 08:30:18 Strona 118 z 394



Umowa z Korea Institute for Advanced Study (brak
numeru); kierownik projektu prof. dr hab. Józef Adam LiwoUmowy/porozumienia **:

Korea Institute for Advanced StudyNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-04-24 do 2017-04-23Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:

Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Zintegrowane podejście do
przewidywania struktur białek oraz kompleksów białek przy
użyciu gruboziarnistego pola siłowego UNRES z
wykorzystaniem informacji z baz danych strukturalnych

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 4
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Korei, RepublikaKraj pochodzenia partnera:

SeulMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Akdeniz ÜniversitesiNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2018-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Transportu i Logistyki)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

AntalyaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-09-27 08:30:18 Strona 120 z 394



umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Eötvös Loránd TudományegyetemNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Polskiej

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

BudapesztMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu Erasmus
Umowy/porozumienia **:

Gaziosmanpasa UniversitesiNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2016-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

TokatMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Heinrich-Heine Universität DüsseldorfNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Historii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

DüsseldorfMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule Zittau/GörlitzNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Germańskiej

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Żytawa/ZgorzelecMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Instituto Politecnico de LisboaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2020-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Wydziału Zarządzania

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 3

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Istanbul ÜniversitesiNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej z kierunku socjologia
(Wydział Nauk Społecznych)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

IstambułMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Istanbul Kemerburgaz ÜniversitesiNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Transportu i Logistyki)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Bağcilar/IstambułMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Julius-Maximilians-Universität WürzburgNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów z kierunku etnologia (Wydział
Historyczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

WürzburgMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Julius-Maximilians-Universität WürzburgNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Historii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 4

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

WürzburgMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Lisboa School of Economics & Management Universidade
de Lisboa, ISEGNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2020-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 7

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Masarykova UniverzitaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Polskiej

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

BrnoMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu Erasmus
Umowy/porozumienia **:

Ostravská Univerzita v OstravéNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Historii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Sveučilište u ZagrebuNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów, kadry naukowej i administracyjnej z
kierunku etnologia (Wydział Historyczny, Inst. Archeologii i
Etnologii)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

ZagrzebMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Sveučilište u ZagrebuNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Katedra Mikroekonomii)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 3

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

ZagrzebMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Technische Universität ChemnitzNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Historii
(Wydział Historyczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu Erasmus
Umowy/porozumienia **:

Universidad de a CoruñaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej z kierunku iberystyka
(Wydział Filologiczny, Instytut Fil. Romańskiej)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de GranadaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki
(Wydział Nauk Społecznych)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

NEOMA Business SchoolNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału ekonomicznego (Instytut
Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Panteion Panepistimio Koinonikon Kai Politikon EpistimonNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów i kadry naukowej z kierunku socjologia
(Wydział Nauk Społecznych,Instytut Filozofii, Socjologii i
Dziennikarstwa)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Scoala Nationala de Studii Politice si AdministrativeNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i administracyjnej
Wydziału Zarządzania

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 5

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Y. Kupala State University of GrodnoNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2005-11-18Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje.

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

BiałoruśKraj pochodzenia partnera:

GrodnoMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Współpraca w ramach umów międzyrządowych.
Koordynator projektu prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Program POLONIUM

Umowy/porozumienia **:

Institut de Physique et Chimie des Matériaux de StrasbourgNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-01-01 do 2016-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana osobowa związana z realizacją tematu: Rola
białka Hfg w replikacji plazmidów z grupy ColE1.

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

StrasbourgMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de GranadaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów i kadry naukowej kierunku socjologia
(Wydział Nauk Społecznych - Instytut Filozofii, Socjologii i
Dziennikarstwa)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  socjologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität zu KölnNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów, kadry naukowej i administracyjnej
Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej (Wydział
Filologiczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de LeónNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej kierunku iberystyka
(Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Romańskiej)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

LeónMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidade de Trás-os-Montes e Alto DouroNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana kadry naukowej kierunku iberystyka (Instytut
Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Vila RealMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-09-27 08:30:18 Strona 146 z 394



umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli Studi di CagliariNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2018-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

CagliariMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université Paris Est Créteil-Val de MarneNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Anglistyki i
Amerykanistyki (Wydział Filologiczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Créteil (Paryż)Miasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université Toulouse 1 CapitoleNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2016-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

TuluzaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa konsorcjum (brak numeru); kierownik projektu prof
UG, dr hab. Tomasz PuzynUmowy/porozumienia **:

Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” (IRFMN),
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;

Nazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 6
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

    •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)
    •  dziedzina nauk o zdrowiu (Obszar nauk medycznych i
nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej/dziedzina
nauk o zdrowiu)
    •  inżynieria materiałowa (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  ochrona środowiska (Obszar nauk ścisłych/dziedzina
nauk chemicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli studi di Milano-BicoccaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa konsorcjum z RIKILT - Wageningen UR (brak
numeru); kierownik projektu prof. UG dr hab. Tomasz PuzynUmowy/porozumienia **:

RIKILT - Wageningen UR, Holandia; BASF Product Safety -
Experimental Toxicology and Ecology, Niemcy; JRC - IHCP,
Włochy; Bundesinstitut fur Risikobewertung, Niemcy

Nazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-01-01 do 2016-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Grouping nanomaterials and establishing criteria for Safe
by Design

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

    •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)
    •  inżynieria materiałowa (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  dziedzina nauk o zdrowiu (Obszar nauk medycznych i
nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej/dziedzina
nauk o zdrowiu)
    •  ochrona środowiska (Obszar nauk ścisłych/dziedzina
nauk chemicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa konsorcjum z Institut National de l’Environnement
et des Risques (INERIS) (brak numeru); kierownik projektu -
prof. UG, dr hab. Tomasz Puzyn

Umowy/porozumienia **:

Institut National de l'Environnement Industriel et des
Risques, Francja; Gaiker, Zamudio, Hiszpania; GeoChem,
Holandia; Institute of Physical Chemistry "Ilie Murgulescu"
of the Romanian Academy, Rumunia; Instituto Nacional de
Investigacion y Tecnologia Agraria y Alimentaria, Hiszpania;
International Organization for Migration, Ukraina;

Nazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-09-01 do 2018-10-01Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Development and implementation of Grouping and Safe-by-
Design approaches within regulatory frameworks (NanoREG
II)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 8
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Verneuil-en-HalatteMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)
    •  dziedzina nauk o zdrowiu (Obszar nauk medycznych i
nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej/dziedzina
nauk o zdrowiu)
    •  inżynieria materiałowa (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  ochrona środowiska (Obszar nauk ścisłych/dziedzina
nauk chemicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli studi di Milano-BicoccaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Transportu i
Logistyki (Wydział Ekonomiczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 4

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli studi di Milano-BicoccaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Psychologii (Wydział Nauk
Społecznych)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of Economics in BratislavaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Ośrodek Badań Integracji Europejskiej)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Słowacka, RepublikaKraj pochodzenia partnera:

BratysławaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerzita Karlova v PrazeNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów i kadry naukowej kierunku filozofia
(Wydział Nauk Społecznych, Inst. Filozofii, Socjologii i
Dziennikarstwa) Wydział Filologiczny -

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerzita Komenskeho v BratislaveNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Politologii
(Wydział Nauk Społecznych)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Słowacka, RepublikaKraj pochodzenia partnera:

BratysławaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o polityce (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti PescaraNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2020-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej kierunku geografia (Wydział Oceanografii i
Geografii) (Wydział Oceanografii i Geografii)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

PescaraMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università di PisaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Mikroekonomii (Wydział Ekonomiczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 3

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

PizaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Visoka škola za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam
Krčelić"Nazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2020-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

ZaprešićMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat de BarcelonaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 3

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Windesheim University of Applied SciencesNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

ZwolleMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat de Les Illes BalearsNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Transportu i
Logistyki (Wydział Ekonomiczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 4

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 4

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Palma de MallorcaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität HamburgNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Anglistyki i
Amerykanistyki (Wydział Filologiczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität OsnabrückNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Historii
(Wydział Historyczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

OsnabrückMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität PotsdamNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej z Katedry
Kulturoznawstwa (Wydział Filologiczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  kulturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität zu KölnNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej z Instytutu Filologii
Germańskiej (Wydział Filologiczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitatea din BucurestiNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Historii
(Wydział Historyczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität TrierNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2018-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii
(Wydział Nauk Społecznych)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

TrewirMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa konsorcjum (brak numeru); kierownik projektu dr
Robert CzajkowskiUmowy/porozumienia **:

Norweski Instytut Badań Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(Bioforsk), NorwegiaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 4

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

ÅsMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk
biologicznych)
    •  agronomia (Obszar nauk rolniczych, leśnych i
weterynaryjnych/dziedzina nauk rolniczych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa partnerska (brak numeru); kierownik projektu prof.
UG, dr hab. Adam SokołowskiUmowy/porozumienia **:

Norwegian University of Science and
Technology,Trondheim, Norwegia; SINTEF Marine
Environmental Technology, Norwegia;  Norsk Institut for
Vanforskning, Norwegia;

Nazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-07-01 do 2017-04-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2
storage site on marine environment at relevant hydrostatic
pressure (CO2MARINE)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 10
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk o Ziemi)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. UG, dr
hab. Sławomir SteinbornUmowy/porozumienia **:

University of Luxembourg, Esch-sur-Alzette, LuksemburgNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-09-01 do 2017-09-01Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Effective defence rights in criminal proceedings: a
European and comparative study on judicial remedies

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 4
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

LuksemburgKraj pochodzenia partnera:

Esch-sur-AlzetteMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa konsorcjum numer 2015-1-UK01-KA201-013630 z
The University of Gloucestershire; kierownik projektu dr
Adam Jagiełło-Rusiłowski

Umowy/porozumienia **:

The University of Gloucestershire, Cheltenham, Wielka
BrytaniaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-09-01 do 2018-08-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Achieving Resilience Through Play and Drama (ARTPAD)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 8
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

CheltenhamMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa o współpracy z University of Cape Town (brak
numeru); kierownik projektu dr hab. Magdalena
Remisiewicz

Umowy/porozumienia **:

University of Cape Town, Cape Town, RPANazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-03-01 do 2018-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Poznanie biologii, filogenezy i aktywności biologicznej
nowoodkrytego czynnika kontrolującego liczebność
szkodników integrowanych uprawach cytrusów (BIOCIT)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Republika Południowej AfrykiKraj pochodzenia partnera:

Cape TownMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa partnerska z Turun Ammatitkorkeakoulu Oy (brak
numeru); kierownik projektu dr Anna Kalinowska-ŻeleźnikUmowy/porozumienia **:

Turun Ammatitkorkeakoulu Oy, Turku, FinlandiaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-10-15 do 2018-10-14Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Modernizing Indonesian Higher Education with Tested
European Pedagogical Practises (INDOPED)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 7
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

    •  socjologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
społecznych)
    •  nauki o mediach (Obszar nauk społecznych/dziedzina
nauk społecznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa o partnerstwie z Municipality of Stockholm (brak
numeru); kierownik projektu prof. dr hab. Piotr StepnowskiUmowy/porozumienia **:

Municipality of Stockholm, SzwecjaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-11-20 do 2019-05-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Innovative management solutions for minimizing emissions
of hazardous substances and exposure to ecosystems and
humans at and from urban areas around the Baltic Sea
(NonHazCity)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 5
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

StockholmMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)
    •  ochrona środowiska (Obszar nauk ścisłych/dziedzina
nauk chemicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-09-27 08:30:18 Strona 177 z 394



Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu dr Sebastian
Jakub KonefałUmowy/porozumienia **:

Islandzka Filmoteka Narodowa, Hafnarfjörður, IslandiaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-09-25 do 2016-10-08Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: FSS/2016/SV/W/0062 Wizyta studyjna w Islandzkiej
Filmotece Narodowej

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

HafnarfjörðurMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu dr Sebastian
Jakub KonefałUmowy/porozumienia **:

Arktyczny Uniwersytet w Tromsø, Tromsø, NorwegiaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-09-04 do 2016-09-17Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: FSS/2016/SV/W/0101 Wizyta przygotowawcza na
Arktycznym Uniwersytecie w Tromsø

