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Szanowni Państwo

Przekazuję Państwu raport roczny podsumowujący kolejny rok aka-
demicki w Uniwersytecie Gdańskim. Był to dla mnie rok szczególny, 
ponieważ właśnie wtedy rozpoczęła się moja kadencja Rektora Uni-
wersytetu Gdańskiego. Sprawozdanie to jest uzupełnieniem do rocz-
nego sprawozdania z działaności uczelni składanego przez Uniwersy-
tet Gdański w systemie POL-on.

Uniwersytet Gdański jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się 
uczelnią, reprezentującą nauki przyrodnicze, humanistyczne i społecz-
ne oraz nauki ścisłe. Uczelnia ma bardzo dobry potencjał naukowo-
badawczy i dydaktyczny zlokalizowany na 11 wydziałach, na których 
w roku akademickim 2016/2017 kształciło się prawie 30 tysięcy stu-
dentów (27 574) na 74 kierunkach. Obowiązki i zadania Uczelni reali-
zuje około 3 200 pracowników, wśród których 1725 osób to nauczy-
ciele akademiccy, a grupa profesorów i doktorów habilitowanych liczy 
już 574 osoby. Uniwersytet posiada aż 29 uprawnień do doktoryzowa-
nia i 18 uprawnień do habilitowania. Uniwersytet Gdański jest Uczel-
nią zlokalizowaną w pięknym Kampusie w Gdańsku Oliwie, w Sopocie 
i Gdyni o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, którą dynamicznie budo-
wano przez wszystkie lata, poczynając od 2000 roku. 

Główne cele Uniwersytetu Gdańskiego na kolejne lata to:
- skuteczne wdrażanie osiągnięć naukowych i postępu technicznego do gospodarki,
- dostosowanie jakości kształcenia do potrzeb i oczekiwań gospodarki oraz środowiska zewnętrznego,
- dążenie do tego, by uniwersytety stały się miejscem integracji międzynarodowej nauki i kształcenia, a w efekcie pol-

skie uczelnie mogły skutecznie konkurować z uczelniami świata i Europy.

Sprawozdanie to pozwoli na analizę tego, co zostało już osiągnięte oraz pomoże w zaplanowaniu strategii działania 
Uczelni na przyszłość. 

Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim pracownikom a także studentom i doktorantom za wspieranie mnie 
w realizacji planów, które przedstawiałem podczas wyborów Władz na kadencję 2016-2020. Liczę na dalszą, równie 
owocną i harmonijną współpracę na rzecz Naszego Uniwersytetu Gdańskiego.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny





Wybrane wydarzenia na UG
Rok akademicki 2016/2017 
7 września 2016: Instytut Psychologii UG otrzymał akredytację 

i uprawnienia do prowadzenia specjalizacji z Psychologii Kli-
nicznej.

8-9 września 2016: Międzynarodowa Konferencja Emerytalna 
‘Security, responsibility and property of pensions’ na Wy-
dziale Zarządzania UG, współorganizowana przez Katedrę Fi-
nansów i Ryzyka Finansowego UG we współpracy z Europe-
an Network for Research on Supplementary Pensions. 

13 września 2016: Naukowcy z Międzyuczelnianego Wydziału 
Biotechnologii UG i GUMed dr Ewelina Król i dr Łukasz Rą-
balski uzyskali granty w ramach programu LIDER Narodowe-
go Centrum Badań i Rozwoju. Dr Ewelina Król otrzymała do-
finansowanie na realizację projektu „Szczepionka przeciwko 
wirusowi Zika - innowacyjne otrzymywanie antygenów pod-
jednostkowych”, a dr Łukasz Rąbalski – na realizację projek-
tu „Cząsteczki wirusopodobne produkowane w żywych bio-
reaktorach jako szczepionka przeciwko najgroźniejszej cho-
robie drobiu”. 

13-15 września 2016: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
‘Crime Fiction Here and There: Time and Space’ na Wydziale 
Prawa i Administracji UG, współorganizowana przez Katedrę 
Kultur i Literatur Anglojęzycznych UG, Captivating Criminali-
ty Network oraz Bath Spa University. 

14-17 września 2016: XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny na 
Wydziale Nauk Społecznych UG, współorganizowany przez 
Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Gdański 
i Wydział Nauk Społecznych UG. 

21-23 września 2016: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Sukces organizacji – przejawy i uwarunkowania” w Gdań-
sku, organizowana przez Instytut Organizacji i Zarządzania 
Wydziału Zarządzania UG.

21-23 września 2016: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
realizowana w ramach grantu Fundacji Templetona ‘Quan-
tum phenomena: Between the whole and the Parts’ w Kra-
jowym Centrum Informatyki Kwantowej przy Uniwersytecie 
Gdańskim, współorganizowana przez Wydział Fizyki Tech-
nicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej 
i Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej przy UG.

21-23 września 2016: Międzynarodowa Konferencja Literaturo-
znawców ‘Autour de… honte, malaise, ressentiment’ na Uni-
wersytecie Gdańskim, współorganizowana przez Instytut Fi-
lologii Romańskiej Wydziału Filologicznego UG i Pracownię 
Badań nad Nowoczesną Literaturą Frankofońską.

22 września 2016: Mgr Joanna Karczewska-Golec, asystentka w 
Katedrze Biologii Molekularnej Wydziału Biologii UG, otrzy-
mała I nagrodę w konkursie Polskiego Towarzystwa Gene-
tycznego na najlepsze wystąpienia ustne w sesjach „Gene-
tyka Mikroorganizmów” podczas V Polskiego Kongresu Ge-
netyki.

22-23 września 2016: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Potrzeby współczesnej dydaktyki akademickiej i dydakty-
ki przekładu” na Wydziale Filologicznym UG, współorgani-
zowana przez Katedrę Lingwistyki Stosowanej i Translatory-
ki, Katedrę Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka, Kate-
drę Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatory-
ki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katedrę Filologii Germań-
skiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

22-24 września 2016: 26th Baltic Valuation Conference 2016 
w Gdańsku, współorganizowana przez Katedrę Inwestycji 
i Nieruchomości Wydziału Zarządzania UG, Pomorskie To-
warzystwo Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polską Fede-
rację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

23 września 2016: Sandra Skibiszewska, studentka Wydziału 
Chemii UG znalazła się wśród laureatów 5. edycji konkursu 
„Diamentowy Grant”.

23 września 2016: Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferen-
cja Naukowa „Mody teatralne. Przemiany” na Wydziale Fi-
lologicznym UG, zorganizowana przez Katedrę Dramatu, Te-
atru i Widowisk Instytutu Filologii Polskiej UG oraz Inter-
dyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu 
Gdańskiego.

28 września 2016: Dr Marta Moskot (Wydział Biologii UG), dr Li-
dia Chomicz-Mańka (Wydział Chemii UG) i dr Dominika Sa-
niewska (Wydział Oceanografii i Geografii UG) otrzymały 
stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla mło-
dych wybitnych naukowców z bogatym dorobkiem nauko-
wym w skali międzynarodowej.

29 września 2016: Uniwersytet Gdański został wyróżniony Zło-
tym Medalem za Zasługi dla Pracodawców Pomorza. Uczel-
nia została doceniona „za aktywne i skuteczne podejmowa-
nie działań umożliwiających realną współpracę środowiska 
naukowego i gospodarczego”.

29 września 2016: Dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. nadzw. 
z Wydziału Zarządzania UG otrzymała Polską Indywidualną 
Nagrodę Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego w katego-
rii nauka.

2 października 2016: Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdań-
skiego „Jantar” zdobył trzy nagrody na największym w Ko-
rei Południowej Międzynarodowym Festiwalu Tańca - Che-
oan World Dance Festival 2016: w konkursach International 
Folk Dance Competition, Cheonan World Dance Competi-
tion - Solo & Duet i Funny Dance Battle.

3 października 2016: Inauguracja roku akademickiego 
2016/2017 na Uniwersytecie Gdańskim. Uroczystość połą-
czona z przekazaniem insygniów władzy rektorskiej dr. hab. 
Jerzemu Gwizdale, prof. nadzw., który został wybrany na ka-
dencję 2016-2020. Insygnia przekazał Rektor mijającej ka-
dencji, prof. dr hab. Bernard Lammek.



3 października 2016: Książka dra hab. Marcina Michała Wiszo-
watego, prof. nadzw. z Wydziału Prawa i Administracji UG 
„Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych 
ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mie-
szanych” znalazła się w gronie dziesięciu książek nominowa-
nych do prestiżowej Nagrody im. Jana Długosza 2016.

4 października 2016: Podpisanie porozumienia o współpracy 
partnerskiej pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych w zakresie działalności dydaktycz-
nej, rozwojowej, naukowo-badawczej oraz realizacji wspól-
nych projektów w obszarze ubezpieczeń społecznych.

6 października 2016: Kociewski Festiwal Nauki w Starogardzie 
Gdańskim, współorganizowany przez Uniwersytet Gdański.

6-7 października 2016: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Między wolnością a zniewoleniem. Wartości w historiogra-
fii polskiej i środkowoeuropejskiej od końca XVIII po począt-
ki XXI wieku” na Wydziale Historycznym UG, współorgani-
zowana przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskie-
go oraz Towarzystwo Historiograficzne.

7 października 2016: Prof. dr hab. Piotr Bojarski, dziekan Wy-
działu Matematyki, Fizyki i Informatyki UG został powołany 
na 3 lata na edytora międzynarodowego czasopisma „Jour-
nal of Molecular Liquids” wydawanego przez Elsevier, jedno 
z największych światowych wydawnictw naukowych.

7-8 października 2016: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Natura woli” na Wydziale Nauk Społecznych UG, zorgani-
zowana przez Zakład Historii Filozofii Starożytnej, Średnio-
wiecznej i Nowożytnej oraz Zakład Metafizyki, Filozofii Re-
ligii i Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii, Socjologii 
i Dziennikarstwa UG.

8 października 2016: Uroczyste nasadzenie drzew w Bałtyc-
kim Kampusie UG w Gdańsku-Oliwie, zorganizowane przez 
Pierwszy Klub Soroptimist International w Gdańsku w ra-
mach obchodów jubileuszu 20-lecia działalności klubu.

9 października 2016: Bartosz Świniarski, student Wydziału Pra-
wa i Administracji UG oraz zawodnik AZS Uniwersytet Gdań-
ski, zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów 
w Trójboju Siłowym w kategorii wagowej 93 kg.

11-12 października 2016: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Rozgłośni Studenckich „RADIOUCZE(L)NI” na Wydziale Nauk 
Społecznych UG, zorganizowana przez kierunek Dziennikar-
stwo i komunikacja społeczna UG, Instytut Filozofii, Socjo-
logii i Dziennikarstwa UG, Radio MORS UG – Mega Otwarte 
Radio Studenckie oraz Naukowe Koło Radiowców UG.

12 października 2016: Podpisanie umowy partnerskiej pomię-
dzy Uniwersytetem Gdańskim i  Samorządem Województwa 
Pomorskiego na rzecz realizacji programu „Zdolni z Pomo-
rza – Uniwersytet Gdański”.

13 października 2016: Uroczyste otwarcie II etapu „Laborato-
rium Wydmowego” w Stacji Biologicznej Wydziału Biologii 
UG.

13-14 października 2016: Międzynarodowa Konferencja Nauko-
wa „Patriotyczny obowiązek. O turystyce zaangażowanej” 
w ramach IX Forum Europa Nostra na Wydziale Historycz-
nym UG, współorganizowana przez Wydział Historyczny Uni-
wersytetu Gdańskiego, Akademię Morską w Gdyni oraz Sto-
warzyszenie Academia Europa Nostra.

14-15 października 2016: Ogólnopolska Konferencja Nauko-
wa „Kreacje. Ostatnie dwudziestolecie Teatru Wybrzeże” na 
Wydziale Filologicznym UG współorganizowana przez Kate-
drę Dramatu, Teatru i Widowisk UG oraz Teatr Wybrzeże.

14 października 2016: Jubileuszowa uroczystość z okazji 35-le-
cia działalności Akademickiego Centrum Kultury UG „Alter-
nator”.

17 października 2016: Dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. nadzw. 
z Instytutu Psychologii UG, autorka książki  „Oblicza empa-
tii w procesie adaptacji do rodzicielstwa”, została laureatką 
Nagrody Teofrasta za rok 2016, przyznawanej przez redakcję 
magazynu „Charaktery” za najlepszą naukową książkę psy-
chologiczną.

19 października 2016: Akademickie Targi Pracy TRÓJMIASTO na 
Wydziale Nauk Społecznych UG, zorganizowane przez biu-
ra karier: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej,  
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii Mary-
narki Wojennej oraz Akademii Morskiej.

19 października 2016 – 18 stycznia 2017: Cykl międzynarodo-
wych seminariów w Instytucie Geografii UG, realizowanych 
w ramach Centrum Doskonałości Recourse, organizowanych 
przez Katedrę Geografii Ekonomicznej UG.

20-21 października 2016: VI Międzynarodowa Konferencja Na-
ukowa z cyklu „Słowo z perspektywy językoznawcy i tłuma-
cza” –  „Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza” 
na Wydziale Filologicznym UG, współorganizowana przez 
Katedrę Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Trans-
latoryki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UG oraz 
Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

21 października 2016: Konferencja Badań Kosmicznych 2016 
na Wydziale Prawa i Administracji UG, współorganizowana 
przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego UG, 
Wydział Prawa i Administracji UG i Polską Agencję Kosmicz-
ną.

24 października 2016: Uroczystość jubileuszu 25-lecia Fundacji 
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

25 października 2016: Podpisanie umów o dofinansowanie 
dwóch projektów w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020: 
„Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Infor-
matyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby 
kształcenia na kierunku o profilu praktycznym” oraz „Labo-
ratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji fil-
mowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku – adaptacja 
oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycz-
nym” na łączną kwotę niemal 26 milionów złotych.



27-29 października 2016: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Tadeusz Kościuszko wobec wyzwań epoki. Dokonania – tło 
historyczne – dziedzictwo” na Uniwersytecie Gdańskim, zor-
ganizowana przez Wydział Historyczny UG.

6-7 listopada 2016: Polsko-izraelskie warsztaty Innocamp w ra-
mach projektu Liderzy Demokracji na Wydziale Nauk Spo-
łecznych UG oraz w Europejskim Centrum Solidarności, zor-
ganizowane przez Fundację Żywy Most przy współpracy Wy-
działu Nauk Społecznych UG.

14 listopada 2016: Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Wy-
dziale Ekonomicznym UG.

15 listopada 2016: Praca magisterska Katarzyny Lincer „Arty-
styczny wystrój i wyposażenie trójmiejskich lokali gastrono-
micznych w okresie powojennym (1945–1989)”, napisana w 
Instytucie Historii Sztuki UG, otrzymała nagrodę tygodnika 
„Polityka” w konkursie na najlepszą pracę magisterską po-
święconą historii PRL.

17-19 listopada 2016: Jubileusz 20-lecia działalności Instytutu 
Kaszubskiego na Uniwersytecie Gdańskim.

18 listopada 2016: Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach na 
Wydziale Biologii UG.

18-19 listopada 2016: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Schulz – słownik mówiony”, zorganizowana przez Instytut 
Filologii Polskiej UG, Katedrę Historii Literatury w Instytucie 
Filologii Polskiej UG oraz Pracownię Schulzowską w Instytu-
cie Filologii Polskiej UG.

19 listopada 2016: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Do-
świadczenie sacrum w różnych kulturach i cywilizacjach w 
kontekście procesów sekularyzacji” na Wydziale Nauk Spo-
łecznych UG, współorganizowana przez Instytut Filozofii, So-
cjologii i Dziennikarstwa UG, Pomorskie Towarzystwo Filozo-
ficzno-Teologiczne oraz gdański oddział Polskiego Towarzy-
stwa Filozoficznego.

28-29 listopada 2016: II Krajowa Konferencja Ogólnopolskie-
go Forum Mediów Akademickich na Politechnice Gdańskiej 
i Uniwersytecie Gdańskim, współorganizowana przez No-
woczesne Zarządzanie Biznesem, Warszawski Instytut Ban-
kowości, Wydział Nauk Społecznych UG oraz Politechnikę 
Gdańską.

30 listopada 2016: Prof. dr hab. Artur Świergiel z Wydziału Bio-
logii UG został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego na członka Rady Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju.

1 grudnia 2016: Zespoły naukowe Instytutu Biochemii i Biofi-
zyki PAN afiliowanego przy Uniwersytecie Gdańskim (prof. 
Magdalena Gabig-Cimińska i dr Marta Moskot) oraz Wydzia-
łu Biologii UG (prof. Grzegorz Węgrzyn i prof. Joanna Jakób-
kiewicz-Banecka) otrzymały wyróżnienie Polskiej Akademii 
Nauk za cykl prac na temat zastosowania flawonoidów w te-
rapii chorób uwarunkowanych genetycznie.

1 grudnia 2016: XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mo-
delowanie procesów i systemów logistycznych” na Wydzia-
le Ekonomicznym UG, organizowana przez Katedrę Logisty-
ki, Katedrę Polityki Transportowej, Zakład Transportu Mię-
dzynarodowego i Spedycji IHZ Wydziału Ekonomicznego UG.

1-3 grudnia 2016: Międzynarodowa Konferencja „Mobilność 
w sieci. Relacje. Bezpieczeństwo. Rozwój” w Pomorskim Par-
ku Naukowo-Technologicznym Gdynia współorganizowana 
przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg, Miasto Gdynia, Uni-
wersytet Gdański i Pomorskiego Kuratora Oświaty.

8-9 grudnia 2016: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Go-
vernmentality i co dalej?” na Wydziale Nauk Społecznych 
UG, współorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych 
UG, Instytut Pedagogiki UG oraz Wydział Nauk o Wychowa-
niu i Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

9 grudnia 2016: Prof. dr hab. Artur Hugo Świergiel z Wydziału 
Biologii UG otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za 2015 rok za całokształt dorobku naukowego.

9 grudnia 2016: Mgr Magdalena Pszczółka, absolwentka Wy-
działu Prawa i Administracji UG i doktorantka na tym wy-
dziale, zajęła drugie miejsce w V rankingu wschodzących 
gwiazd prawa organizowanym przez „Dziennik Gazetę Praw-
ną”.

12 grudnia 2016: Podpisanie porozumienia o współpracy po-
między Uniwersytetem Gdańskim i Centrum Nauki EXPERY-
MENT w Gdyni w zakresie popularyzacji nauki i wiedzy, wy-
miany doświadczeń w dydaktyce oraz organizacji wspólnych 
przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych.

14 grudnia 2016: Ida Sywula, studentka Wydziału Ekonomiczne-
go UG, została laureatką konkursu Młody Ekonomista orga-
nizowanego przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich.

15 grudnia 2016: Dzień Otwarty Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki UG.

15 grudnia 2016: Forum Współpracy Akademickiej dla studen-
tów, kół naukowych i nauczycieli akademickich na Wydziale 
Nauk Społecznych UG, zorganizowane przez Dział Kształce-
nia UG, Biuro Jakości Kształcenia UG i Biuro Karier UG.

17 grudnia 2016: Dr hab. Anna Machnikowska, prof. nadzw., 
Prorektor ds. Kształcenia UG została wybrana na Przewodni-
czącą Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia powołanej przez 
Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich.

5 stycznia 2017: Obchody 90-tych urodzin prof. Marii Janion, 
doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, współor-
ganizowane przez Pracownię Krytyki Artystycznej UG, Klub 
Żak i Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.

7 stycznia 2017: Dr Anna Mazurkiewicz z Wydziału Historycz-
nego UG objęła stanowisko Prezesa Polsko-Amerykańskiego 
Towarzystwa Historycznego (Polish American Historical As-
sociation, PAHA) na kadencję 2017-2018.

11 stycznia 2017: Dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. nadzw. 
z Wydziału Prawa i Administracji UG została wybrana na wi-
ceprzewodniczącą Doradczego Komitetu Naukowego przy 
Rzeczniku Finansowym.

13 stycznia 2017: 6. edycja ogólnopolskiej „Nocy Biologów” 
na Uniwersytecie Gdańskim, zorganizowana przez Wydział 
Biologii UG, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG  
i GUMed, Miejski Ogród Zoologiczny w Gdańsku-Oliwie oraz 
Akwarium Gdyńskie MIR-PIB.
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20-21 stycznia 2017: Międzynarodowa Multidyscyplinarna Kon-
ferencja Naukowa „Sen, marzenia senne” na Wydziale Filo-
logicznym UG, zorganizowana przez Pracownię Badań Nad 
Snem, Pamięcią i Wyobraźnią UG.

28 stycznia 2017: Prof. dr hab. Jerzy Zajadło z Wydziału Prawa 
i Administracji UG, prawnik i filozof, specjalista w zakresie 
teorii i filozofii prawa, został laureatem Nagrody Naukowej 
Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2016 w katego-
rii nauk humanistycznych i społecznych za „teorię trudnych 
przypadków w prawie”.

31 stycznia 2017: Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego zosta-
li laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki: dr Ka-
rolina Kropielnicka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informa-
tyki UG (konkurs HARMONIA 8), dr hab. Maria Kaźmierczak, 
prof. nadzw. z Wydziału Nauk Społecznych UG (konkurs SO-
NATA BIS 6) i dr hab. Rafał Urbaniak, prof. nadzw. z Wydziału 
Nauk Społecznych UG (konkurs SONATA BIS 6).

6 lutego 2017: Studenci UG, Sebastian Chamera, Monika Choj-
nacka, Katarzyna Gliszczyńska, Balbina Hoppe, Krzysztof 
Krzemiński, Jakub Kumirski, Joanna Łaszcz i Anna Parlak, 
otrzymali stypendia naukowe Marszałka Województwa Po-
morskiego na rok akademicki 2016/2017.

7 lutego 2017: Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Gminą 
Miasta Sopot, a Uniwersytetem Gdańskim w zakresie kon-
tynuowania działań mających na celu wspieranie edukacji 
uczniów sopockich szkół przy udziale kadry wykładowej Uni-
wersytetu Gdańskiego.

7 lutego 2017: Elżbieta Benkowska i Ewa Poniznik, doktorant-
ki na Filologicznych Studiach Doktoranckich na Uniwersyte-
cie Gdańskim, otrzymały stypendium Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego w roku akademickim 2016/2017 w dzie-
dzinie kultury.

10 lutego 2017: Mgr Wacław Kulczykowski, doktorant z Wy-
działu Historycznego UG, został laureatem Nagrody Miasta 
Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za 
rok 2016 w kategorii nauk humanistycznych i społecznych za 
„wybitne osiągnięcia w zakresie prowadzenia prac archeolo-
gicznych, rewitalizacyjnych i dokumentacyjnych oraz wkład 
w nowatorskie badanie i ratowanie zabytków kultury na Po-
morzu”.

14 lutego 2017: Podpisanie porozumienia o współpracy pomię-
dzy Uniwersytetem Gdańskim i Operą Bałtycką w zakresie 
popularyzowania nauki, wiedzy i kultury, wymiany doświad-
czeń w dydaktyce oraz organizacji wspólnych przedsięwzięć 
edukacyjnych i kulturalnych.

17 lutego 2017: Sara Piasecka, studentka Wydziału Ekonomicz-
nego UG, została wicemistrzynią świata i mistrzynią Europy 
w żeglarstwie lodowym w klasie DN.

20 lutego 2017: Dr Michał Oszmaniec z Wydziału Matematyki, 
Fizyki i Informatyki UG został laureatem konkursu HOMING 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i otrzymał dofinansowanie 
na realizację projektu „Teoria informacji przy ograniczonych 
zasobach: klasyczna symulowalność, rozszerzenia do uni-
wersalności oraz zastosowania w kryptografii i sensingu”.

21 lutego 2017: Dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. nadzw., 
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UG, został członkiem 
kapituły Nagrody Komitetu Nauk Politycznych PAN za wybit-
ne prace o tematyce politologicznej.

21 lutego 2017: Uniwersytet Gdański po raz pierwszy wziął 
udział w międzynarodowym rankingu Webometrics Ranking 
of World Universities 2017 i znalazł się na 1. miejscu wśród 
uczelni pomorskich, 14. miejscu wśród uczelni polskich oraz 
na 1164. miejscu w klasyfikacji generalnej.

24 lutego 2017: Dr hab. Bogdan Banecki, prof. nadzw. z Między-
uczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed został 
laureatem nagrody Primum Cooperatio, przyznawanej przez 
organizację Pracodawcy Pomorza za promowanie współpra-
cy środowiska naukowego i gospodarczego oraz za praktycz-
ne wdrażanie dorobku naukowego w gospodarce.

28 lutego 2017: AZS Uniwersytet Gdański zdobył drugie miejsce 
w Akademickich Mistrzostwach Polski 2016/2017 w Katowi-
cach w męskim futsalu. Za najlepszego zawodnika uznano 
Tomasza Kriezela z AZS UG.

2 marca 2017: Dr Danuta Gutowska-Owsiak z Międzyuczelnia-
nego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed została laureat-
ką 2. edycji programu First Team FNP i otrzymała dofinanso-
wanie na realizację projektu „Egzosomy produkowane przez 
komórki naskórka (keratynocyty) w indukcji alergii i toleran-
cji na alergeny środowiskowe”.

2 marca 2017: Podpisanie porozumienia o objęciu opieką 
w procesie edukacyjnym i wsparciem merytoryczno-organi-
zacyjnym uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku 
przez Uniwersytet Gdański.

2 marca 2017: Konsorcjum w składzie: Politechnika Gdańska, 
Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz 
spółka celowa PG Excento Sp. z o.o., otrzymało dofinanso-
wanie w kwocie 3 750 000 zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego na prace przedwdrożeniowe w ramach pro-
gramu Inkubator Innowacyjności+. W ramach projektu będą 
promowane osiągnięcia naukowe pomorskich naukowców 
oraz wzmocniona zostanie współpraca między nauką a biz-
nesem. Na UG projekt prowadzi Centrum Transferu Techno-
logii UG.

13 marca 2017: Uniwersytet Gdański zajął trzecie miejsce w ka-
tegorii „Reklama prasowa” w ogólnopolskim konkursie Ge-
nius Universitatis 2017 na najlepsze kreatywne kampanie re-
krutacyjne szkół wyższych w roku akademickim 2016/2017.

14 marca 2017: Podpisanie porozumienia ‘Study in Pomorskie’ 
na rzecz wspierania działań służących umiędzynarodowie-
niu pomorskich ośrodków akademickich, poprawie ich kon-
kurencyjności oraz wzmocnieniu konkurencyjności regio-
nu. Porozumienie zostało podpisane przez Samorząd Wo-
jewództwa Pomorskiego oraz osiem pomorskich uczelni, 
w tym Uniwersytet Gdański.

17 marca 2017: Uroczystość 25-lecia Wydziału Chemii Uniwer-
sytetu Gdańskiego.

17-18 marca 2017: 7. edycja trójmiejskich obchodów Świato-
wego Tygodnia Mózgu – Dni Mózgu 2017 na Uniwersytecie 
Gdańskim, zorganizowana przez Wydział Biologii UG.



20-21 marca 2017: 23. edycja Targów AKADEMIA 2017 na Uni-
wersytecie Gdańskim, połączona z Dniami Otwartymi Uni-
wersytetu Gdańskiego.

20 marca 2017: Uroczyste posiedzenie Senatu UG z okazji Świę-
ta Uniwersytetu Gdańskiego – 46. rocznicy powołania Uczel-
ni. W czasie święta UG wręczone zostały nagrody Nauczycie-
la Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlep-
szych nauczycieli akademickich oraz medale UG. Laureatami 
w roku akademickim 2016/2017 zostali: prof. dr hab. Stani-
sław Fedorowicz z Wydziału Oceanografii UG i Geografii UG, 
dr Tomasz Gutowski z Wydziału Ekonomicznego UG oraz dr 
hab. Józef Arno Włodarski, prof. nadzw. z Wydziału Histo-
rycznego UG. Złote Medale Uniwersytetu Gdańskiego BENE 
MERITO ET MERENTI otrzymali dr Danuta Grodzicka-Kozak 
oraz Rektor Senior prof. dr hab. Berdard Lammek. Srebrny 
medal Uniwersytetu Gdańskiego BENE MERITO ET MERENTI 
otrzymała prof. dr hab. Wu Lan, a brązowy – dr Kazimierz Ję-
drzejak. Srebrne Medale Uniwersytetu Gdańskiego DOCTRI-
NAE SAPIENTIAE HONESTATI otrzymali prof. dr hab. Anna 
Zielińska-Głębocka oraz prof. dr hab. Tadeusz Szczepaniak. 
Brązowe Medale Uniwersytetu Gdańskiego DOCTRINAE SA-
PIENTIAE HONESTATI otrzymali prof. dr hab. Zenon Kamiński 
oraz dr Maciej Rydel.

20 marca 2017: Senat UG podjął uchwały w sprawie uruchomie-
nia nowych kierunków studiów na UG od roku  akademickie-
go 2017/2018: na Wydziale Oceanografii i Geografii UG kie-
runku Akwakultura – Biznes i technologia na poziomie stu-
diów stacjonarnych pierwszego stopnia, na Wydziale Mate-
matyki, Fizyki i Informatyki UG kierunku Modelowanie ma-
tematyczne i analiza danych na poziomie studiów stacjonar-
nych pierwszego stopnia.

22 marca 2017: Patrycja Miotk, absolwentka Wydziału Ekono-
micznego UG, otrzymała główną nagrodę w 20. edycji Kon-
kursu Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa Ekonomicz-
nego za pracę „Fuzje i przejęcia a efektywność oraz kreowa-
nie wartości dla akcjonariuszy na przykładzie polskiego sek-
tora bankowego”. Wyróżnienia przyznano także absolwen-
tom UG: Krystianowi Elgertowi oraz Jakubowi Kwiatkowskie-
mu.

24-26 marca 2017: Ogólnopolskie Warsztaty Dziennikarskie 
Medionalia 2017 na Uniwersytecie Gdańskim i Politechni-
ce Gdańskiej, współorganizowane przez Magazyn studenc-
ki „Płyń pod prąd”, Radio MORS UG, Naukowe Koło Radiow-
ców UG i Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej.

25 marca 2017: Koncert Jubileuszowy – 45 lat Akademickiego 
Chóru UG.

26 marca 2017: Marek Kowalski, student Uniwersytetu Gdań-
skiego, został mistrzem Polski w Akademickich Mistrzo-
stwach Polski 2016/2017 w biegach przełajowych na 9 km.

31 marca 2017: Wręczenie nagród w Konkursie na Najlepszą 
Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery 2017. 
Laureatkami 3. edycji konkursu zostały Anna Gronau (Uni-
wersytet Gdański) – pierwsze miejsce, Svitlana Ovcharova 
(Uniwersytet Warszawski) – drugie miejsce i Marta Demar-
tin (Uniwersytet Gdański) – trzecie miejsce.

31 marca 2017: Podpisanie porozumienia o współpracy w za-
kresie dydaktyki i badań naukowych pomiędzy Uniwersyte-
tem Gdańskim a Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. 
Iwana Franki.

31 marca-1 kwietnia 2017: I Interdyscyplinarne Sympozjum Na-
ukowe „Od Genotypu do Fenotypu. W Perspektywie Psycho-
logii Rehabilitacji” na Wydziale Nauk Społecznych UG, zorga-
nizowane przez Instytut Psychologii UG.

3 kwietnia 2017: Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy 
Uniwersytetem Gdańskim a Kaliningradzkim Państwowym 
Uniwersytetem Technicznym w zakresie prowadzenia za-
jęć dydaktycznych, wymiany studentów oraz uczestnictwa 
w projektach naukowych.

4 kwietnia 2017: V Ogólnopolska Konferencja Bałtycka „Europa 
Bałtycka wobec czynników globalnej destabilizacji” na Wy-
dziale Nauk Społecznych UG, współorganizowana przez In-
stytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych UG i Instytut 
Bałtycki.

5-6 kwietnia 2017: VII Ogólnopolskie Sympozjum Przerekla-
mowana Konsumpcja „Zmerkantylizowane życie: od dzie-
ciństwa do dorosłości” na Wydziale Nauk Społecznych UG, 
współorganizowane przez Zakład Psychologii Ekonomicz-
nej i Psychologii Organizacji Instytutu Psychologii Wydziału 
Nauk Społecznych UG oraz Stowarzyszenie Dziecko bez Re-
klamy.

5-7 kwietnia 2017: Bałtycki Festiwal Ekonomiczny na Wydziale 
Ekonomicznym UG.

6-7 kwietnia 2017: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Problemy i Wyzwania Geografii Komunikacji” na Wydzia-
le Nauk Społecznych UG, współorganizowana przez Katedrę 
Geografii Rozwoju Regionalnego, Katedrę Gospodarki Prze-
strzennej Wydziału Oceanografii i Geografii UG oraz Komisję 
Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficzne-
go.