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

TromsøMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu dr Sebastian
Jakub KonefałUmowy/porozumienia **:

Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii w Trondheim,
Trondheim, NorwegiaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-08-14 do 2016-08-27Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: FSS/2016/SV/W/061 Wizyta przygotowawcza na Norweskim
Uniwersytecie Nauki i Technologii w Trondheim

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. UG, dr
hab. Maria SibińskaUmowy/porozumienia **:

University College in Southeast Norway, Notodden,
NorwegiaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-09-25 do 2016-09-28Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
FSS/2016/SV/W/0026 Rozszerzanie kompetencji
badawczych i dydaktycznych pracowników Katedry
Skandynawistyki UG – wizyta studyjna w Norwegii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 5
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

NotoddenMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu dr Paweł
AtroszkoUmowy/porozumienia **:

University of Bergen, Bergen, NorwegiaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-08-31 do 2016-09-09Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: FSS/2016/SV/W/0085/U/0049 Wizyta studyjna na Wydziale
Psychologii Uniwersytetu w Bergen w Norwegii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. UG, dr
hab. Andrzej CeynowaUmowy/porozumienia **:

Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii w Trondheim,
Trondheim, NorwegiaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-09-04 do 2016-09-17Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Developing the student film Invisible ties as a widening of
the UG – NTNU cooperation and preparing the base for
upcoming mutual actions

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  kulturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa konsorcjum z Universita degli Studi di Roma
Torvergata (brak numeru); kierownik projektu prof. dr hab.
Krzysztof Bielawski

Umowy/porozumienia **:

Universita degli Studi di Roma Torvergata, Rzym, WłochyNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-05-01 do 2020-04-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Structural Transformation to Attain Responsible
BIOSciences - STARBIOS 2

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

RzymMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  biotechnologia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)
    •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa partnerska (brak numeru); kierownik projektu prof.
dr hab. Lech StempniewiczUmowy/porozumienia **:

Norwegian Polar Institute, Tromsø, NorwegiaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-02-01 do 2017-01-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Glaciers as Arctic Ecosystem Refugia (GLAERE)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

TromsøMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa partnerska z Free and Hanseatic City of Hamburg,
Ministry of Science, Research and Equalities (brak numeru);
kierownik projektu prof. dr hab. Mirosław Szreder

Umowy/porozumienia **:

Free and Hanseatic City of Hamburg - Ministry of Science,
Research and Equalities, Hamburg, NiemcyNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-03-01 do 2019-05-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Bałtycka Sieć Naukowa (Baltic Science Network) (BSN)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. dr hab.
Józef Adam LiwoUmowy/porozumienia **:

Huazhong University of Science & TechnologyNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2013-03-26 do 2018-03-25Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Jednolity model gruboziarnisty
makromolekuł biologicznych oparty o średniopolowe
oddziaływania multipol-multipol

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

WuchanMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej, list intencyjny z Jacobs
University; kierownik projektu prof. dr hab. Adam LesnerUmowy/porozumienia **:

Jacobs UniversityNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2013-12-09 do 2017-12-08Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Zewnątrzkomórkowa aktywność
proteolityczna ludzkiego epitelium - rola w modulacji
przekazu sygnału w obrębie nabłonka

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

    •  biochemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)
    •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de a CoruñaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu
Oceanografii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk o Ziemi)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de AlcaláNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2020-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów kierunku biotechnologia
(Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Alcalá de HenaresMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de ExtremaduraNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

BadajozMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de GranadaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2020-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de Granada - CeutaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Transportu i Logistyki)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de OviedoNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2018-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów i kadry naukowej z kierunku filozofia
(Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i
Dziennikarstwa)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

OviedoMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidade de LisboaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli studi del SanninoNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2020-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

BeneventoMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli Studi di CagliariNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2018-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów i kadry naukowej kierunku filozofia
(Wydział Nauk Społecznych, Inst. Filozofii, Socjologii i
Dziennikarstwa)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

CagliariMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli studi di FoggiaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 3

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-09-27 08:30:18 Strona 198 z 394



umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli studi di GenovaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki
(Wydział Nauk Społecznych)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli Studi di Modena e Reggio EmiliaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2020-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Geografii (Wydział Oceanografii i
Geografii)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

ModenaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-09-27 08:30:18 Strona 200 z 394



umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli Studi di PadovaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Politologii
(Wydział Nauk Społecznych)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

PadwaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o polityce (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli studi di PerugiaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej z Międzyuczelnianego
Wydziału Biotechnologii UG-GUMed

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

PerugiaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-09-27 08:30:18 Strona 202 z 394



umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli studi di TrentoNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

TrydentMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università di PisaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

PizaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. dr hab.
Andrzej SzczepańskiUmowy/porozumienia **:

University of SouthamptonNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-02-20 do 2017-02-19Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Geometryczne i topologiczne własności
rozmaitości

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

SouthamptonMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. UG, dr
hab. Stanisław RosiekUmowy/porozumienia **:

Bibliothèque Polonaise à ParisNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-09-30 do 2020-09-29Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Kalendarz życia, twórczości i recepcji
Brunona Schulza

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  literaturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Artevelde University College GhentNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 3

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

GandawaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-09-27 08:30:18 Strona 207 z 394



umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Avans HogeschoolNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Międzyuczelnianego
Wydziału Biotechnologii UG-GUMed

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

BredaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Brunel University LondonNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana kadry naukowej Instytutu Psychologii (Wydział
Nauk Społecznych)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Uxbridge/LondynMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

De Haagse HogeschoolNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2020-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania (dziedzina: rachunkowość)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

HagaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  finanse (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

De Haagse HogeschoolNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów kierunku informatyka (Wydział
Matematyki, Fizyki i Informatyki)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

HagaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  informatyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

matematycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu dr Marcin
PawłowskiUmowy/porozumienia **:

Università della Svizzera italianaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-04-23 do 2020-04-22Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Kwantowe przetwarzanie danych przy
silnie ograniczonej pamięci i komunikacji

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

LuganoMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ecole Supérieure de Commerce et Développement 3ANazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2020-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Göteborgs UniversitetNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2018-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej kierunku archeologia
(Instytut Archeologii i Etnologii, Wydział Historyczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

GöteborgMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. dr hab.
Grzegorz GromadzkiUmowy/porozumienia **:

Universidad Nacional de Educación a DistanciaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2013-03-25 do 2016-03-24Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Transformacje powierzchni zwartych

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

MadrydMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; prof. UG, dr hab. Leszek
ŁęczyńskiUmowy/porozumienia **:

Christian-Albrechts-Universität zu KielNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2013-06-24 do 2016-11-23Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:

Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Określenie jakie czynniki techno lub
geogenne są przyczyną anomalii magnetycznych i
geochemicznych utworów ujściowych rzeki Wisły do Morza
Bałtyckiego

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

    •  geologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk
o Ziemi)
    •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk o Ziemi)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. dr hab.
Lucyna KopciewiczUmowy/porozumienia **:

University WestNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-04-14 do 2016-10-13Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: M-rodzice i m-dzieci. ”Bezprzewodowa”
socjalizacja i uczenie się w kulturze cyfrowej

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

TrollhättanMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu dr Iwona
JanickaUmowy/porozumienia **:

Litewskie Państwowe Archiwum HistoryczneNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-08-05 do 2019-08-04Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: "Sina śmierć z Azji". Epidemie cholery w
północno-zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego w
XIX wieku

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu dr Karol
HorodeckiUmowy/porozumienia **:

Institut d'Estudis Catalans, University of MerylandNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-04-12 do 2021-04-11Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Bezpieczeństwo komunikacji w sytuacji
podsłuchu i włamania, oparte o prawa fizyki

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

    •  informatyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
matematycznych)
    •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
fizycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-GeislingenNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

NürtingenMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. UG, dr
hab. Monika RzeczyckaUmowy/porozumienia **:

Rosyjska Akademia NaukNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-04-25 do 2019-04-24Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Kultura polska wobec zachodniej filozofii
ezoterycznej w latach 1890-1939

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  kulturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule HeilbronnNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Wydziału Ekonomicznego (Instytut Handlu
Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

HeilbronnMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule Zittau-GörlitzNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Żytawa/ZgorzelecMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Høgskolen i HedmarkNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Katedry Skandynawistyki (Wydział
Filologiczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

ElverumMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. dr hab.
Jerzy GieruszUmowy/porozumienia **:

Maastricht UniversityNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2013-09-02 do 2017-09-01Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:

Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Wpływ uwarunkowań kulturowych na
interpretację Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej w Polsce - analiza
porównawcza na tle Niemiec oraz Wielkiej Brytanii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 6
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

MaastrichtMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  finanse (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)
    •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Instituto Politecnico de LisboaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki
(Wydział Nauk Społecznych)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 3

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. dr hab.
Marek GrinbergUmowy/porozumienia **:

University of LyonNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-02-01 do 2018-01-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Otrzymywanie wysokowydajnych
tlenoazotkowy luminoforów dla potrzeb przemysłu
oświetleniowego

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu dr Karol
SzczodrowskiUmowy/porozumienia **:

Universidad de ZaragozaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-03-04 do 2018-03-03Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:

Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Wpływ kreacji defektów punktowych na
stabilność obu stopni utleniania [n+ oraz (n+1)+] jonu
lantanowca [RE] w układzie matryca nieorganiczna -
Ren+/RE(n+1)+

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

ZaragozaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Instituto Politecnico do Porto, Instituto Superior de
Contabilidade e Administração do PortoNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2020-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Wydziału Zarządzania

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 4

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. dr hab.
Hanna Mazur-MarzecUmowy/porozumienia **:

Robert Gordon UniversityNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2013-02-06 do 2017-02-05Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Oligopeptydy produkowane przez
cyjanobakterie - od ekologii do biotechnologii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

AberdeenMiasto 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 przyrodniczych/dziedzina
nauk biologicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu dr Sebastian
MahlikUmowy/porozumienia **:

Okayama University of ScienceNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-02-12 do 2017-02-11Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Spektroskopia wysokociśnieniowa
azotków domieszkowanych jonami europu oraz ceru

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

JaponiaKraj pochodzenia partnera:

OkayamaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. UG, dr
hab. Małgorzata LipowskaUmowy/porozumienia **:

University of the West of EnglandNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-01-18 do 2019-01-17Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:

Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Rozwój kategorii piękna, zdrowia i
stereotypów płci w okresie średniego dzieciństwa -
międzypokoleniowa transmisja wzorców atrakcyjności
fizycznej w kontekście stereotypów płci i zachowań
prozdrowotnych

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

IPAG- Institut de Préparation à l'Administration et à la
GestionNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2016-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 4

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Bak umowy partnerskiej; kierownik projektu dr Monika
Adamczak-ReteckaUmowy/porozumienia **:

European University InstituteNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-08-07 do 2017-08-06Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Prawne aspekty wpływu zmian
klimatycznych na bezpieczeństwo żywnościowe z
perspektywy Unii Europejskiej

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

FlorencjaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. UG, dr
hab. Wiesław LaskowskiUmowy/porozumienia **:

National University of SingaporeNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2013-02-25 do 2017-02-24Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Nieklasyczne korelacje i ich struktura w
układach wielopoziomowych. Nowe źródła i metody analizy

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

SingapurKraj pochodzenia partnera:

SingapurMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu  prof. UG, dr
hab. Tomasz PuzynUmowy/porozumienia **:

Institute of Applied Synthetic ChemistryNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2013-02-05 do 2018-02-04Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Komputerowa ocena potencjalnego
ryzyka stwarzanego przez ciecze jonowe przed ich użyciem
w nowych technologiach (CRAB)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  ochrona środowiska (Obszar nauk ścisłych/dziedzina
nauk chemicznych)
    •  inżynieria materiałowa (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  dziedzina nauk o zdrowiu (Obszar nauk medycznych i
nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej/dziedzina
nauk o zdrowiu)
    •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa z Hokkaido University, Catalysis Research Center;
kierownik projektu dr inż. Joanna NadolnaUmowy/porozumienia **:

Hokkaido UniversityNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-02-08 do 2019-02-07Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Nanokompozyty RE-TiO2:
projektowanie, synteza i charakterystyka

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

JaponiaKraj pochodzenia partnera:

SapporoMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu dr Anna Rytel-
WarzochaUmowy/porozumienia **:

Biblioteka Parlamentu SzwecjiNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-01-27 do 2018-01-26Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Prewencyjna kontrola konstytucyjności
prawa. Studium prawnoporównawcze

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu dr inż. Dawid
NidzworskiUmowy/porozumienia **:

Fundusz Mosaic GolanNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2013-12-01 do 2017-11-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Jadalna szczepionka przeciwko wirusowi
grypy dla drobiu

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

IzraelKraj pochodzenia partnera:

Tel AwivMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk biologicznych)
    •  biochemia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk biologicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu dr Adam
SieradzanUmowy/porozumienia **:

Cambridge UniversityNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-01-25 do 2018-01-24Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Mechanizmy naprawdze DNA: od
gruboziarnistego do pełnoatomowego opisu

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

CambridgeMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Katholieke Universiteit LeuvenNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii
(Wydział Nauk Społecznych)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Klaipedos UniversitetasNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

KłajpedaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Klaipedos UniversitetasNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Geografii (Wydział Oceanografii i
Geografii)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

KłajpedaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. UG, dr
hab. Stefan TukajUmowy/porozumienia **:

University of LübeckNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-01-23 do 2018-01-22Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:

Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Wpływ aktywnej formy witaminy D -
kalcytrolu na wybrane parametry nabytej odpowiedzi
immunologicznej ze szczególnym uwzględnieniem
limfocytów B regulatorowych: badania podstawowe z
wykorzystaniem modelu zwierzęcego

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

LubekaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige UniversitetNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Biologii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ondokuz Mayis ÜniversitesiNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki
(Wydział Nauk Społecznych)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Kurupelit-SamsunMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ostravská Univerzita v OstravéNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2020-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Geografii (Wydział Oceanografii i
Geografii)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ostravská Univerzita v OstravéNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Inst. Fil. Wschodniosłowiańskiej (Wydział
Filologiczny )

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-09-27 08:30:18 Strona 248 z 394



umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Otto von Guericke University MagdeburgNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. dr hab.
Lucyna FalkowskaUmowy/porozumienia **:

Jožef Stefan InstituteNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-03-02 do 2019-03-01Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:

Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Transfer związków endokrynnie
aktywnych na najwyższym poziomie troficznym - badania
eksperymentalne z udziałem bałtyckiej foki szarej
(Helichoerus grypus)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

LjubljanaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  ochrona środowiska (Obszar nauk ścisłych/dziedzina
nauk chemicznych)
    •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk o Ziemi)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Rheinisch-Westfaelische Technische HochschuleNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów kierunku informatyka (Wydział
Matematyki, Fizyki i Informatyki)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

AkwizgranMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  informatyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

matematycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. UG, dr
hab. Jakub StelinaUmowy/porozumienia **:

Universidade de LisboaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-01-22 do 2017-01-21Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Stosunek pracy osób pełniących funkcje
organów administracji i władzy publicznej

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ruprecht-Karls-Universität HeidelbergNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Prawa i Administracji

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

HeidelbergMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. UG, dr
hab. Arkadiusz JanickiUmowy/porozumienia **:

Rosyjskie Państwowe Archiwum HistoryczneNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-07-08 do 2018-07-07Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Powstanie kościuszkowskie w Kurladii.
Ludzie-miejsca-wydarzenia

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Sankt PetersburgMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Sabancı ÜniversitesiNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2018-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów i kadry naukowej kierunku
dziennikarstwo (Wydział Nauk Społecznych, Inst. Filozofii,
Socjologii i Dziennikarstwa)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

IstambułMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu mgr Marcin
MichalakUmowy/porozumienia **:

Yale UniversityNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-10-01 do 2016-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:

Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Kształtowanie się odpowiedzialności za
błąd medyczny na gruncie amerykańskiego systemu
prawnego w latach 1794-1860. Studium historyczno-
prawne

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Stany ZjednoczoneKraj pochodzenia partnera:

New HavenMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Scoala Nationala de Studii Politice si AdministrativeNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Politologii
(Wydział Nauk Społecznych)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  nauki o polityce (Obszar nauk społecznych/dziedzina

nauk społecznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Slezska Univerzita v OpaveNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2016-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana kadry naukowej Wydziału Zarządzania

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

OpawaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Sofiiski Universitet 'Sveti Kliment Ohridski'Nazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2020-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Sveučilište u ZagrebuNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Slawistyki
(kroatologia)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

ZagrzebMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Syddansk UniversitetNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki (Wydział Filologiczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

OdenseMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Szegedi TudományegyetemNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Biologii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Technische Universität BerlinNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Transportu i Logistyki)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Technische Universität DresdenNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Transportu i Logistyki)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

DreznoMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Turun AmmattikorkeakouluNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. UG, dr
hab. Jarosław TęgowskiUmowy/porozumienia **:

University of BathNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2012-08-20 do 2016-03-19Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Zastosowanie dźwięków podwodnych
do pasywnego monitoringu procesów cielenia się czoła
Lodowca Hansa, Fjord Hornsund, Spitsbergen

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

BathMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  geologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk
o Ziemi)
    •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk o Ziemi)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; kierownik projektu prof. dr hab.
Tomasz SzkudlarekUmowy/porozumienia **:

Massey UniversityNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-07-14 do 2017-07-13Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca naukowa, badania i publikacje związane z
realizacją projektu: Teorie pedagogiczne, polityki oświatowe
a polityczna konstrukcja społeczeństwa. Analiza relacji w
świetle "retoryki ontologicznej" E. Laclau

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Nowa ZelandiaKraj pochodzenia partnera:

AucklandMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität BremenNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2020-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu
Oceanografii (Wydział Oceanografii i Geografii)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk o Ziemi)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität BremenNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2020-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat Jaume INazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów i kadry naukowej kierunku
dziennikarstwo (Wydział Nauk Społecznych - Inst. Filozofii,
Socjologii i Dziennikarstwa)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Castelló de la PlanaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  nauki o poznaniu i komunikacji społecznej (Obszar
nauk społecznych/dziedzina nauk społecznych)
    •  nauki o mediach (Obszar nauk społecznych/dziedzina
nauk społecznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-09-27 08:30:18 Strona 271 z 394



umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitatea Babeş-BolyaiNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Geografii (Wydział Oceanografii i
Geografii)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität PassauNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2016-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego (Katedry
Transportu i Logistyki)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat Rovira i VirgiliNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów i kadry naukowej kierunku
dziennikarstwo (Wydział Nauk Społecznych, Inst. Filozofii,
Socjologii i Dziennikarstwa)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 4