7 kwietnia 2017: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Działal-
ność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa” na Wydziale 
Prawa i Administracji UG, zorganizowana przez Katedrę Pra-
wa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska oraz 
Katedrę Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa 
Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji UG.

7 kwietnia 2017: Finał I Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-
Logistycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zorgani-
zowany przez Wydział Ekonomiczny UG.

8 kwietnia 2017: W XVII Mistrzostwach Polski w tańcach pol-
skich tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca UG „Jantar” – Mał-
gorzata Piątek i Jacek Piątek – zdobyli tytuł mistrzów polski 
w kategorii VII (powyżej 40 roku życia).

12 kwietnia 2017: Posiedzenie Rady Rektorów Województwa 
Pomorskiego na Uniwersytecie Gdańskim z udziałem Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Spo-
tkaniu przewodniczył Rektor UG dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. 
nadzw.

13 kwietnia 2017: W 2. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Pro-
gramu Akredytacji „Studia z Przyszłością” certyfikat uzyska-
ły: specjalność Aplikacje Informatyczne w Biznesie na kie-
runku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania 
UG (studia drugiego stopnia), kierunek Biologia Medyczna 
na Wydziale Biologii UG (studia pierwszego stopnia) oraz 
kierunek Fizyka Medyczna na Wydziale Matematyki, Fizyki 
i Informatyki UG (studia pierwszego stopnia).
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15 kwietnia 2017: Miłosz Waszewski, Sebastian Szymański i Ad-
rian Świszcz, studenci Wydziału Zarządzania UG, zajęli trze-
cie miejsce w międzynarodowym konkursie informatycz-
nym ‘Association for Information Systems Student Chapters 
2017’, w kategorii ‘Bright ICT Innovation Contest’ za opraco-
wanie systemu Safe Net (SNet).

20 kwietnia 2017: VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskie-
go „Bezpieczeństwo Morskie” na Wydziale Prawa i Admini-
stracji UG, współorganizowana przez Katedrę Prawa Mor-
skiego UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Pra-
wa ELSA Gdańsk.

21-24 kwietnia 2017: IV Międzynarodowa Bałtycka Konferencja 
Prawa Finansowego „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI 
wieku”, współorganizowana przez Katedrę Prawa Finanso-
wego Wydziału Prawa i Administracji UG oraz Centrum Pra-
wa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych UG.

27 kwietnia 2017: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kot/
Pies/Człowiek. O komunikacji międzygatunkowej oraz kul-
turowych tego konsekwencjach” w Oddziale Etnografii 
oraz Oddziale Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego 
w Gdańsku, współorganizowana przez Zakład Etnologii i An-
tropologii Kulturowej UG.

27 kwietnia 2017: Ogólnopolska Konferencja Nauka dla Biznesu 
„Reefery i smart boxy w transporcie – potencjał i wyzwania 
rynkowe”  na Wydziale Ekonomicznym UG,  współorganizo-
wana przez Instytut Transportu i Handlu Morskiego UG oraz 
Pracujwlogistyce.pl.

4 maja 2017: Dr hab. Tomasz Koncewicz, prof. nadzw. z Wydzia-
łu Prawa i Administracji UG został wybrany do udziału w pro-
gramie badawczym Princeton University – The Program in 
Law and Public Affairs (LAPA), uznawanym za jeden z najbar-
dziej renomowanych interdyscyplinarnych programów ba-
dawczych tego typu w Stanach Zjednoczonych i na świecie.

7 maja 2017: Zawodnicy AZS UG zostali wicemistrzami Polski 
w Akademickich Mistrzostwach Polski 2016/2017 w Piłce 
Siatkowej Mężczyzn.

12 maja 2017: Otwarcie nowego budynku Stacji Morskiej Insty-
tutu Oceanografii UG im. prof. dra hab. Krzysztofa Skóry, któ-
ry powstał w ramach budowy Błękitnej Wioski.

12 maja 2017: Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskie-
go w sprawie uruchomienia na Wydziale Ekonomicznym 
UG i Wydziale Zarządzania UG od roku akademickiego 
2017/2018 Międzywydziałowych Stacjonarnych Studiów 
Doktoranckich z Ekonomii, Finansów i Zarządzania na pozio-
mie studiów stacjonarnych trzeciego stopnia.

15-16 maja 2017: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
z okazji stulecia niepodległości Finlandii „Obszary fennisty-
ki: język-kultura-naród” na Wydziale Filologicznym UG, zor-
ganizowana przez Instytut Skandynawistyki i Wydział Filolo-
giczny UG.

16 maja – 3 czerwca 2017: Dni Kultury Studenckiej Neptunalia 
2017 organizowane przez Parlament Studentów UG.

16 maja 2017: Uniwersytet Gdański znalazł się w pierwszej piąt-
ce uniwersytetów, które zostały liderami w pozyskiwaniu 
środków na badania naukowe z Narodowego Centrum Na-
uki. Łączna kwota przyznanych Uniwersytetowi Gdańskiemu 
środków w ramach wszystkich konkursów NCN w 2016 roku 
wyniosła ponad 28 milionów złotych.

16 maja 2017: Koszykarki AZS Uniwersytet Gdański odniosły 
największy sukces w historii działalności sekcji, zdobywając 
wicemistrzostwo I ligi 2016/2017.

17 maja 2017: Podpisanie porozumienia pomiędzy China Youth 
University of Political Studies w Pekinie i Uniwersytetem 
Gdańskim o utworzeniu Szkoły Prawa Chińskiego na Wydzia-
le Prawa i Administracji UG oraz uroczyste otwarcie w Insty-
tucie Konfucjusza – „Centrum Studiów i Kultury”.

18 maja 2017: Międzynarodowa konferencja i warsztaty „Cur-
rent Challenges of Medical Translation” na Wydziale Filolo-
gicznym UG, współorganizowana przez Centrum Translato-
ryczne, Katedrę Translatoryki w Instytucie Anglistyki i Ame-
rykanistyki UG oraz Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Ko-
misji Europejskiej.

19 maja 2017: Tradycyjne obchody Dnia Europy Wydziale Eko-
nomicznym UG z udziałem byłego prezydenta RP Lecha Wa-
łęsy.

19 maja 2017: Ogólnopolska Konferencja Studencko-Dokto-
rancka „Wpływ uwarunkowań kulturowych na prawo karne” 
na Wydziale Prawa i Administracji UG, współorganizowana 
przez Koło Naukowe Prawa Karnego UG oraz Koło Naukowe 
Prawa Karnego UMK.

22 maja 2017: Daria Stencel, Dominika Stróż, Aleksandra Sza-
blewska, Anna Trzcińska, Natalia Ułanowska, studentki Wy-
działu Ekonomicznego UG, zajęły drugie miejsce w finale 
konkursu „Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie”, zorga-
nizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.

22 maja 2017: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona 
danych osobowych w kontekście zmian prawa” na Wydzia-
le Prawa i Administracji UG, współorganizowana przez Kate-
drę Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowi-
ska UG, Pracownię Informatyki Prawniczej UG oraz General-
nego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.



23 maja 2017: Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowa-
nie w wysokości 41 milionów złotych w ramach Programu 
Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na Rzecz Na-
uki Polskiej na utworzenie Międzynarodowego Centrum Ba-
dań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi. W projek-
cie udział biorą światowej klasy naukowcy prof. Ted Hupp 
i prof. Robin Fahraeus.

24 maja 2017: „Diabelski storczyk”, odkryty przez zespół kie-
rowany przez dr Martę Kolanowską z Wydziału Biologii UG, 
znalazł się na liście Top 10 New Species 2017, przygotowy-
wanej przez College of Environmental Science and Forestry.

24-28 maja 2017: XIV Bałtycki Festiwal Nauki na Uniwersyte-
cie Gdańskim.

25 maja 2017: Senat UG podjął uchwałę w sprawie uruchomie-
nia na Wydziale Prawa i Administracji UG od roku akademic-
kiego 2017/2018 kierunku European and International Bu-
siness Law na poziomie studiów niestacjonarnych drugiego 
stopnia.

26 maja 2017: VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego 
„Media i sport” na Wydziale Prawa i Administracji UG, orga-
nizowana przez Wydział Prawa i Administracji UG.

27 maja 2017: Uniwersytet Gdański znalazł się na czwartym 
miejscu wśród polskich uczelni i jednostek naukowo-badaw-
czych, w których najwięcej osób otrzymało stypendia START 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla najzdolniejszych mło-
dych naukowców. Naukowcy z UG, którzy otrzymali stypen-
dia: Piotr Ćwikliński (fizyka), Agnieszka Kłosowska (bioche-
mia), Dorota Krzyżanowska (biotechnologia), Anna Malan-
kowska (technologia chemiczna), Joanna Nadolna (techno-
logia chemiczna) i Dariusz Nowicki (biologia molekularna).

27 maja 2017: Zawodniczki lekkoatletyki AZS UG zdobyły brą-
zowy medal w klasyfikacji uniwersyteckiej, a reprezentacja 
mężczyzn zajęła szóste miejsce w tej samej kategorii w Aka-
demickich Mistrzostwach Polski 2016/2017.

1 czerwca 2017: Podpisanie porozumienia o współpracy pomię-
dzy Uniwersytetem Gdańskim i Regionalną Dyrekcją Lasów 
Państwowych w zakresie działalności informacyjnej, eduka-
cyjnej i naukowej.

1 czerwca 2017: Podpisanie porozumienia pomiędzy Uniwer-
sytetem Gdańskim i Prokuraturą Regionalną w Gdańsku 
o współpracy w zakresie studiów podyplomowych, szkoleń, 
opracowywania analiz, ekspertyz i opinii na potrzeby wy-
miaru sprawiedliwości, organizacji konferencji naukowych, 
sympozjów oraz innych form przekazywania wiedzy, do-
świadczeń i badań naukowych.

2 czerwca 2017: X Konferencja Naukowa Międzynarodowego 
Prawa Humanitarnego „Prawo humanitarne wobec wyzwań 
XXI wieku” na Wydziale Prawa i Administracji UG, współor-
ganizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Pu-
blicznego Wydziału Prawa i Administracji UG oraz Wydział 
Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wo-
jennej w Gdyni.

2–3  czerwca 2017: XIII Ogólnopolska Konferencji Naukowa „Ję-
zyk – Szkoła – Religia”, współorganizowana przez Katedrę Po-
lonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej UG oraz Li-
ceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie.

6 czerwca 2017: Podpisanie porozumienia o współpracy pomię-
dzy Uniwersytetem Gdańskim i Centrum Hewelianum w za-
kresie popularyzowania nauki i wiedzy, wymiany doświad-
czeń w dydaktyce oraz organizacji wspólnych przedsięwzięć 
edukacyjnych i naukowych.

6 czerwca 2017: Podpisanie porozumienia pomiędzy Uniwersy-
tetem Gdańskim i Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdań-
sku o współpracy w zakresie poszerzania wiedzy i podnosze-
nia umiejętności osób zatrudnionych w RIO w Gdańsku.

7 czerwca 2017: Ogólnopolska Konferencja naukowa z okazji 
620-lecia osadnictwa Tatarów w Wielkim Księstwie Litew-
skim „Złota Orda oraz doniesienia z ostatnich badań nad hi-
storią polskich Tatarów”.

7 czerwca 2017: Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Wy-
dawców Szkół Wyższych na Uniwersytecie Gdańskim.

8-9 czerwca 2017: V Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Aka-
demickiej „Ideatorium” na Uniwersytecie Gdańskim, orga-
nizowana przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

9 czerwca 2017: Stacja Badania Wędrówek Ptaków UG została 
koordynatorem naukowej sieci zrzeszającej stacje obrączko-
wania ptaków.

12 czerwca 2017: Zawodniczki Uniwersytetu Gdańskiego zdo-
były srebrny medal Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce 
Ręcznej Kobiet 2016/2017.

12 czerwca 2017: Uniwersytet Gdański zajął drugie miejsce 
w kategorii Uczelnie wyższe w konkursie „Kręć kilometry 
dla Gdańska – European Cycling Challenge” z wynikiem 26 
233,5 km. Uczelnia uplasowała się za Politechniką Gdańską 
(48 353,6 km). Gdańsk po raz trzeci uzyskał tytuł Najbardziej 
Rowerowego Miasta w Europie z wynikiem  1 800,6 km na 
1,000 mieszkańców.

13 czerwca 2017: Absolwenci studiów drugiego stopnia na Uni-
wersytecie Gdańskim znaleźli się na drugim miejscu wśród 
najlepiej zarabiających w dorocznym zestawieniu płac absol-
wentów publicznych uniwersytetów w ramach Ogólnopol-
skiego Badania Wynagrodzeń, przygotowywanego przez fir-
mę Sedlak & Sedlak.

14 czerwca 2017: Podpisanie porozumienia o współpracy po-
między Uniwersytetem Gdańskim i Gdańskim Teatrem Szek-
spirowskim w zakresie popularyzowania nauki, wiedzy i kul-
tury, wymiany doświadczeń w dydaktyce oraz organizacji 
wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i kulturowych.
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14 czerwca 2017: Podpisanie porozumienia pomiędzy Uniwer-
sytetem Gdańskim i Sądem Apelacyjnym w Gdańsku w za-
kresie współpracy dotyczącej działań w zakresie poszerzania 
wiedzy i podnoszenia umiejętności sędziów.

22 czerwca 2017: Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego z okazji wręczenia prof. dr hab. Lechowi Garlic-
kiemu naukowcowi o światowej renomie i jednemu z naj-
bardziej rozpoznawalnych profesorów prawa konstytucyj-
nego, tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskie-
go „za doktrynalny i orzeczniczy wkład w kształtowanie pań-
stwa prawnego, zwłaszcza ochronę praw człowieka oraz in-
stytucji demokratycznych w Polsce i Europie”.

22 czerwca 2017: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Epi-
stemological Canons In Language, Literature And Cultural 
Studies” na Wydziale Filologicznym UG, współorganizowana 
przez Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG, The Polish As-
sociation for the Study of English, The Polish Society for the 
Study of European Romanticism.

22-24 czerwca 2017: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Szlachta na pograniczu. Transkulturowe powiązania w Pru-
sach (XVIII-XX w.)” na Wydziale Filologicznym UG, współor-
ganizowana przez Pracownię Badań nad Narracjami Pograni-
cza, Instytut Filologii Germańskiej UG i Uniwersytet Gdański.

26 czerwca 2017: AZS Uniwersytet Gdański zdobył trzecie miej-
sce wśród uniwersytetów w Akademickich Mistrzostwach 
Polski 2016/2017.

26 czerwca 2017: Podpisanie porozumienia o współpracy po-
między Uniwersytetem Gdańskim i Białoruskim Uniwersyte-
tem Państwowym w Mińsku w zakresie wymiany profeso-
rów wizytujących oraz studentów.

26 czerwca 2017: Podpisanie porozumienia o współpracy na 
rzecz Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły pomiędzy 
Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską i Instytu-
tem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk.

28 czerwca 2017: Dr Agnieszka Kłosowska z Międzyuczelniane-
go Wydziału Biotechnologii UG i GUMed została laureatką 
konkursu dla młodych naukowców, organizowanego przez 
gdański oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, za naj-
lepszą pracę twórczą opublikowaną w 2016 w kategorii nauk 
biologicznych i rolniczych, a mgr Łukasz Remisiewicz, dokto-
rant UG, otrzymał wyróżnienie  w kategorii nauk humani-
styczno-społecznych.

29 czerwca 2017: Klaudiusz Szczepan Czudek, student Wydziału 
Matematyki, Fizyki i Informatyki UG oraz Artur Sawicki, stu-
dent Wydziału Nauk Społecznych UG, znaleźli się wśród lau-
reatów VI konkursu „Diamentowy Grant”, organizowanego 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

29 czerwca 2017: Dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. nadzw. 
z Wydziału Prawa i Administracji UG otrzymał II nagrodę w 
Ogólnopolskim Konkursie Miesięcznika „Państwo i Prawo” 
na najlepszą pracę habilitacyjną 2015/2016 za książkę „Za-
sada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustro-
jach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych. 
Studium z zakresu prawa konstytucyjnego”.

30 czerwca 2017: Tradycyjne Święto Wydziału Filologicznego 
UG połączone z wręczeniem dyplomów doktorskich i habi-
litacyjnych.

5 lipca 2017: 18th International Conference of the Utopian Stu-
dies Society ‘Solidarity and utopia’ na Uniwersytecie Gdań-
skim, współorganizowana przez Wydział Filologiczny UG 
i Europejskie Centrum Solidarności.

9-14 lipca 2017: Międzynarodowa Konferencja ‘Phosphor Safa-
ri’ oraz Międzynarodowe warsztaty ‘IWASOM 2017’, współ-
organizowane przez Instytut Fizyki Doświadczalnej UG, In-
stytut Fizyki PAN w Warszawie, Polskie Towarzystwo Fizycz-
ne Oddział Gdański oraz Fundację Rozwoju Uniwersytetu 
Gdańskiego.

11 lipca 2017: Mgr Maciej Pająkowski z Wydziału Zarządzania 
UG otrzymał nagrodę III stopnia im. profesora Stanisława 
Skrzywana w XLVIII Konkursie Stowarzyszenia Księgowych 
w Polsce na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarza-
nia danych z rachunkowości za pracę magisterską „Metody 
wyceny aktywów w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej 
przedsiębiorstwa”.

28-30 lipca 2017: Międzynarodowa Konferencja Szekspirolo-
gów European Shakespeare Research Association (ESRA 
2017) współorganizowana przez Uniwersytet Gdański.

31 lipca-8 sierpnia 2017: XX Międzynarodowa Konferencja Na-
ukowa „Dialog kultur w literaturze i sztuce”, współorganizo-
wana przez Katedrę Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Ro-
syjskiej Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Ro-
syjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, Rosyjskie Cen-
trum Nauki i Kultury w Gdańsku, Związek Pisarzy Moskwy 
oraz Centrum Twórczości „Akwarium” w Moskwie.

4 sierpnia 2017: Dr hab. Katarzyna Wojan, prof. nadzw. z Wy-
działu Filologicznego UG została powołana przez Ministra 
Sprawiedliwości na konsultanta Państwowej Komisji Egzami-
nacyjnej egzaminu na tłumacza przysięgłego języka fińskie-
go na kadencję 2017-2021.
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1. Rekrutacja na studia 
Rekrutacja w roku akademickim 2016/2017 już po raz jedenasty odbywała się z wykorzystaniem systemu Internetowej 

Rejestracji Kandydatów. Organizacją i koordynacją działań rekrutacyjnych oraz ścisłą współpracą z Komisjami Rekrutacyjny-
mi i Centrum Informatycznym w zakresie obsługi systemu zajmowało się Biuro Rekrutacji.  

Podobnie jak w latach ubiegłych, przygotowano w siedzibie Biura stanowiska do rejestracji internetowej, przy których 
pracownicy pomagali kandydatom w rejestracji. Pomocą służono także, odpowiadając na wszelkie pytania zgłaszane telefo-
nicznie oraz mailowo.

Biuro Rekrutacji, jak co roku, 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 graficz-
nej, dostosowany do oczekiwań kandydatów. Z uwagi na powszechną dostępność zasad rekrutacji m.in. na stronie interne-
towej Biura Rekrutacji czy Wydziałów, zrezygnowano z dodatkowego publikowania ich w formie drukowanej. Miejsce kryte-
riów kwalifikacyjnych na poszczególne kierunki zajęły strony profilowe Wydziałów, informacje na temat wymiany międzyna-
rodowej, domów studenckich, stypendiów i działalności pozanaukowej Uczelni.

 W celu jak najszerszego wypromowania Uczelni, Biuro Rekrutacji opracowywało również wpisy do katalogów targo-
wych i informatorów z zasadami rekrutacji, wydawanych przez firmy zewnętrzne, takie jak Telbit czy Perspektywy. Pracow-
nicy 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 zespołem informatyków UG zmodyfikowano szatę graficzną strony internetowej Rekrutacji.

Na podstawie danych opracowanych po zakończeniu procesu rekrutacji sporządzono sprawozdanie EN-1, przekazane do 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez system POL-on. 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 2016 udzielono 646 odpowiedzi w sprawie zniżek dotyczących odpłatności za studia. Ponadto przyjęto 496 próśb o 
zwrot opłaty rekrutacyjnej i 81 odwołań dotyczących procesu rekrutacji, w sprawie których, po podjęciu decyzji przez Uczel-
nianą Komisją Rekrutacyjną wystosowano odpowiedź do adresatów. Efektywna współpraca Biura Rekrutacji z Uczelnianą 
Komisją Rekrutacyjną miała pozytywny wpływ na dobre wyniki rekrutacji na rok 2016/2017.

SPRAWOZDANIE Z PROCESU REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
W roku akademickim 2016/2017 przeprowadzono rekrutację na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i dru-

giego stopnia w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym.
Na wszystkie tryby studiów zgłosiło się 28 018 kandydatów, w tym 24 221 osoby na studia stacjonarne oraz 3 797 oso-

by na studia niestacjonarne. 
Na studia przyjęto 12 514 osoby, w tym 9 957 osób na studia stacjonarne oraz 2 557 osób na studia niestacjonarne.  

Wykres 1. Kandydaci zgłoszeni i przyjęci w latach 2012-2016
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Tablica 1. Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych w latach 2013-2016

TRYB STUDIÓW 
2013 2014 2015 2016

zgłoszeni przyjęci zgłoszeni przyjęci zgłoszeni przyjęci zgłoszeni przyjęci
stacjonarne 24 654 8 761 23 642 9 917 24 286 10 054 24 221 9 957
niestacjonarne 5 283 3 349 4 301 2 886 4 100 2 457 3 797 2 557
 Ogółem 29 937 12 110 27 943 12 803 28 386 12 511 28 018 12 514

Tablica 2. Liczba kandydatów na jedno miejsce w roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017 

TRYB STUDIÓW LICZBA KANDYDATÓW NA MIEJSCE
2015/2016 2016/2017

stacjonarne 2,14 2,13
niestacjonarne 0,59 0,56

Wykres 2. Liczba kandydatów na jedno miejsce w latach 2015/2016 oraz 2016/2017
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W roku akademickim 2016/2017 na jedno miejsce na studia w Uniwersytecie Gdańskim przypadało 1,55 kandydata w tym: 
na studiach stacjonarnych – 2,13 kandydata; na studiach niestacjonarnych – 0,56 kandydata.

Tablica 3. Liczba osób przyjętych na studia w roku akademickim 2016/2017  według trybu studiów

TRYB STUDIÓW LICZBA PRZYJĘTYCH
stacjonarne 9 957
niestacjonarne 2 557
Ogółem 12 514

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 616 60 61 10,27
Kryminologia 931 100 100 9,31
Psychologia 880 100 100 8,80
Filologia angielska 869 100 100 8,69
Zarządzanie instytucjami artystycznymi, 
spec. menedżerska 226 30 30 7,53

Iberystyka 353 50 51 7,06
Sinologia 273 40 40 6,83
Psychologia, spec. Psychoseksuologia 304 50 50 6,08
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Psychologia, spec. Neurobiopsychologia 294 50 50 5,88
Prawo 1221 220 220 5,55
Podatki i doradztwo podatkowe 329 60 60 5,48

Tablica 5. Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych na studia stacjonarne 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 505 204 149 100

Amerykanistyka 434 101 0 0
Archeologia 116 70 16 13
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona 
radiologiczna 85 35 - -

Bezpieczeństwo narodowe 319 70 85 64
Bioinformatyka 131 60 - -
Biologia 274 160 83 80
Biologia medyczna 382 120 - -
Biotechnologia 407 88 66 48
Biznes chemiczny 128 60 - -
Chemia 364 240 132 118
Dyplomacja 204 60 - -
Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna 321 65 100 61

Ekonomia  993 460 280 243
Etnologia 58 37 13 12
European Business Administration 33 21 - -
Filologia angielska 869 100 195 105
Filologia germańska 168 105 39 35
Filologia klasyczna 56 32 - -
Filologia polska 291 140 88 79
Filologia romańska 160 80 - -
Filologia rosyjska 133 80 55 50
Filozofia 173 100 35 32
Finanse i rachunkowość 1067 241 261 186
Fizyka 63 33 20 12
Fizyka medyczna 78 43 10 10
Geografia 200 119 54 45
Geologia 85 46 - -
Gospodarka przestrzenna 248 120 73 64

Gospodarka wodna i ochrona 
zasobów wód

74 42 - -

Historia 205 140 69 60
Historia sztuki 78 60 16 15
Iberystyka 353 52 - -
Informatyka 570 140 93 66
Informatyka i ekonometria 393 180 110 101

Krajoznawstwo i turystyka 
historyczna

134 80 42 36

Kryminologia 931 100 185 100
Kulturoznawstwo 151 100 68 56
Lingwistyka stosowana 169 76 - -
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Logopedia 168 60 89 60
Matematyka 327 151 62 55
Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze

867 518 315 266

Niemcoznawstwo 54 42 - -
Oceanografia 210 138 54 50
Ochrona środowiska 149 96 - -
Pedagogika 292 111 192 160
Pedagogika specjalna 267 90 97 82
Pedagogika wczesnej edukacji 466 150 - -
Podatki i doradztwo podatkowe 329 60 - -
Politologia 104 61 56 49
Praca socjalna 118 61 58 34
Prawo 1221 220 - -
Psychologia (wszystkie 
specjalności)

1478 201 - -

Religioznawstwo 51 30 - -
Rosjoznawstwo 106 55 - -
Sinologia 273 40 - -
Skandynawistyka 616 61 36 35
Slawistyka 42 28 0 0
Socjologia 242 150 64 55
Studia bałkańskie 97 36 - -
Studia wschodnie 123 60 - -
Wiedza o filmie i kulturze 
audiowizualnej

226 50 - -

Wiedza o teatrze 61 30 - -
Zarządzanie 899 421 392 330
Zarządzanie instytucjami 
artystycznymi (wszystkie 
specjalności)

280 50 - -

Ogółem 20469 7030 3752 2927

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 100 63 64 43
Bezpieczeństwo narodowe 82 37 - -
Chemia - - 39 31
Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna - - 31 25

Ekonomia 127 74 121 94
Filologia angielska 203 134 71 53
Finanse i rachunkowość 289 211 238 203
Gospodarka przestrzenna - - 30 23
Iberystyka 72 41 - -
Informatyka 104 78 44 32
Informatyka i ekonometria 38 20 35 22
Kryminologia 219 137 113 96
Lingwistyka stosowana 37 29 - -
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Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze 79 37 51 32

Pedagogika 0 0 89 64
Pedagogika specjalna 90 55 85 73
Pedagogika wczesnej edukacji 166 116 - -
Podatki i doradztwo podatkowe 68 29 82 68
Prawo 346 219 - -
Prawo w administracji i 
gospodarce - - 40 36

Psychologia 259 157 - -
Wiedza o filmie i kulturze 
audiowizualnej 41 28 - -

Zarządzanie 196 94 148 103
Ogółem 2516 1559 1281 998

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
456
174

169
99

152
156

60
53

Archeologia l-3
m-2

113
55

65
14 - -

Bezpieczeństwo narodowe l-3
m-2

105
91

48
48

87
-

29
-

Bezpieceństwo jądrowe i ochrona 
radiologiczna

l-3 39 26 - -

Bioinformatyka l-3 95 59 - -
Biologia medyczna l-3 241 107 - -
Biznes i technologia ekologiczna m-2 20 - - -
Biologia l-3

m-2
298
195

131
63 - -

Biotechnologia l-3
m-2

185
95

79
46 - -

Chemia l-3
m-2

411
196

183
108

-
27

-
27

Biznes chemiczny l-3 47 47 - -
Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna 

l-3
m-2

112
96

44
47

8
25

-
21

Dyplomacja l-3 79 42
Ekonomia l-3

m-2
820
381

279
196

146
197

55
98

European end Business Law l-3 35 - - -
European Business Administration l-3 62 27 - -
Etnologia m-2 33 12 - -
Amerykanistyka l-3

m-2
203
50

78
20 - -
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 Filologia angielska l-3
m-2

238
193

91
102

161
84

75
46

Filologia germańska l-3
m-2

193
95

81
40

27
38

-
15

Filologia klasyczna l-3
m-2

41
4

28
- - -

Filologia rosyjska l-3
m-2

148
87

70
44

1
- -

Filologia romańska l-3
m-2

137
42

69
23

23
-

1
-

Skandynawistyka l-3
l-4

m-2

178
20
73

56
-

38
- -

Slawistyka l-3
m-2

49
32

24
21 - -

Filologia polska l-3
m-2

274
147

121
85 18 -

Etnofilologia kaszubska l-3 55 41 - -
Filozofia l-3

m-2
120
44

67
33 - -

Finanse i rachunkowość l-3
m-2

540
348

197
176

474
420

188
203

Fizyka l-3
m-2

43
16

28
12 - -

Fizyka medyczna l-3
m-2

71
21

35
8 - -

Geografia l-3
m-2

223
137

81
65 - -

Geologia l-3 87 31 - -
Gospodarka przestrzenna l-3

m-2
271
106

91
55

10
20

-
19

Gospodarka wodna i ochrona 
zasobów wód l-3 74 33 - -

Historia l-3
m-2

258
112

127
67

37
-

20
-

Historia sztuki l-3
m-2

109
72

57
19

1
- -

Informatyka l-3
m-2

315
125

145
62

130
44

84
28

Informatyka i ekonometria l-3
m-2

378
183

163
95

47
61

27
30

Krajoznawstwo i turystyka 
historyczna

l-3
m-2

168
87

70
48 - -

Kulturoznawstwo l-3
m-2

201
103

85
70 - -

Kryminologia l-3
m-2

213
170

88
101

436
171

154
121

Logopedia l-3
m-2

147
121

53
60 - -

Lingwistyka stosowana l-3
m-2

165
20

69
-

22
-

22
-

Matematyka l-3
m-2

245
103

111
51 - -

Niemcoznawstwo l-3 72 42 - -
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Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze

l-3
m-2

857
469

354
225

69
70

28
33

Oceanografia l-3
m-2

200
110

102
46 - -

Ochrona środowiska l-3 131 72 - -
Pedagogika specjalna l-3

m-2
183
140

77
73

63
155

39
64

Pedagogika l-3
m-2

177
275

81
142

15
120

-
53

Pedagogika wczesnej edukacji l-3 370 137 237 95
Politologia l-3

m-2
107
73

45
49 - -

Podatki i doradztwo podatkowe l-3
m-2

89
-

52
-

38
171

28
78

Praca socjalna l-3
m-2

107
61

53
31

29
- -

Prawo m-3
m-2
m-5

956
-
-

192
-
-

-
253
930

-
251
247

Prawo w administracji i 
gospodarce m-2 - - 47 47

Psychologia m-5 584 173 561 136
Religioznawstwo l-3 45 32 - -
Rosjoznawstwo l-3 102 39 - -
Sinologia l-3 93 31 9 -
Socjologia l-3

m-2
269
94

129
53

12
- -

Studia bałkańskie l-3 46 33 - -

Studia wschodnie l-3 76 50 - -

Studium humanitatis l-3 40 35 - -

Teatrologia m-2 48 35 - -

Wiedza o teatrze l-3 49 24 - -

Wiedza o filmie i kulturze 
audiowizualnej l-3 104 40 57 29

Zarządzanie l-3
m-2

773
532

320
311

158
191

65
110

Waloryzacja i zarządzanie 
zasobami przyrody m-2 27 - - -

Zarządzanie instytucjami 
artystycznymi l-3 104 47 - -

Studenci 19629 8620 6280 2712
Studenci cudzoziemcy 378 167 18 4
Ogółem 20007 8787 6298 2716

Tablica 8. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego według wydziałów

Wydział 
Liczba studentów studiów Uczestnicy 

studiów 
doktoranckich

Liczba słuchaczy 
studiów 

podyplomowychogółem stacjonarnych niestacjonarnych

Biologii 761 761 - 103 42

Chemii 812 785 27 123 -
Ekonomiczny 3029 2547 482 69 145
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Filologiczny 4298 3786 512 345 311
Historyczny 1231 1193 38 135 54
Matematyki Fizyki i 
Informatyki 1247 1073 174 36 52

Nauk Społecznych 4399 3087 1312 164 433
Oceanografii i Geografii 1238 1208 30 90 74
Prawa i Administracji 4509 2155 2354 292 219
Zarządzania 4105 2754 1351 125 429
Biotechnologii 280 280 - 68 -
Ogółem 25909 19629 6280 1550 1759
cudzoziemcy 396 378 18 59 10
Ogółem 
(w tym cudzoziemcy) 26305 20007 6298 1609 1769

Liczba studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych + cudzoziemcy: 26305
Liczba studentów  studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich:  
30 595

Tablica 9. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego według wydziałów w latach 2013-2016