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 poznaniu i komunikacji społecznej (Obszar
nauk społecznych/dziedzina nauk społecznych)
    •  nauki o mediach (Obszar nauk społecznych/dziedzina
nauk społecznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat Rovira i VirgiliNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Inst. Pedagogiki
(Wydział Nauk Społecznych)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 4

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität SalzburgNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Inst. Anglistyki i
Amerykanistyki (Wydział Filologiczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université Jean Moulin Lyon 3Nazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Inst. Fil. Romańskiej
(Wydział Filologiczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université Nice Sophia-AntipolisNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Oceanografii (Wydział
Oceanografii i Geografii)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université Paris Est Créteil-Val de MarneNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2020-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Créteil (Paryż)Miasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universiteit AntwerpenNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Inst. Historii (Wydział
Historyczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universiteit GentNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów i kadry naukowej kierunku filozofia
(Wydział Nauk Społecznych, Inst. Filozofii, Socjologii i
Dziennikarstwa)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitetet i BergenNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki (Wydział Filologiczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 3

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitetet i OsloNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki (Wydział Filologiczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

OsloMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of Applied Sciences Upper AustriaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Handlu Zagranicznego)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-09-27 08:30:18 Strona 284 z 394



umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of La RochelleNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu
Oceanografii (Wydział Oceanografii i Geografii)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

La RochelleMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of SheffieldNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of WinchesterNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Inst. Psychologii
(Wydział Nauk Społecznych)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

WinchesterMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerza na Primorskem Universita del LitoraleNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Wydziału Zarządzania

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerza v Novi GoriciNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Inst. Fil. Polskiej
(Wydział Filologiczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Nova GoricaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2020-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Inst. Politologii (Wydział Nauk
Społecznych)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Słowacka, RepublikaKraj pochodzenia partnera:

TrnavaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Velikoturnovski Universitet Sv. Sv. Kiril i MetodiiNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2016-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Inst. Fil. Wschodniosłowiańskiej (Wydział
Filologiczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 3

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Veliko TurnovoMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Veterinarni a Farmaceuticka Univerzita BrnoNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Biologii

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Vrije Universiteit BrusselNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2017-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana studentów i kadry naukowej Międzyuczelnianego
Wydziału Biotechnologii UG-GUMed

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

BrukselaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Westfälische Wilhelms-Universität MünsterNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Inst. Psychologii (Wydział Nauk
Społecznych)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

 MünsterMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Glyndŵr UniversityNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana kadry naukowej Inst. Psychologii (Wydział Nauk
Społecznych)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

WrexhamMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitatea „Lucian Blaga” din SibiuNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2016-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana kadry naukowej Wydziału Prawa i Administracji

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

SibiuMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Vilniaus UniversitetasNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Inst. Fil. Wschodniosłowiańskiej (Wydział
Filologiczny)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; Memorandum of Understanding
for the implementation of the COST Action CA15133,
kierownik projektu prof. Mario Piccioli

Umowy/porozumienia **:

University of PatrasNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-04-15 do 2020-04-14Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: The Biogenesis of Iron-sulfur Proteins: from Cellular Biology
to Molecular Aspects (FeSBioNet)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

PatrasMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk
biologicznych)
    •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk biologicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; Memorandum of Understanding
for the implementation of a European Concerted Research
Action designated as COST Action ES1408; kierownik
projektu dr Cristina Gonzales

Umowy/porozumienia **:

 Universidad de ValladolidNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-03-24 do 2019-03-23Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: European network for algal-bioproducts (EUALGAE)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

ValladolidMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk
biologicznych)
    •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk o Ziemi)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Brak umowy partnerskiej; Memorandum of Understanding
for the implementation of a European Concerted Research
Action designated as COST Action ES1105; kierownik
projektu dr Triantafyllos Kaloudis

Umowy/porozumienia **:

Universiteit van AmsterdamNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2012-04-11 do 2016-04-10Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Cyanobacterial blooms and toxins in water resources:
Occurrence, impacts and management

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 3

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

AmsterdamMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk
biologicznych)
    •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk o Ziemi)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Guangdong Ocean UniversityNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-12-09 do 2019-12-08Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

ZhanjiangMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Hochschule  fur Technik und Wirtschaft, BerlinNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 1997-11-15Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Ternopil National Economic UniversityNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2010-12-15Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 6
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

TarnopolMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Escuela Politecnica NacionalNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-07-01Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 3

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

EkwadorKraj pochodzenia partnera:

QuitoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  technologia chemiczna (Obszar nauk
ścisłych/dziedzina nauk chemicznych)
    •  ochrona środowiska (Obszar nauk ścisłych/dziedzina
nauk chemicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Filia w Kaliningradzie Rosyjskiej Akademii Gospodarki
Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie
Federacji Rosyjskiej

Nazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

University of Social Sciences and Humanities Vietnam
National University, HanoiNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2008-09-04Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 5

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

University of Social Welfare & RehabilitationNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-05-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Iranu, Islamska RepublikaKraj pochodzenia partnera:

TeheranMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Precarpathian Vasyl Stefanyk UniversityNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2002-04-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Ivano-Frankivs'kMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Omsk State University F.M. DostoevskyNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-02-15 do 2021-02-14Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 4
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

OmskMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Malmö UniversityNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 1975-07-15Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

MalmöMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  informatyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

matematycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Shanghai International Studies UniversityNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2012-11-29 do 2017-11-28Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

ShanghaiMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  kulturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

University of CologneNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2001-10-15Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

University of PisaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2014-07-11 do 2019-07-10Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

PisaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-09-27 08:30:18 Strona 313 z 394



Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

University of TurkuNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 1997-10-16Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Lund UniversityNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 1995-03-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

LundMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Martin Luther University, Halle-WittenbergNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 1992-12-28Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Halle/WittenbergMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Animal Demography Uni at the University of Cape TownNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-01-11Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Republika Południowej AfrykiKraj pochodzenia partnera:

KapsztadMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Allameh Tabataba'i University, Islamic Republic of IranNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-09-28Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Iranu, Islamska RepublikaKraj pochodzenia partnera:

TeheranMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Northeastern Illinois University, ChicagoNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-11-17 do 2018-11-16Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Stany ZjednoczoneKraj pochodzenia partnera:

ChicagoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk
biologicznych)
    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

V.N.Karazin Kharkiv National UniversityNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2005-10-25Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie 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:

Kharkiv/OblastMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Część 3. Opłaty za studia i opłata rekrutacyjna

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 300

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 124

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 300

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 172

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:

wariant Ia) 0

wariant IIb) 4 389

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 1

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:

wariant Ia) 0

wariant IIb) 5 486

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 1

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 2 300

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 34

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 300

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 45

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 3 000

wariant IIb) 6 290

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 77

wariant IIe) 26

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 3 000

wariant IIb) 5 486

wariant IIIc) 5 486

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 16

wariant IIe) 15

wariant IIIf) 4

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Amerykanistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:

wariant Ia) 0

wariant IIb) 5 486

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 1

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia angielska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 100

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 220

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia angielska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 300

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 114

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia germańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 100

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 34

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia germańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 100

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 21

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:

wariant Ia) 3 400

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 8

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:

wariant Ia) 3 400

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 16

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:

wariant Ia) 0

wariant IIb) 5 486

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 16

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:

wariant Ia) 0

wariant IIb) 5 486

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 1

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: filologia romańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 100

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 26

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: iberystyka

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 100

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 78

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Rosjoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:

wariant Ia) 0

wariant IIb) 5 486

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 1

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Sinologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 300

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 19

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Wiedza o Filmie i Kulturze Audiowizualnej

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:

wariant Ia) 4 000

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 63

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 000

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 17

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 000

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 7

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 3 000

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 117

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:

wariant Ia) 3 600

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 37

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 0

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 7 681

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 1 800

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 91

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 0

wariant IIb) 5 048

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 1

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Dyplomacja

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:

wariant Ia) 0

wariant IIb) 5 048

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 1

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 1 800

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 21

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 2 650

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 46

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 0

wariant IIb) 5 048

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 5

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 0

wariant IIb) 5 925

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 1

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:

wariant Ia) 1 900

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 15

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:

wariant Ia) 1 900

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 220

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 1 900

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 92

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 2 100

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 237

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 2 000

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 322

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 0

wariant IIb) 5 048

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 1

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-09-27 08:30:19 Strona 360 z 394



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:

wariant Ia) 0

wariant IIb) 5 925

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 4

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Praca socjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:

wariant Ia) 1 900

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 44

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Praca socjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 100

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 14

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Praca socjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:

wariant Ia) 0

wariant IIb) 5 925

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 1

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Psychologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 10

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 655

wariant IIb) 5 486

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 775

wariant IIe) 6

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Psychologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 10

opłata za semestr:

wariant Ia) 0

wariant IIb) 5 486

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 8

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-09-27 08:30:19 Strona 366 z 394



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:

wariant Ia) 1 900

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 19

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 100

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 21

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 0

wariant IIb) 6 584

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 1

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 500

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 26

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 500

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 24

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 0

wariant IIb) 7 681

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 3

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 2 039

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 134

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 2 200

wariant IIb) 5 486

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 179

wariant IIe) 1

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: European Business Administration

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 500

wariant IIb) 8 339

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 76

wariant IIe) 2

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 2 200

wariant IIb) 4 389

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 479

wariant IIe) 1

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Kryminologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 200

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 53

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Podatki i doradztwo podatkowe

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 300

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 12

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 2 600

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 159

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 2 590

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 905

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 3 000

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 287

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 2 300

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 432

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 2 616

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 455

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 2 300

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 22

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 2 600

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 54

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 300

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 138

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 300

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 167

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 0

wariant IIb) 7 681

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 1

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
b)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

a)

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Część 4. Studia doktoranckie

Informacja o opłatach na studiach doktoranckich

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Chemii

Dziedzina nauki/sztuki:     1.  dziedzina nauk chemicznych
    2.  dziedzina nauk chemicznych

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Należy wypełnić dla studiów doktoranckich, na których były dokonywane wpłaty.

2)

Dyscyplina naukowa/artystyczna:     1.  ochrona środowiska
    2.  chemia

Liczba doktorantów wnoszących opłatę: 8

Średnia opłata za semestr (w zł)**: 2500

2)

Informacja o opłatach na studiach doktoranckich

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Chemii

Dziedzina nauki/sztuki:
    1.  dziedzina nauk matematycznych
    2.  dziedzina nauk fizycznych
    3.  dziedzina nauk chemicznych
    4.  dziedzina nauk biologicznych

Forma studiów*: STACJONARNE

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Należy wypełnić dla studiów doktoranckich, na których były dokonywane wpłaty.

2)

Dyscyplina naukowa/artystyczna:
    1.  matematyka
    2.  fizyka
    3.  chemia
    4.  biologia

Liczba doktorantów wnoszących opłatę: 5

Średnia opłata za semestr (w zł)**: 2500

2)

Informacja o opłatach na studiach doktoranckich

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina nauk ekonomicznych

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

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

Należy wypełnić dla studiów doktoranckich, na których były dokonywane wpłaty.

2)

Dyscyplina naukowa/artystyczna: ekonomia

Liczba doktorantów wnoszących opłatę: 63

Średnia opłata za semestr (w zł)**: 2300

2)
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** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o opłatach na studiach doktoranckich

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina nauk ekonomicznych

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Należy wypełnić dla studiów doktoranckich, na których były dokonywane wpłaty.

2)

Dyscyplina naukowa/artystyczna: ekonomia

Liczba doktorantów wnoszących opłatę: 18

Średnia opłata za semestr (w zł)**: 6584

2)

Informacja o opłatach na studiach doktoranckich

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina nauk społecznych

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Należy wypełnić dla studiów doktoranckich, na których były dokonywane wpłaty.