Wydział Rok Stacjonarne Niestacjonarne Podyplomowe Doktoranckie
Biologii 2013 662 - 48 75

2014 658 - 92 84
2015 734 - 48 107
2016 761 - 42 103

Chemii 2013 941 25 - 145

2014 843 12 153 -

2015 851 2 - 140
2016 785 27 - 123

Ekonomiczny 2013 2693 651 272 67
2014 2650 608 86 224
2015 2644 538 147 80
2016 2547 482 145 69

Filologiczny 2013 3508 640 324 362
2014 3880 702 392 310
2015 3821 620 253 378
2016 3786 512 311 345

Historyczny 2013 1317 41 34 123
2014 1248 23 138 29
2015 1222 34 71 136
2016 1193 38 54 135

Matematyki, Fizyki  
i Informatyki

2013 1196 105 35 34
2014 944 115 47 38
2015 1119 148 61 39
2016 1073 174 52 36

Nauk Społecznych 2013 3057 1949 424 114
2014 2855 1742 121 483
2015 3105 1545 533 114
2016 3087 1312 433 164
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Wykres 3. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego według wydziałów w latach 2013-2016

Oceanografii  
i Geografii

2013 1371 74 48 125
2014 1360 89 106 48
2015 1306 52 58 96
2016 1208 30 74 90

Prawa  
i Administracji

2013 1988 2481 215 146
2014 1967 2615 202 192
2015 2020 2570 218 269
2016 2155 2354 219 292

Zarządzania 2013 2592 1841 461 146
2014 2634 1400 152 389
2015 2815 1397 361 144
2016 2754 1351 429 125

Biotechnologii 2013 227 - - 61
2014 252 - 69 -
2015 266 - - 60
2016 280 - - 68
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 Tablica 10. Udział procentowy studentów studiów stacjonarnych w ogólnej liczbie studentów

1. Liczba studentów studiów stacjonarnych 2. Liczba studentów ogółem %  1 : 2
20007 26 305 76,06%

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 766 137 5,59 77 9,95

Chemii 817 117 7,29 50 16,34
Ekonomiczny 3151 133 23,75 30 105,03
Filologiczny 4403 305 14,42 37 119,00
Historyczny 1240 79 16,1 12 103,33
Matematyki Fizyki  
i Informatyki 1260 124 10,06 35 36

Nauk Społecznych 4456 246 18,45 50 89,12
Oceanografii 
i Geografii 1248 126 11,04 85 14,68

Prawa 
i Administracji 4534 132 35,31 38 119,32

Zarządzania 4142 144 29,45 30 138,07
Biotechnologii 288 45 6,4 28 10,29
Ogółem (wydziały  
+ BUG, SJO, SWFiS) 26305 1696 15,68 1471 17,88

Tablica 12. Powierzchnia przypadająca na 1 studenta Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Powierzchnia  obiektów 
 w m2 Liczba studentów Powierzchnia obiektów  

/student
Biologii 14315,50 766 18,69
Chemii 23766,23 817 29,09
Ekonomiczny 9693,48 3151 3,08
Filologiczny 15846,70 4403 3,60
Historyczny 6449,06 1240 5,20
Matematyki Fizyki i 
Informatyki 8046,00 1260 6,39

Nauk Społecznych 13498,00 4456 3,03
Oceanografii 
i Geografii 15876,88 1248 12,72

Prawa 
i Administracji 18432,10 4534 4,07

Zarządzania 4795,00 4142 1,16
Biotechnologii 15329,18 288 53,23
Ogółem 146048,13 26305,00 5,55
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3. Akredytacja
Tablica 13. Kierunki posiadające akredytację programową PKA w 2016 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 osiągnięcia 
6. zapomogi
Niezależnie od w/w form pomocy, studenci otrzymywali stypendia fundowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Tablica 14. Budżet funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w 2016 roku

DOCHODY (w tys. zł)
Saldo 2015 r. 4 018,1
Dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 33 755,4
Wpływy z domów studenckich 8 343,0
Stypendia Ministra NiSW 180,0
Razem: 46 296,5

ZREALIZOWANE WYDATKI (w tys. zł)
Stypendia i zapomogi dla studentów i doktorantów 28 326,7
Stypendia Ministra NiSW 180,0
Koszty utrzymania domów studenckich 8 342,2
Remonty i modernizacja domów studenckich 495,3
Koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem 
stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów 66,3

Razem 37 410,5
Rezerwa 8 886,0

 
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 2016 X  -  XII 2016
Średnia liczba 

świadczeniobiorców 
w miesiącu

Kwota (w tys. zł)
Średnia liczba 

świadczeniobiorców 
w miesiącu

Kwota (w tys. zł)

Stypendia socjalne 1811 4 956,6 1396 2 366,1
Stypendium socjalne 
w zwiększonej wysokości z 
tytułu zamieszkania w DS lub 
innym obiekcie

1460 4 935,4 1532 3 101,0

Stypendia specjalne dla osób 
niepełnosprawnych 583 1 021,3 519 632,7

Stypendia Rektora dla 
najlepszych studentów 2369 5 643,4 2344 3 658,0

Zapomogi 21 81,3 14 28,1
Stypendia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za 
wybitne osiągnięcia

- - 7 105,0

Stypendia                              
Marszałka Woj. Pomorskiego 12 27,36 8 9,12

Stypendia Prezydenta Miasta 
Gdańska - - 4 34,00
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Tablica 16. Zestawienie wypłaconych stypendiów i innych świadczeń dla doktorantów w 2016 r.

Nazwa świadczenia

I  -  VII 2016 X  -  XII 2016
Średnia liczba 

świadczeniobiorców 
w miesiącu

Kwota
(w tyś. zł)

Średnia liczba 
świadczeniobiorców 

w miesiącu

Kwota
(w tyś. zł)

Stypendia socjalne 117 330,7 110 189,2
Stypendium socjalne w zwiększonej 
wysokości z tytułu zamieszkania w DS 
lub innym obiekcie

12 20,2 7 9,1

Stypendia specjalne dla osób 
niepełnosprawnych 60 128,3 61 89,1

Stypendia Rektora dla najlepszych 
studentów 240 640,5 249 457,8

Zapomogi 2 15,9 10 22,0
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za wybitne osiągnięcia - - 3 75,0

Doktoranci obcokrajowcy 3 11,9 5 8,2

3. ZAKWATEROWANIE
W 2015 r. Uniwersytet Gdański dysponował:
w okresie I–VI 2016 r. - 1716 miejscami w domach studenckich
w okresie X–XII 2016 r. - 1446 miejscami w domach studenckich 
w  Studenckiej Bazie Socjalnej w Helu - 32 miejscami noclegowymi

Zakwaterowanie studentów UG w domach studenckich:
- studenci studiów stacjonarnych        I – VI   1 128 osób X – XII   1 127 osób
- studenci obcokrajowcy        I – VI     208 osób X – XII     302 osób

Odpłatność za 1 miejsce w zależności od domu studenckiego dla studenta UG wynosiła:
2016 DS 3 DS 4 DS 5 DS 6 DS 7 DS 8 DS 9 DS 10 DS 11
I - VI 350 zł Remont 425 zł 430 zł 425 zł 390 zł 395 zł 425 zł  420 zł
X - XII 350 zł Remont 425 zł 430 zł 425 zł 390 zł 395 zł 425 zł  420 zł

Dodatkowe przychody 
W 2016 r. dodatkowe przychody z domów studenckich, w tym z Akcji Lato, wyniosły 2 747 529,83 zł.

Remonty i modernizacje
W roku 2016 na remonty i modernizacje wydano kwotę 495 282,25 zł. Remonty przeprowadzono w każdym z domów stu-
denckich zgodnie z ewentualnymi zaleceniami lub potrzebami, które dotyczyły  między innymi: naprawy nawierzchni dróg, 
zadaszenia śmietnika, wymiany wentylatorów, modernizacji sieci telekomunikacyjnej oraz  instalacji zewnętrznej i wewnętrz-
nej, prac naprawczych dachu, malowania pokoi, klatek schodowych i korytarzy oraz remontu infrastruktury.

4. SPRAWY DYSCYPLINARNE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów w roku akademickim 2016/2017 r.
- wszczęła łącznie 18 spraw dyscyplinarnych, z czego:
- 1 sprawę umorzono,
- 14 zakończono  wydając: 1 karę nagany, 3 kary nagany z ostrzeżeniem oraz 10 kar zawieszenia w prawach studenta.
- 3 sprawy są w toku.
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów wszczęła 1 sprawę dyscyplinarną i wydała orzeczenie obniżające karę 
zawieszenia w prawach studenta.

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów w roku akademickim 2016/2017 roku
- wszczęła łącznie 2 sprawy dyscyplinarne, z czego:
- 1 sprawę umorzono,
- 1 zakończono wydając karę zawieszenia w prawach studenta.

5. SPRAWY ZDROWOTNE STUDENTÓW
W związku z wykonywaniem ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w 2016 r. Dział Studenckich Spraw So-
cjalnych zgłaszał do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego średnio miesięcznie - 700 uprawnionych studentów i 
doktorantów, odprowadził z tego tytułu należną składkę na łączną kwotę 388 954,80 zł.
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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 organach kolegial-
nych uczelni i poszczególnych wydziałów: 
- Senat UG
- komisje senackie UG:

- Komisja Organizacji i Rozwoju
- Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
- Komisja Budżetu i Finansów
- Komisja ds. Kształcenia 
- Komisja ds. Komercjalizacji i Transferu Technologii

- 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 Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Forum Uniwersytetów Polskich (organizacji zrzeszającej samorządy studenckie 20 polskich uniwersytetów). Alek-
sandra Dzendrowska, wiceprzewodnicząca Parlamentu Studentów UG, zasiada w Radzie Studentów Parlamentu Studen-
tów RP. Jest także członkiem komisji PSRP, podobnie jak inni przedstawiciele Parlamentu Studentów UG – Paweł Piasec-
ki i Kacper Wiśniewski.

3. PRACE LEGISLACYJNE
Członkowie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego brali aktywny udział w pracach nad zmianami Regulaminu 
Studiów UG, Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

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 2016 r. na stro-
nie Parlamentu Studentów UG.

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 
miejsce w programie szkolenia zajmuje kwestia zamówień publicznych. W roku 2016 szkolenie odbyło się 26 października.

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. Między innymi udało się wprowadzić prostudenckie poprawki do zasad funk-
cjonowania nowego systemu parkingowego, do Regulaminu Studiów UG, czy uzyskać dni rektorskie lub godziny dziekań-
skie w okresach świątecznych.

7. DYŻURY BIURA RZECZNIKA PRAW STUDENTA PRZY PARLAMENCIE STUDENTÓW UG
W roku akademickim 2016/2017 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 to jedne z naj-
większych juwenaliów na Pomorzu. Co roku biorą w nich udział tysiące osób. Spośród imprez neptunaliowych najwięk-
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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, IRA, Myslovitz, Pidżama Porno, Strachy Na Lachy, Ku-
kiz i Piersi, Kaliber 44, Dr Misio, Lao Che, Farben Lehre, Hurt, Vavamuffin, Habakuk, Izrael. Studenci uczestniczą też licznie 
w pokazach filmów, kabaretonach, zawodach sportowych, piknikach studenckich, koncertach i imprezach organizowanych 
w popularnych trójmiejskich klubach. 
Tegoroczne Neptunalia odbywały się od połowy maja do początku czerwca. W ich organizację włączyły się również wydzia-
łowe rady Samorządu Studentów (szczególnie z Wydziału Filologicznego, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Historycz-
nego, Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Zarządzania i 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: T.Love, IRA, Kaliber 44, Dr Misio, Babylon Raus, Factor 8
Neptunaliowe Kino
Neptunaliowy PubQuiz
Bieg o Puchar JM Rektora UG 
Piłkarskie Neptunalia - turniej piłki nożnej
Mistrzostwa Uniwersytetu Gdańskiego w Pływaniu
Spotkanie promocyjne pierwszego numeru czasopisma Progress
Kiermasz charytatywny połączony z solowym koncertem Jacka Kuleszy – wydarzenie towarzyszące 
Sopockie Neptunalia – wydarzenie towarzyszące, zorganizowane przez Radę Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicz-
nego i Radę Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania
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 zna-
jomości 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: spotkanie z władzami uczelni, warsztaty i szkolenia, zawody 
sportowe oraz gry i zabawy grupowe, dyskoteki, karaoke, koncert, ogniska, spływ kajakowy, paintball.
W roku 2017 obóz adaptacyjny odbył się w Borzechowie w dniach 4–9 września. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób. 
Uczestników Adapciaka odwiedzili m.in.: JM Rektor UG, prof. Jerzy Gwizdała, Prorektor ds. Studenckich, prof. Arnold Kłon-
czyński, były Prorektor ds. Studenckich, prof. Jacek Taraszkiewicz (Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk Społecz-
nych), Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. Tadeusz Dmochowski, Dziekan Wydziału Chemii, prof. Mariusz Makow-
ski, a także Kanclerz UG, dr Mirosław Czapiewski.

11. AKADEMIA MŁODEGO BADACZA
Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego był współorganizatorem Akademii Młodego Badacza. W ramach tego 
projektu jesienią 2016 r. odbył się cykl szkoleń na tematy takie jak: 
- Pisanie artykułów naukowych, 
- Zasoby elektroniczne w pracy naukowej, 
- Prawo własności intelektualnej, 
- Tworzenie prezentacji naukowych.

12. KONGRES MŁODEJ NAUKI
Parlament Studentów UG był współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji Kongres Młodej Nauki. Kongres odbył się 
w dniach 22-24 września na WPiA UG pod hasłem „Nauki społeczne i humanistyczne – między teorią a praktyką”. Patronat 
nad wydarzeniem objęli JM Rektor UG prof. Jerzy Gwizdała oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.
Poszczególne sesje obejmowały zagadnienia z wielu dyscyplin naukowych i właściwie każda z nich mogłaby stanowić od-
rębną konferencję. 
Oprócz części naukowej przygotowano również część artystyczno-integracyjną, związaną z jubileuszem dziesięciolecia 
gdańskiego zespołu Podeszfa (wykonawca ogólnopolskiego hymnu doktorantów Świnka morska).
W konferencji wzięło udział ponad sto osób z przeszło dwudziestu uczelni (zarówno z uniwersytetów, jak i uczelni technicz-
nych, medycznych, ekonomicznych oraz pedagogicznych).

13. UNIWEREK CAMP
„W dniach 17-20 sierpnia 2017 r. Parlament Studentów UG zorganizował Wakacyjny Zjazd Szkoleniowo-Integracyjny Fo-
rum Uniwersytetów Polskich UNIWEREK CAMP.
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Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w serii szkoleń dotyczących na przykład miejsca studenta w systemie ubezpieczeń, 
przedstawicielstwa studentów w wewnętrznych systemach zapewniania jakości kształcenia w szkołach wyższych oraz pod-
staw prawnych funkcjonowania samorządu studenckiego w ramach planowanej ustawy 2.0. Rozmawiano także na szereg 
innych, bieżących tematów dotyczących środowiska studentów uniwersytetów.
Oprócz części merytorycznej, w programie zjazdu znalazło sie również zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności, 
gdańskiego Śródmieścia (podczas tego wyjścia można było skorzystać z atrakcji oferowanych przez 757 Jarmark Domini-
kański), wyjazd na półwysep Westerplatte oraz do Sopotu, gdzie głównym punktem programu był spacer ulicą Bohaterów 
Monte Cassino, czyli popularnym Monciakiem.

14. AKCJA UWAS
Z inicjatywy Parlamentu Studentów UG Uniwersytet Gdański przystąpił do Uniwersyteckiej Wakacyjnej Akcji Studenckiej 
(UWAS) organizowanej przez Forum Uniwersytetów Polskich. Dzięki temu w okresie wakacyjnym studenci Uniwersytetu 
Gdańskiego mieli możliwość skorzystania po preferencyjnych cenach z noclegów w wybranych domach studenckich uczel-
ni znajdujących się m.in. w Białymstoku, Bydgoszczy, Cieszynie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Opolu, Rzeszo-
wie, Toruniu, Warszawie, Zielonej Górze.
Celem tego cyklicznego projektu jest zachęcenie studentów uniwersytetów do ogólnopolskiej mobilności oraz umożliwie-
nie integracji społeczności akademickiej w Polsce.

15. SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ
Szkolenie z zakresu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UG odbyło się w dniach 3-5 lipca 2016 r. 
Adresatami szkolenia byli pracownicy UG zajmujący się przyznawaniem pomocy materialnej, a także członkowie wydziało-
wych komisji stypendialnych UG ds. studentów oraz wydziałowych komisji stypendialnych UG ds. doktorantów.
Uczestnicy szkolenia mogli dowiedzieć się m.in. o podstawowych aktach prawnych dotyczących tematyki szkolenia, zasa-
dach wyliczania dochodu osób aplikujących o pomoc, kompetencjach organów przyznających pomoc materialną, przebie-
gu postępowania w przedmiocie przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom, a także planowanym zmia-
nom w aktach prawnych dotyczących pomocy materialnej. W szkoleniu wzięło udział kilkadziesiąt osób.

16. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 
W dniach od 6 listopada do 5 grudnia 2016 r. Parlament Studentów UG zorganizował zbiórkę książek, gier i słodyczy dla 
dzieci ze szkoły podstawowej w Chruścielu, znajdującej się na terenach popegeerowskich o bardzo wysokim stopniu bez-
robocia. Zebrane rzeczy bardzo przydały się dzieciom, w większości pochodzącym z rodzin wielodzietnych, znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej.

17. AKCJE PROZDROWOTNE 
W ramach współpracy Parlamentu Studentów UG z siecią przychodni Scanmed Multimedis przeprowadzane były akcje 
prozdrowotne dotyczące profilaktyki różnorodnych schorzeń. W ramach tych akcji studenci, doktoranci i pracownicy uczel-
ni mogli nieodpłatnie skorzystać z badań i konsultacji lekarskich. 

18. OTRZĘSINY, POŁOWINKI I INNE IMPREZY INTEGRACYJNE
Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz wydziałowe rady samorządu zorganizowały cały szereg otrzęsin, po-
łowinek 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 17. Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w osobach według wydziałów i stanowisk
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Biologii 15 1 20 1 10 57 19 14 - - - 137
Chemii 15 5 22 - 7 47 15 6 - - - 117
Ekonomiczny 14 1 33 - 2 45 30 8 - - - 133
Filologiczny 21 4 80 1 3 122 17 35 11 11 - 305
Historyczny 15 2 28 - 2 31 - 1 - - - 79
Matematyki, Fizyki 
i Informatyki 17 2 26 1 1 50 12 15 - - - 124

Nauk Społecznych 21 1 49 - 4 142 19 9 1 - - 246
Oceanografii i Geografii 12 - 29 2 3 59 16 5 - - - 126
Prawa i Administracji 7 - 28 1 5 51 34 6 - - - 132
Zarządzania 15 1 26 - 1 79 12 10 - - - 144
Biotechnologii UG i GUMed 8 - 6 - 3 15 12 - 1 - 45
Biblioteka UG - - - - - - - - - - 3 3
Studium Języków Obcych - - - - - - - 43 26 10 - 79
Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu - - - - - - - 18 5 3 - 26

Ogółem 160 17 347 6 41 698 186 170 44 24 3 1696

Tablica 18. Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w etatach 

W
yd

zia
ły,

 
je

dn
os

tk
i p

oz
a 

i m
ię

dz
yw

yd
zia

ło
w

e

Pr
of

es
or

 zw
yc

za
jn

y

Pr
of

es
or

 n
ad

zw
yc

za
jn

y 
z t

yt
uł

em
 p

ro
f.

Pr
of

es
or

 n
ad

zw
yc

za
jn

y

Pr
of

es
or

 w
izy

tu
ją

cy

Ad
iu

nk
t z

e 
st

op
ni

em
 d

ra
 h

ab
.

Ad
iu

nk
t z

e 
st

op
ni

em
 d

ra

As
ys

te
nt

St
ar

sz
y 

w
yk

ła
do

w
ca

W
yk

ła
do

w
ca

Le
kt

or
/I

ns
tr

uk
to

r

Ku
st

os
z d

yp
lo

m
ow

an
y

O
gó

łe
m

Biologii 15,00 1,00 20,00 1,00 10,00 55,10 15,40 13,50 - - - 131,00

Chemii 15,00 5,00 22,00 - 7,00 46,80 14,10 6,00 - - - 115,90

Ekonomiczny 14,00 1,00 33,00 - 2,00 45,00 30,00 7,00 - - - 132,00

Filologiczny 21,00 4,00 79,00 1,00 3,00 121,50 17,00 35,00 11,00 11,00 - 303,50

Historyczny 15,00 2,00 28,00 - 2,00 31,00 1,00 - - - 79,00

Matematyki, 
Fizyki 
i Informatyki

16,59 1,75 26,00 0,17 1,00 49,50 11,00 13,58 - - - 119,59
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Nauk 
Społecznych 21,00 1,00 49,00 - 4,00 142,00 19,00 9,00 0,25 - - 245,25

Oceanografii i 
Geografii 12,00 - 29,00 1,25 3,00 57,75 14,00 5,00 - - - 122,00

Prawa i 
Administracji 7,00 - 28,00 0,25 5,00 49,00 31,50 4,00 - - - 124,75

Zarządzania 13,83 1,00 25,50 - 1,00 78,50 11,50 10,00 - - - 141,33

Biotechnologii 
UG i GUMed 8,00 - 6,00 - 3,00 14,00 8,50 - 0,08 - - 39,58

Biblioteka UG - - - - - - - - - - 3,00 3,00

Studium 
Języków 
Obcych

- - - - - - - 43,00 26,00 10,00 - 79,00

Studium 
Wychowania 
Fizycznego i 
Sportu

- - - - - - - 17,33 5,00 3,00 - 25,33

Ogółem 158,42 16,75 345,5 3,67 41 690,15 172 164,41 42,33 24 3 1661,230

Tablica 19. 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 17 32 76 12
Chemii 20 29 57 11
Ekonomiczny 15 35 59 24
Filologiczny 25 81 148 51

Historyczny 17 30 32 -
Matematyki, Fizyki i 
Informatyki 20 27 67 10

Nauk Społecznych 22 53 154 17
Oceanografii i Geografii 12 32 67 15
Prawa i Administracji 7 33 58 34
Zarządzania 16 28 87 13
Biotechnologii UG i GUMed 8 9 26 2
Biblioteka UG - - 1 2
Studium Języków Obcych - - 3 76
Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu - - 2 24

Ogółem 179 389 837 291

Tablica 20. Stan zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi według 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 14 13,75 61,00 52,10 2 1,5 77,00 67,35
WCh 13 13,00 32 32,00 5 5 50,00 50,00
WE 22 21,20 8 8,00 30,00 29,20
WF 31 30,00 6 6,00 37,00 36,00

WH 12 12 12,00 12,00

WMFiI 16 15,25 19 18,50 35,00 33,75
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WNS 37 36,50 11 10,75 2 2 50,00 49,25
WOiG 17 17,00 66 60,61 2 2 85,00 79,61
WPiA 32 32,00 6 6 38,00 38,00
WZ 18 18 12 11,50 30,00 29,50
MWB 8 8,00 20 18,50 28,00 26,50
BUG 4 4 4 4,00 157 154,50 6 6 171,00 168,50
SJO 3 3 1 1 4,00 4,00
SWFiS 6 4,8 2 2 1 1 9,00 7,80
Instytut
Konfucjusza 1 1 1,00 1,00

Wydawnic-
two 12 11,75 4 4 16,00 15,75

Centrum 
Herdera 4 3 4,00 3,00

GUTW 2 2 2,00 2,00
Administra-
cja Central-
na

413 405,625 381 379,75 794,00 785,38

Ogółem 413 405,625 240 234,50 260 242,71 159 156,5 401 399,25 1473,00 1438,59



NAUKA I DYDAKTYKA

• Działalność naukowo-badawcza •
• Współpraca z zagranicą •

• Programy naukowo-badawcze •
• Komercjalizacja badań naukowych •

• Biblioteka, Wydawnictwo i Archiwum •
• Studium Języków Obcych • 

• Studium Wychowania Fizycznego i Sportu •
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1. Działalność naukowo-badawcza
STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE
W roku 2016  Prezydent RP  nadał tytuły profesorskie 11 osobom zatrudnionym w UG, natomiast jednostki UG nadały sto-
pień doktora habilitowanego 31 osobom, w tym 24 pracownikom UG i 7 osobom niezatrudnionym w UG a 5 pracowników 
UG uzyskało stopień doktora habilitowanego w innych uczelniach. Z kolei stopień doktora w UG uzyskało 128 osób, w tym 19 
pracowników UG oraz  109 osób niezatrudnionych w UG a 1 pracownik UG uzyskał stopień doktora w innej uczelni. 

Tablica 21. Stopnie i tytuły naukowe

WYDZIAŁ
TYTUŁ 

PROFESORA    HABILITACJE        DOKTORATY

A A B C A B C
Biologii 1 2 - - 4 9 -
Chemii  - 4 1 - 3 11 1
Ekonomiczny 1 3 2 - - 6 -
Filologiczny 5 2 1 - 4 26 -
Historyczny 2 - - - - 7 -
Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 2 2 - 2 8 -
Nauk Społecznych 1 2 - 4 3 11 -
Oceanografii i Geografii - 2 - - 2 7 -
Prawa i Administracji - 3 - - - 9 -
Zarządzania - 2 - - - 8 -
Biotechnologii UG i GUMed - 2 1 1 1 7 -

Ogółem 11
24 7 5 19 109 1
RAZEM  A+B 31 RAZEM A+B 128

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 5 533 opracowań naukowych (w roku 2015: 4 506), w tym:
1. jako publikacje samoistne wydawniczo:  182 monografii i  książek (w roku 2015: 114)
2. jako publikacje niesamoistne wydawniczo 1 967 rozdziałów w monografiach i książkach (w roku 2015: 1 531), 1 250 ar-

tykułów w czasopismach krajowych (w roku 2015: 1 129), 837 artykułów w czasopismach międzynarodowych (w roku 
2015: 645), 45 streszczeń zjazdowych (w roku 2015: 38), 257 prac redakcyjnych, edytorskie, tłumaczenia i opracowa-
nia (w roku 2015: 192)

3. prace inne: 995 pozycji (w roku 2015: 857)

Tablica 22. Publikacje Bibliografii Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG (system Expertus) 
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WB 3 25 38 1 1  68 2 5 185  4  196 264 186
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WCh  31 24  4  59  4 215  2  221 280 210

WE 10 180 161 20 42  413 1 32 11 1 4  49 462 1

WF 24 542 212 84 121  983 13 94 24 13 11 2 157 1140 2

WH 24 181 77 25 88  395  8 6  1 1 16 411  -

WMFI  9 13 1  4 27  4 127  8 4 143 170 128

WNS 40 267 222 44 132 6 711 2 62 57 6 5 5 137 848 39

WOiG 9 68 100 9 47 14 247 1 11 101 2 7 7 129 376 105

WPiA 41 334 216 42 509  1142  31 13 1   45 1187 1

WZ 11 56 178 7 5  257 1 22 17 1 2  43 300 10

MWB   9    9  1 81  2 2 86 95 83

Ogółem 162 1693 1250 233 949 24 4311 20 274 837 24 46 21 1222 5533 *

*liczba prac z IF dla Uczelni wynosi 728 ( w roku 2015: 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  24  stypendiów  doktorskich  oraz  55 urlopów  naukowych, w tym  2 doktorskich   i  53 rocznych urlopów dla na-
uczycieli 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 358 projektów.  

DOTACJA NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO   
W ramach tej dotacji  w  2016 roku realizowano 258 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 2017 roku. 
 
PATENTY
W roku 2016 dokonano 7 patentów:
1. Sposób   przygotowania materiału roślinnego oraz sposób wykrywania i identyfikacji bakterii z gatunku Pectobacterium 

carotovorum subsp. carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz bakterii z rodzaju Dickeya spp – Międzyuczelniany 
Wydział Biotechnologii UG i GUMed - data otrzymania patentu: 2016-01-04/223540

2. Fotobioreaktor – Wydział Oceanografii i Geografii - data otrzymania patentu: 2016-06-02/nr 224183
3. Urządzenie do badania wydolności fizjologicznej drobnych zwierząt – Wydział Biologii - data otrzymania patentu: 2016-

06-02/nr 2245589 
4. Środek do znakowania chemicznego odchodów drobnych zwierząt – Wydział Biologii - data otrzymania patentu: 2016-

04-21/nr 224852
5. Nowy związek, sposób jego otrzymywania, roztwór farmaceutyczny zawierający nowy związek, sposób określania obec-

ności choroby nowotworowej, zestaw do wykrywania nowotworów oraz zastosowanie hydrolizy nowego związku do wy-
krywania nowotworów – Wydział Chemii - data otrzymania patentu: 2016-10-13/nr 225341

6. Sposób oczyszczania z chlorofili ekstraktów roślinnych zawierających metabolity wtórne – Międzyuczelniany Wydział Bio-
technologii UG i GUMed - data otrzymania patentu: 2016-12-09/226117

7. Szczepionka DNA, sposób indukowania odpowiedzi immunologicznej, przeciwciała specyficznie rozpoznające białko he-
maglutyniny H5 wirusa grypy i zastosowanie szczepionki DNA – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Biotechnologii i An-
tybiotyków, Państwowy Instytut Weterynaryjny - data otrzymania patentu: 2016-11-29/nr US9505806 (USA

KONFERENCJE I SEMINARIA ZORGANIZOWANE PRZEZ UNIWERSYTET GDAŃSKI     
W ramach upowszechniania i promocji osiągnięć nauki  zorganizowano, między innymi następujące konferencje i seminaria 
naukowe: 

MIĘDZYNARODOWE
• Prezentacja dorobku naukowego profesora Herberta Schambecka (WPiA)
• Second Polish-Korean Conference on „Protein Folding: Theoretical and Experimental Approaches”  (WCH)
• Zebranie Ogólne Europejskiego Stowarzyszenia Chemicznej Sieci Tematycznej ECTN (European Chemistry Thematic Ne-

twork) (WCH)
• XVIII Wykład im.  A. Jankowskiego (WMFiI)
• Konferencja Przygotowawcza do XVIII Wykładu im. A. Jankowskiego (WMFiI)
• POTPAT the final meeting 2016 (MWBT)
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• MOBI4Health Conference & New IFB Building Opening (MWBT)
• III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality. Religion – Cultu-

re – Biology  (WNS współorganizacja)
• XXII Biotechnology Summer School (MWBT)
• Seminarium „Teoria Osobliwości” – Jubileusz 60-lecia Profesora Zbigniewa Szafrańca (WMFiI)
• Zjazd  Katedr Prawa Ochrony Środowiska, międzynarodowa konferencja naukowa „Sprawiedliwość ekologiczna w 

gospodarce, energetyce i administracji  (WPiA)
• II Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Finansów Samorządu Terytorialnego pt. Finansowanie samorządu teryto-

rialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego. Problemy praktyczne/International Seminary Finan-
cial Law and Local Government (WPiA)  

• VI Włosko-Polskie Kolokwium Prawnicze (WPiA)
• Fourth Biennial ESCLH Conference Culture, Identity and Legal Instrumentalism (WPiA)
• Solidarity – dialogue – cooperation in contemporary European Constitutionalism (WPiA)
• Bluźnierstwo w sztuce (WPiA)
• Ekonomia behawioralna a polityka rozwoju. Jak Europa może wykorzystywać oddziaływania do podniesienia sku-

teczności polityki (WE)
• Baltic Valuation Conference 2016 (WZ)
• IIIrd Colloquia Baltica Iranica (WH - współorganizacja)
• The 9th SIGSAND/PLAIS Eurosymposium 2016 (WZ)
• Security, responsibility and property of pensions (WZ)
• Konferencja Naukowa  Światy wyobrażone a nauki społeczne 2016 (WNS)
• Kobieta w Kulturze. Para w Polsce. Para w Norwegii (WNS)
• 26 Seminar on Special Educational Needs – achievements and challenges (WNS)
• 5th European Conference on Religion, Spirituality and Health (ECRSH) (WNS)
• Motivation and Social Perception (WNS)
• Międzynarodowa konferencja Science-Policy-Technology (Energies) – projekt „Podnoszenie świadomości studen-

tów nauk społecznych w zakresie środowiska i zmian klimatycznych” (WNS)
• I Międzynarodowa Konferencja „Etniczność i polityka” (WNS)
• International Field Symposium of the Peribaltic Regional Working Group „Quaternary stratigraphy, sedimentary 

environments and paleogeography of north-central Poland: from the Kashubian Coast to the LGM limit (WOiG)
• International Interdisciplinary Conference – Racism, Nationalism and Xenophobia (WNS – współorganizacja)
• Procesy geologiczne strefy brzegowej morza GEOST II (WOiG)
• Luksemburgowie: ojcowie i synowie. Obrazy życia rodzinnego w średniowieczu (WH)
• I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” (WOiG)
• Między wolnością a zniewoleniem (WH)
• The Fourth Gdańsk Workshop on Graph Theory (WMFiI – współorganizacja)
• XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny (WNS)
• Kompetencje dziecka w chorobie przewlekłej (WNS)
• Międzynarodowe Sympozjum Naukowe z okazji 10-lecia Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka „Stosowana Ana-

liza Zachowania w badaniach i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu” (WNS)
• III Seminarium Naukowe: Wokół relacji dorosłych osób z niepełnosprawnością  intelektualną (WNS)
• Intersections of tourism and migration (WNS)
• Phenomenology and Practice. The 2nd Conference on Traditions and Perspectives of the Phenomenological Move-

ment in Central and Eastern Europe (WNS)
• Geografia wobec wyzwań współczesności (WOiG)
• Konferencja naukowa „Contemporary Arab World in the International Relations (WNS)
• Konferencja Paleocentomologiczna i 33 zjazd Sekcji Paleocentomologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologiczne-

go „Owady w zapisie kopalnym” (WB)
• Quantum phenomena: Between the whole and the parts” (WMFiI)

KRAJOWE
• V Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Porty morskie – konkurencyjność i innowacje” (WPiA)
• V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Człowiek Nauka Środowisko” (WCH)
• V Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików (UG i PG)
• Konferencja Koła Naukowego E-Biznesu „Trójmiejska Dolina Krzemowa” (WE)
• 8th Biotechnology Students’ Conference (MWBT)
• III Ogólnopolskie Seminarium Prawa Rynku Finansowego pt. Kolizje interesów na rynku usług finansowych i sposo-

by ich usuwania (WPiA - współorganizacja)
• Konferencja Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych „Kierunki zmian w sektorze finansowym w Polsce i na 

świecie” (WE)
• Ekonomiczna wycena dóbr nierynkowych – prywatność, środowisko, bezpieczeństwo, zdrowie (WE)
• Wyzwania gospodarki globalnej 2016 (WE)
• Konferencja Koła Naukowego Transportu i Marketingu „Jak podróżować ekologicznie” (WE)
• VIII Konferencja  Naukowa InfoGlobMar 2016 (WE)
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• Seminarium naukowe dotyczące niezawisłości i niezależności sędziów i sądów organizowane przez Katedrę Postępo-
wania Cywilnego dla sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku (WPiA)

• Sądowe postępowanie egzekucyjne. Zasadnicze kierunki zmian. (WPiA)
• Dzieje sprawiedliwości. Alternatywna historia kary (WPiA)
• Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii pt. „Prawo karne jutra – między pragmaty-

zmem a dogmatyzmem” (WPiA)
• VII Ogólnopolski Zjazd Katedr Postępowania Karnego (WPiA)
• TranSopot 2016. Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku (WE)
• Konferencja Badań Kosmicznych (WPiA)
• Mass Spectrometry Workshop MWBT
• XVI Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością; Zarządzanie wartością w warunkach zmiany (WZ)
• Logistyka w teorii i praktyce (WE)
• XVII Konferencja Naukowa: Modelowanie procesów i systemów logistycznych (WE)
• Trójmiejska Dolina Krzemowa „UX w E-Commerce” (WE)
• Europejskie podsumowanie roku 2016 (WE)
• Seminarium dyskusyjne „Studia i co dalej” (WE)
• XIV Ogólnopolskie warsztaty ekonomiczne: „Metodyka współczesnych badań ekonomicznych” (WE)
• XLV Ogólnopolska Szkoła Chemii „Chemia na fali” (WCH)
• V Jubileuszowy Kongres: Razem Łatwiej (WNS - współorganizacja)
• VI Kongres Młodych Matematyków (WMFiI - współorganizacja)
• III Sopockie Warsztaty Logistyczne (WE)
• I Ogólnopolska konferencja Prawa Pracy „Prawo versus Korporzeczywistość (WPiA)
• Sukces organizacji – przejawy i uwarunkowania (WZ)
• Wkład chrześcijaństwa w cywilizacyjno - kulturowy rozwój Polski (WH)
• Tadeusz Kościuszko wobec wyzwań epoki. Dokonania – tło historyczne – dziedzictwo (WH)
• Sympozjum Przereklamowana konsumpcja „Pasja jako antidotum na materializm i konsumpcję” (WNS)
• V Konferencja z cyklu Psychologia – konsumpcja – jakość życia: pt. „Dobrostan w Świecie nadmiaru i niedoboru” 

(WNS)
• Od genotypu do fenotypu w perspektywie psychologii rehabilitacji (WNS)
• II Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Rodzicielstwo po stracie” (WNS)                                      
• V Seminarium Naukowe z cyklu: Dziecko w instytucji. Instytucja dla dziecka. (WNS)
• II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Patologie Współczesnego Świata. Imigranci ofiary czy sprawcy patologicz-

nych procesów społecznych” (WNS)
• Estetyka jako obszar badań archeologii – 15 lat później (WH)
• Europa w epoce brązu (WH)
• I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozgłośni Studenckich „Radioucze(l)ni” WNS)
• „Cykl konferencji (projekt 2 lata, łącznie 8 konferencji z udziałem nauczycieli edukacji regionalnej, kulturowej, wielo-

kulturowej, międzykulturowej): Dziecko i dzieciństwo na pograniczu kultur i światów. Inspiracje kaszubskie 3 – Książ-
ka dla dzieci (w języku – między językami: w obrazie – między obrazami)” (WNS)

• Praktyczna psychologia sportu. Koncepcje psychologiczne w treningu sportowym i zdrowotnym – nowe wyzwania 
(WNS)

• Ogólnopolska Konferencja: Dysleksja wczoraj, dziś i jutro (WNS)
• VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Teoria i praktyka terapeutyczna” (WNS)
• Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Problemy kobiet współuzależnionych (WNS)
• Warsztaty Game Studies (WNS)
• Pedagogiczno – Lingwistyczna Konferencja Naukowa: Edukacyjna rola języka -  Learn to speak, speak to learn (WNS)
• Konferencja Naukowa: Edukacja kulturalna, medialna, cyfrowa w erze technologii mobilnych (WNS)
• Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Governmentality i co dalej (WNS)
• IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Gdańskie Rodowody Pedagogiczne: Kazimierz Sośnicki – inspiracje 

dla współczesności (WNS)
• II Ogólnopolska Konferencja Instytutu Politologii i Międzywydziałowego Koła Naukowego „Politicus” o Systemach 

Politycznych i Partyjnych. Polska, Europa, Świat. Wyzwania współczesnych systemów politycznych i partyjnych (WNS)
• Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Systemów Politycznych (WNS)
• X Sympozjum Archeologii Środowiskowej/Konferencja Polskiego Towarzystwa Botanicznego „W 100. rocznicę po-

wstania analizy pyłkowej” (WB- współorganizacja)
• Przenikanie się kultur: Polska – Litwa (WH)
• Studenci i polityka. Aktywność polityczna studentów na uczelniach europejskich w XIX i XX wieku (WH)
• XV Sympozjum Młodych Oceanografów (WOIG)
• Studencka konferencja naukowa „IX Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne Geosfera 2016” (WOiG)
• Origines et mutationes III (WH)
• „Cykl konferencji (projekt 2 lata, łącznie 8 konferencji z udziałem nauczycieli edukacji regionalnej, kulturowej, wie-

lokulturowej, międzykulturowej): Dziecko i dzieciństwo na pograniczu kultur i światów. Inspiracje kaszubskie 4 – Hi-
storia w edukacji dzieci (przeszłość/ przekaz i język)” (WNS)
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•  „Cykl konferencji (projekt 2 lata, łącznie 8 konferencji z udziałem nauczycieli edukacji regionalnej, kulturowej, wielo-
kulturowej, międzykulturowej): Dziecko i dzieciństwo na pograniczu kultur i światów. Inspiracje kaszubskie 1 – języko-
wy rozwój dziecka” (od mowy do języka dziecka)  (WNS)

• Natura woli (WNS)
• Nauka i Biznes (WNS)
• Rozwój dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym (WNS)
• V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Psychologia w służbie rodziny – Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się 

świecie (WNS)
• ISTDP and anxious patients: assessment of nature and degree  of healthy/unhealthy anxiety. Regulation, implications 

for the working allience and steps in the therapy process (ISTDP i pacjent w lęku: ocena natury i stopnia zdrowego i 
niezdrowego lęku, implikacje dla przymierza terapeutycznego i postępowania w procesie terapeutycznym)

• Seminarium Naukowe – Edukacyjne i społeczne znaczenie uniwersytetu (WNS)
• Konferencja Naukowa: Retoryki miejskiej biedy (WNS)        
• Konferencja Naukowa: Związki zawodowe i szkolnictwo wyższe. Organizacja, działania, zmiana społeczna (WNS)
• II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu: W świetle i cieniu idei pedagogicznych pt. „W świetle i cieniu idei 

Antona Makarenki” (WNS)
• IV Gdańska Konferencja Bałtycka (WNS)
• Edukacja dla bezpieczeństwa „Paradygmaty kultury bezpieczeństwa” współorganizacja z Wyższą Szkołą Bezpieczeń-

stwa (WNS)
• Cykl konferencji (projekt 2 lata, łącznie 8 konferencji z udziałem nauczycieli edukacji regionalnej, kulturowej, wielo-

kulturowej, międzykulturowej): Dziecko i dzieciństwo na pograniczu kultur i światów. Inspiracje kaszubskie 2 – języ-
kowe bycie w świecie” (WNS)

• Rtęć w środowisku - identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka (WOiG)    
• Seminarium Dipterologiczne i Paleontologiczne z okazji Międzynarodowego Dnia Muchówki, Międzynarodowego 

Dnia Owada Kopalnego (WB)
• Seminarium Hemipterologiczne z okazji Międzynarodowego Dnia Pluskwiaka  (WB)

2. Współpraca z zagranicą
W 2016 roku Sekcja Wymiany Międzynarodowej (International Office) zarejestrowała 1562 wyjazdy zagraniczne pracow-

ników, studentów i doktorantów w celu realizacji badań naukowych, konsultacji badawczych, konferencji, staży i innych. 

Tablica 23. Wyjazdy zagraniczne pracowników, studentów i doktorantów 2016 rok

Rodzaj wyjazdu

Pracownicy

Doktoranci Studenci Razemnauczyciele 
akademiccy

Pracownicy 
niebędący 

nauczycielami

zew. wyk. 
proj. Razem

I. Staże nauk.-bad. (min. 1 m-c) 35 3 6 44 17 61
II. Konferencje 566 54 17 637 171 808
III. 
Pozostałe 
wyjazdy i  
konsultacje

konsultacje, 
kwerendy 468 56 11 535 91 3 629

organizacyjne 41 22 1 64

Razem (I+II+III) 1110 135 34 1279 279 4 1562

Uniwersytet Gdański przyjmował również gości z zagranicy. Łącznie UG odwiedziło 116 osób. 
W roku 2016 podpisano kolejnych 15 umów bilateralnych z jednostkami naukowymi Ekwadoru, USA, Japonii, Iranu, Rosji, 
Włoch i innych. Pełen wykaz umów bilateralnych dostępny jest na stronie internetowej:
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/sekcja_ds_wspolpracy_z_zagranica/wspolpraca_zagra-
niczna/porozumienia_o_wspolpracy_z_osrodkami_zagranicznymi
Na przestrzeni 2016 roku 10 obcokrajowców, jako stypendystów Rządu RP odbywało w naszej Uczelni staże naukowo-ba-
dawcze na podstawie skierowania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. W roku akademickim 
2015/2016 w ramach realizacji programu Erasmus Plus  wyjechało 201 studentów, a przyjechało studiować w UG 163. Istot-
ny jest fakt, że liczba studentów przyjeżdżających do naszej uczelni stale wzrasta. Szczegółowe dane dotyczące mobilności 
w ramach E+ (także wyjazdy kadry, wyjazdy na praktyki) są dostępne się na stronie http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspol-
praca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/statystyki
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Tablica 24. Przyjazdy gości z zagranicy 2016 rok
Przyjazdy cudzozoemców 2016 rok

Rodzaj Pracownicy Doktoranci Stupemdyści Razem
BUWiWM 10 10
Konsultacje + projekty 66 11 77
Umowy/Staże 1 3 4
Projekty
Konferencje 24 1 25
Razem 91 15 10 116

Przyjazdy cudzoziemców w roku 2016 według rodzajów i wydziałów

Wydział Pracownicy BUWiWM Doktoranci Konferencje Inne: konsult., 
umowy, proj.

Biologii 8 7 15
Chemii 25 4 11 18

Ekonomiczny 1 1

Filologiczny 5 3 2

Historyczny 5 5

Matematyki, 
Fizyki 
i Informatyki

25 1 3 23

Nauk 
Społecznych 4 3 4 3

Oceanografii i 
Geografii 4 3 1 8

Prawa i 
Administracji 1 2 1 2

Zarządzania

Biotechnologii 
UG i GUMed 15 2 3 14

Ogółem
92 9 15 25 91

116 116

3. Programy naukowo-badawcze
MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY NAUKOWO-BADAWCZE
   Uniwersytet Gdański posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych. Według informacji Biura 
Zarządzania Projektami Rozwojowymi w 2016 r. zawartych zostało 27 umów na realizację projektów w ramach różnych pro-
gramów finansowanych ze środków międzynarodowych, w tym:

 – 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; 
 – 4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020;
 – 2 w ramach Programu Horyzont 2020;
 – 3 w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego;
 – 2 w ramach Współpracy Polska-RPA;
 – 9 w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego;
 – 1 w ramach Programu POLONEZ;
 – 1 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;
 – 1 w ramach Programu Erasmus +;
 – 1 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
 – 1 w ramach Programu Justice.
 – 1 w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk.

W 2016 roku w Uniwersytecie Gdańskim w ramach różnych programów i inicjatyw realizowanych było ok. 60 projektów (naj-
więcej w ramach funduszy strukturalnych oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego). W trakcie weryfikacji i negocja-
cji były kolejne wnioski o dofinansowanie projektów. Przy współudziale Biura zostało złożonych ok. 100 projektów (najwię-
cej do funduszy strukturalnych). 
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KRAJOWE PROGRAMY NAUKOWO-BADAWCZE
   Uniwersytet Gdański ma bogate doświadczenie w realizacji krajowych projektów naukowych. Według informacji Biura Za-
rządzania Krajowymi Projektami Naukowymi w 2016 roku zostało zawartych 77 umów na realizację projektów w ramach róż-
nych programów finansowanych ze środków krajowych, w tym:

1) 61 finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, w tym:
a) 5 w ramach programu ETIUDA 4
b) 1 w ramach programu FUGA 5
c) 1 w ramach programu MAESTRO 7
d) 24 w ramach programu OPUS 9 i 10
e) 16 w ramach programu PRELUDIUM 9 i 10
f) 8 w ramach programu SONATA 9 i 10
g) 6 w ramach programu SONATA BIS 5

2) 3 finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w tym:
a) 2 w ramach programu LIDER VI
b) 1 w ramach programu WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE NCBR I GDDKIA NA WSPARCIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC 

ROZWOJOWYCH W OBSZARZE DROGOWNICTWA RID
3) 5 finansowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu START 2015 – stypendia naukowe
4) 7 finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

a) 1 w ramach programu DIAMENTOWY GRANT 2015
b) 5 w ramach programu NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI 2015
c) 1 w ramach programu Mobilność Plus IV

5) 1 finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2016 roku w Uczelni w ramach różnych programów i inicjatyw realizowanych było około 269 krajowych projektów. Pra-
cownicy UG złożyli 274 wnioski aplikacyjne do różnych programów i inicjatyw finansowanych ze środków krajowych. 

4. Komercjalizacja badań naukowych
CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII

   Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego (CTT UG), jest ogólnouniwersytecką jednostką organizacyjną 
Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzącą działalność usługową, doradczą, informacyjną, szkoleniową i promocyjną w zakre-
sie transferu technologii, komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych lub know-how związanego z taki-
mi wynikami, ochrony praw własności intelektualnej, przedsiębiorczości i stymulowania innowacyjności. Zadania CTT sku-
piają się w dwóch obszarach: transfer technologii i zarządzanie własnością intelektualną UG oraz współpraca z gospodarką.