2)

Dyscyplina naukowa/artystyczna: psychologia

Liczba doktorantów wnoszących opłatę: 28

Średnia opłata za semestr (w zł)**: 2300

2)

Informacja o opłatach na studiach doktoranckich

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina nauk prawnych

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Należy wypełnić dla studiów doktoranckich, na których były dokonywane wpłaty.

2)

Dyscyplina naukowa/artystyczna: prawo

Liczba doktorantów wnoszących opłatę: 286

Średnia opłata za semestr (w zł)**: 3800

2)

Informacja o opłatach na studiach doktoranckich

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Dziedzina nauki/sztuki:     1.  dziedzina nauk ekonomicznych
    2.  dziedzina nauk ekonomicznych

2)
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    3.  dziedzina nauk ekonomicznych

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Należy wypełnić dla studiów doktoranckich, na których były dokonywane wpłaty.

Dyscyplina naukowa/artystyczna:     1.  nauki o zarządzaniu
    2.  ekonomia
    3.  finanse

Liczba doktorantów wnoszących opłatę: 133

Średnia opłata za semestr (w zł)**: 2800

2)
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Część 5. Pracownicy cudzoziemcy
UWAGA: Dane przekazane w Części 5 sprawozdania będą stanowiły podstawę
naliczenia dotacji podstawowej na rok 2017!

Liczba pracowników wg. kraju pochodzenia

Kraj pochodzenia:

Nauczyciele akademiccy

Liczba osób niebędących obywatelami polskimi, posiadających tytuł
naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudnionych na
stanowisku profesora w innej uczelni lub instytucie badawczym, lub
instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, lub zagranicznej
uczelni, lub zagranicznej instytucji naukowej, które w poprzednim
roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć w
uczelni (z wyłączeniem osób pozostających z uczelnią w stosunku
pracy) w okresie do 3 miesięcy

Liczba osób niebędących obywatelami polskimi, posiadających tytuł
naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudnionych na
stanowisku profesora w innej uczelni lub instytucie badawczym, lub
instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, lub zagranicznej
uczelni, lub zagranicznej instytucji naukowej, które w poprzednim
roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć w
uczelni (z wyłączeniem osób pozostających z uczelnią w stosunku
pracy) w okresie dłuższym niż 3 miesiące

Chiny

1

0

Kraj pochodzenia:

Nauczyciele akademiccy

Liczba osób niebędących obywatelami polskimi, posiadających tytuł
naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudnionych na
stanowisku profesora w innej uczelni lub instytucie badawczym, lub
instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, lub zagranicznej
uczelni, lub zagranicznej instytucji naukowej, które w poprzednim
roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć w
uczelni (z wyłączeniem osób pozostających z uczelnią w stosunku
pracy) w okresie do 3 miesięcy

Liczba osób niebędących obywatelami polskimi, posiadających tytuł
naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudnionych na
stanowisku profesora w innej uczelni lub instytucie badawczym, lub
instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, lub zagranicznej
uczelni, lub zagranicznej instytucji naukowej, które w poprzednim
roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć w
uczelni (z wyłączeniem osób pozostających z uczelnią w stosunku
pracy) w okresie dłuższym niż 3 miesiące

Egipt

1

0
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Liczba pracowników wg. kraju pochodzenia

Kraj pochodzenia:

Nauczyciele akademiccy

Liczba osób niebędących obywatelami polskimi, posiadających tytuł
naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudnionych na
stanowisku profesora w innej uczelni lub instytucie badawczym, lub
instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, lub zagranicznej
uczelni, lub zagranicznej instytucji naukowej, które w poprzednim
roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć w
uczelni (z wyłączeniem osób pozostających z uczelnią w stosunku
pracy) w okresie do 3 miesięcy

Liczba osób niebędących obywatelami polskimi, posiadających tytuł
naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudnionych na
stanowisku profesora w innej uczelni lub instytucie badawczym, lub
instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, lub zagranicznej
uczelni, lub zagranicznej instytucji naukowej, które w poprzednim
roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć w
uczelni (z wyłączeniem osób pozostających z uczelnią w stosunku
pracy) w okresie dłuższym niż 3 miesiące

Koreańska Republika Ludowo-
Demokratyczna

2

0

Kraj pochodzenia:

Nauczyciele akademiccy

Liczba osób niebędących obywatelami polskimi, posiadających tytuł
naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudnionych na
stanowisku profesora w innej uczelni lub instytucie badawczym, lub
instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, lub zagranicznej
uczelni, lub zagranicznej instytucji naukowej, które w poprzednim
roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć w
uczelni (z wyłączeniem osób pozostających z uczelnią w stosunku
pracy) w okresie do 3 miesięcy

Liczba osób niebędących obywatelami polskimi, posiadających tytuł
naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudnionych na
stanowisku profesora w innej uczelni lub instytucie badawczym, lub
instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, lub zagranicznej
uczelni, lub zagranicznej instytucji naukowej, które w poprzednim
roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć w
uczelni (z wyłączeniem osób pozostających z uczelnią w stosunku
pracy) w okresie dłuższym niż 3 miesiące

Niemcy

1

0
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Liczba pracowników wg. kraju pochodzenia

Kraj pochodzenia:

Nauczyciele akademiccy

Liczba osób niebędących obywatelami polskimi, posiadających tytuł
naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudnionych na
stanowisku profesora w innej uczelni lub instytucie badawczym, lub
instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, lub zagranicznej
uczelni, lub zagranicznej instytucji naukowej, które w poprzednim
roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć w
uczelni (z wyłączeniem osób pozostających z uczelnią w stosunku
pracy) w okresie do 3 miesięcy

Liczba osób niebędących obywatelami polskimi, posiadających tytuł
naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudnionych na
stanowisku profesora w innej uczelni lub instytucie badawczym, lub
instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, lub zagranicznej
uczelni, lub zagranicznej instytucji naukowej, które w poprzednim
roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć w
uczelni (z wyłączeniem osób pozostających z uczelnią w stosunku
pracy) w okresie dłuższym niż 3 miesiące

Włochy

1

0
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