Jednym z podstawowych zadań CTT UG jest zarządzanie procesem ochrony własności intelektualnej. W 2016 roku Cen-
trum Transferu Technologii skoordynowało przygotowanie łącznie 13 zgłoszeń patentowych na rzecz UG, w tym 11. krajo-
wych i 2 międzynarodowe (procedura PCT), których twórcami są pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu Gdańskie-
go.

Wykres 4. Zgłoszenia patentowe Uniwersytetu Gdańskiego 2014-2016
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WYNALAZKI
Realizowane w 2016 roku prace Centrum Transferu Technologii w zakresie ochrony patentowej zaowocowały również 

znaczną liczbą przyznanych patentów dla wynalazków UG – łącznie 5, co daje 13 praw wyłącznych utrzymanych w mocy 
w 2016 roku.

Tablica 25. Krajowe i międzynarodowe zgłoszenia patentowe dla wynalazków Uniwersytetu Gdańskiego w 2016 roku

Lp. Numer  zgłoszenia Tytuł Współtwórcy

1. P.415779 Białko pVII z mutacją punktową bakteriofaga filamentowego 
M13 oraz zastosowanie białka pVII z mutacją punktową 
bakteriofaga M13 do specyficznego wiązania nanomateriałów 
węglowych, zwłaszcza nanowłókien węglowych

Katarzyna Szot-Karpińska, 
Piotr Golec, Adam 
Leśniewski, Grzegorz 
Węgrzyn, Marcin Łoś

2. P.416813 Sole estrów arylowych N-podstawionych kwasów akrydynylo-
9-karboksylowych, estry arylowe N-podstawionych kwasów 
akrydano-9-karboksylowych, sposób ich otrzymywania oraz ich 
zastosowanie

Karol Krzymiński, Justyna 
Czechowska, Illia Serdiuk, 
Natalia Karska, Józef Kur, 
Lucyna Holec-Gąsior, 
Bartosz Ferra, Franciszek 
Kasprzykowski

3. P.417010 Sposób uzyskiwania rekombinantowej, biologicznie aktywnej 
butyrylocholinoesterazy końskiej i jej pochodnych oraz sposób 
uzyskiwania biologicznie aktywnych cholinoesteraz oraz ich 
pochodnych w mikroorganizmie Leichmania tarentolae

Piotr Skowron, Jacek 
Jasiecki

4. P.417384 Szczep gram-dodatniej laseczki Bacillus subtilis, kompozycja 
immunogenna, doustna szczepionka oraz jej zastosowanie 
przeciwko wirusowi grypy typu A

Dawid Nidzworski, Tomasz 
Łęga, Paulina Weiher

5. P.418671 Przeciwciała monoklonalne przeciwko hemaglutyninie wirusów 
grypy serotypu H5 i ich zastosowania, hybrydomy produkujące 
rzeczone przeciwciała, kompozycje i zestawy diagnostyczne

Bogusław Szewczyk, 
Sączyńska Violetta, 
Cecuda-Adamczewska, 
Violetta; Anna Porębska, 
Katarzyna Florys, 
Bierczyńska-Krzysik Anna, 
Piotr Baran, Romanik-
Chruścielewska Agnieszka, 
Płucienniczak Grażyna, 
Płucienniczak Andrzej, 
Borowicz Piotr, Kucharczyk 
Krzysztof

6. P.418683 Sposób wykorzystujący spektrometrię mas MALDI-TOF do 
detekcji wariantów genetycznych kodów kreskowych oraz jej 
zastosowanie

Agnieszka Bernat-
Wojtowska, Pierre Savatier

7. P.419109 Nowa pochodna naftochinonu, sposób jej otrzymywania, 
kompozycja farmaceutyczna i chemiczna oraz zastosowanie

Anna Kawiak, Anna 
Domachowska, Bartłomiej 
Borek,
Roman Błaszczyk

8. P.419159 Sondy typu Looped UVEx Probe, sposób wykrywania 
patogenów przenoszonych przez kleszcze, startery oraz 
ich zastosowanie w zoptymalizowanej reakcji PCR w celu 
wykrywania zamplifikowanego materiału genetycznego

Grzegorz Węgrzyn, Bożena 
Nejman-Faleńczyk, Sylwia 
Bloch

9. P.419246 Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów oraz 
przepływowy układ reakcyjno-wyładowczy do realizacji tego 
sposobu

Anna Dzimitrowicz, Agata 
Motyka, Wojciech Śledź, 
Piotr Jamróz, Paweł Pohl, 
Ewa Łojkowska

10 P.419323 Sposób otrzymywania pochodnej uracylu 
(5-selenocyjanianouracylu)

Janusz Rak, Marta 
Sosnowska, Samanta 
Makurat, Lidia Chomicz-
Mańka

11. P.419913 Sposób oraz automatyczne urządzenie do ciągłego, 
nieinwazyjnego pomiaru energii powierzchniowej ciał stałych 
permanentnie zanurzonych w cieczach

Stanisław Pogorzelski, 
Maciej Grzegorczyk
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12. PCT/PL2016/000002 Immunogenic vaccine against HCV and/or HBV virus Katarzyn Grzyb, Anna 
Czarnota

13. PCT/PL2016/000060 Graft of Gram-positive Bacillus subtillis, recombinant spores, 
immunogenic composition, oral vaccine and its application 
against the influenza A virus

Dawid Nidzworski, Tomasz 
Łęga, Paulina Weiher

Tablica 26. Patenty krajowe przyznane wynalazkom Uniwersytetu Gdańskiego (prawa wyłączne w mocy) w 2016 roku

Lp. Numer 
prawa Tytuł Współtwórcy

1. PL205228 Zestaw diagnostyczny do badania surowic zwierząt na obecność 
przeciwciał RHD oraz zestaw diagnostyczny do wykrywania wirusa RHD

Bogusław Szewczyk
Beata Gromadzka
Andrzej Fitzner
Andrzej Kęsy

2. PL205229 Sposób wytwarzania rekombinowanej szczepionki przeciwko 
krwotocznej chorobie królików, szczepionka oraz zastosowanie 
antygenu rekombinowanego białka do wytwarzania szczepionki

Bogusław Szewczyk
Beata Gromadzka
Andrzej Fitzner
Andrzej Kęsy

3. PL223540 Sposób przygotowania materiału roślinnego oraz sposób wykrywania 
i identyfikacji bakterii z gatunku Pectrobacterium carotovorum subsp. 
carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz bakterii z rodzaju 
Dickeya spp

Marta Potrykus
Ewa Łojkowska
Wojciech Śledź

4. PL224183 Fotobioreaktor Szymon Talbierz
Natalia Kujawska

5. PL220370 Kompozycja farmaceutyczna oraz dezynfekująca  zawierająca pochodną 
imidazoakrydyny jako środek fotouczulający oraz ich zastosowanie

Aleksandra Taraszkiewicz
Joanna Nakonieczna
Mariusz Grinholc
Krzysztof Bielawski

6. PL223208 Sposób przygotowania immunoczujnika oraz jego zastosowanie do 
wykrywania wirusa grypy

Bogusław Szewczyk
Jerzy Radecki
Dawid Nidzworski
Hanna Radecka
Urszula Jarocka

7. PL220906 Sposób wizualnego wykrywania i diagnostyki mikroorganizmów Grzegorz Węgrzyn
Bożena Nejman-Faleńczyk

8. PL220139 Oligonukleotydy do wykrywania i różnicowania opornych i wrażliwych 
na Oseltamivir szczepów wirusa grypy

Dawid Nidzworski
Bogusław Szewczyk
Marcin Hołysz

9. PL (brak 
numeru)

Sposób oczyszczania z chlorofili ekstraktów roślinnych zawierających 
metabolity wtórne

Rafał Banasiuk
Angelika Michalak
Marta Krychowiak
Aleksandra Królicka

10 PL224852 Środek do znakowania chemicznego odchodów drobnych zwierząt Anna Biała
11. PL224589 Urządzenie do badania wydolności fizjologicznej drobnych zwierząt Anna Biała

Łukasz Biały
Joanna Rychlińska
Krzysztof Kubiak
Aneta Glińska

12. PL223378 Skrzynka behawioralna do badania preferencji życiowych drobnych 
zwierząt

Anna Biała
Joanna Rychlińska



N
A

U
K

A
 I D

Y
D

A
K

TY
K

A

- 47 -

13. PL225341 Nowy związek, sposób jego otrzymywania, roztwór farmaceutyczny 
zawierający nowy związek, sposób określania obecności choroby 
nowotworowej, zestaw do wykrywania nowotworów oraz 
zastosowanie hydrolizy nowego związku do wykrywania nowotworów

Dawid Dębowski
Natalia Gruba
Adam Lesner
Magdalena Wysocka

Współpraca z biznesem
Współpraca Centrum Transferu Technologii UG z biznesem przebiega m.in w takich obszarach jak: procedowanie umów  

o współpracy, o zachowaniu poufności, czy o wykonanie badań zleconych. 
W latach 2016/2017 zespół CTT UG skoordynowało podpisanie 26. umów, w tym: 
- o przeniesienie praw do wyników badań: 3;
- o współwłasności do patentu: 6;
- o zachowaniu poufności: 5;
- o współpracy (w tym konsorcjum): 7;
- o wykonanie badań zleconych: 5.

Efektem intensyfikacji relacji nauka - biznes jest współpraca z następującymi podmiotami:
1. Pracodawcy Pomorza (zrzesza blisko 1000 przedsiębiorstw o niezwykle szerokim profilu działalności);
2. Agencja Rozwoju Pomorza S. A. (działa na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza; pomaga przedsiębiorcom, instytu-

cjom otoczenia biznesu i samorządom lokalnym; inicjuje i wspiera przedsięwzięcia gospodarcze o znaczeniu regional-
nym);

3. Black Pearls VC (fundusz kapitałowym wspierający rozwój polskich innowacji);
4. YouNick (ponad 30 milionowy operacyjny fundusz inwestycyjny z ekspertami w zakresie life science, industrial design, 

user research, ICT, IOT);
5. Polski Klaster Morski (celem Klastra jest wspieranie innowacji i rozwoju w obszarze badań, przedsiębiorczości, admini-

stracji i samorządu związanych z Regionem Morza Bałtyckiego);
6. Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED (ponadregionalna struktura organizacyjna mająca charakter powiązania 

korporacyjnego, działająca w branży medycyny i ochrony zdrowia);
7. Lewiatan Business Angels (sieć aniołów biznesu, działająca przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewia-

tan);
8. TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. (dostawca energii elektrycznej oraz gazu dla domów i firm);
9. Agena Bioscience Inc. (międzynarodowa firma biomedyczna);
10. Life Science Biznes Consulting Sp. z o.o. (wsparcie w rozwoju strategii komercjalizacji dla projektów wywodzących się 

z instytucji akademickich); 
11. Chemical Advisory Sp. z o.o. (realizacja projektów badawczych we współpracy ze środowiskiem naukowym);
12. Berendsen Textile Service Sp. z o.o. (lider w branży usługowej związanej z tekstyliami);
13. Svanvid Biotechnology (produkcja aktywnych i naturalnych surowców, które znajdują zastosowanie w branży farma-

ceutycznej oraz kosmetycznej);
14. Trigonum Doradztwo Projektowe i Inwestycyjne (zespół konsultantów z wieloletnim doświadczeniem oraz szeroką wie-

dzą w zakresie zarządzania i realizacji projektów);
15. STERLOG (doświadczony i dynamicznie rozwijający się zespół doradców specjalizujących się w projektowaniu i uspraw-

nianiu systemów logistycznych);
16. Axen Bio Group Sp. z o.o (lider w dziedzinie technologii naturalnych);
17. Biocrates Life Sciences AG (międzynarodowa firma biomedyczna);
18. Biotom (kompetencje w branży technologii ICT oraz w obszarze reklamy ze szczególnym uwzględnieniem reklamy ze-

wnętrznej OOH);
19. Bioanalitic (materiały eksploatacyjne, akcesoria do sprzętu laboratoryjnego i aparatury naukowo-badawczej, usługi 

konsultingowe w zakresie organizacji laboratorium i optymalizacji kosztów);
20. Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o. (unikalne narzędzia i metody badań genetycznych i prote-

omicznych);
21. Symulator Biznesu Sp. J. (projekty rozwojowe bazujące na koncepcji grywalizacji i symulacji rynkowych);
22. Bio-assistance (doradztwo ds. badań i rozwoju nowych produktów i wyrobów medycznych);
23. Blirt S.A. (firma biotechnologiczna);
24. Ziaja (firma kosmetyczna);
25. InnoBaltica (kompleksowa organizacja zasobów, niezbędnych dla rozwoju innowacyjnego pomysłu);
26. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (jedna z czternastu specjalnych stref ekonomicznych położonych na terenie 

Polski, mająca 35 podstref w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, lubelskim i 
wielkopolskim);

27. Grantera (dotacje na zakup maszyn, środków transportu, wartości niematerialnych i prawnych, budowę, moderniza-
cję);

Ponadto w 2016 roku CTT  nawiązało współpracę z wieloletnim pracownikiem firmy 3M (Koncernem zajmujący się produk-
cją ponad 55000 produktów w wielu branżach, między innymi: tworzyw sztucznych, materiałów ściernych, elektronicznej oraz 
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farmaceutycznej), który zgodził się pełnić funkcję Senior Expert in Tech Transfer. 

STATYSTYKI
Szereg działań podejmowanych w 2016 roku dedykowanych było intensyfikacji współpracy z zespołami badawczymi UG, 

identyfikacji projektów o potencjale wdrożeniowym oraz poszukiwaniu partnerów biznesowych na wczesnych etapach komer-
cjalizacji opracowywanych rozwiązań czy też zainteresowanych współpracą badawczą. Ważnym elementem działania pracow-
ników CTT jest świadczenie pomocy doradczej na każdym etapie działań, w tym pomoc w planowaniu przebiegu badań, czy też 
pomoc w ochronie własności intelektualnej.

W 2016 roku pracownicy CTT UG zorganizowali blisko 80 spotkań indywidualnych z zespołami naukowymi UG oraz z part-
nerami biznesowymi. 

Liczba zgłoszeń wyników badań o potencjale komercyjnym do CTT UG systematycznie wzrasta. W 2016 roku liczba ta była 
trzykrotnie wyższa niż w roku 2014.  Dane za poszczególne lata kształtują się następująco:

 – 2014: 4 zgłoszenia;
 – 2015: 8 zgłoszeń;
 – 2016: 12 zgłoszeń.

W 2016 roku zespół CTT procedował 86 spraw w tym: 
• 29 – podmioty zewnętrzne;
• 9 – współpracy wewnętrznej UG;
• 12 – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
• 7 – Wydział Biologii;
• 6 – Wydział Zarządzania;
• 9 – Wydział Chemii;
• 3 – Wydział Ekonomiczny;
• 3 – Wydział Nauk Społecznych;
• 4 – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
• 3 – Wydział Oceanografii i Geografii;
• 1 – Wydział Prawa i Administracji.

PROJEKTY
Zespół Centrum Transferu Technologii aktywnie poszukuje zewnętrznego finansowania m.in. na prace przedwdrożenio-

we czy realizację działań związanych z promocją osiągnięć naukowców UG. Ten cel realizowany jest poprzez udział w projek-
tach – zarówno krajowych jak i międzynarodowych. W 2016 roku CTT UG zaangażowane był ow realizację trzech kluczowych 
ze względu na procedowane zadania  poniżej przedstawiamy projekty, w które z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego zaangażo-
wane jest Centrum Transferu Technologii.

W październiku 2016 roku zespół CTT UG złożył owniosek o dofinansowanie w ramach programu Inkubator Innowacyjno-
ści+ (Międzyresortowy projekt Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działania pozakonkursowego „Wsparcie za-
rządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, reali-
zowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 4.4). Budżet programu MNiSW wy-
niósł łącznie 50 mln zł, a 3 750 000 zł z tej puli trafi do konsorcjum trójmiejskich uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Politech-
niki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz spółki celowej PG Excento Sp. z o.o.  Środki, które zostaną wyda-
ne w tym projekcie będą przeznaczone głównie na prace przedwdrożeniowe w zakresie badań naukowych i prac badawczo-ro-
zwojowych. W ramach tych prac zostaną wykonane m.in. dodatkowe testy laboratoryjne, które mają przybliżyć wyniki badań 
naukowych i prac badawczo-rozwojowych do komercjalizacji oraz analizy i raporty. W szczególności zmonitorowany zostanie 
potencjał rynkowy wynalazków oraz przeanalizowana zostanie ich gotowość wdrożeniowa. Przeprowadzone zostaną także wy-
ceny praw własności przemysłowej niezbędne do opracowania projektów komercjalizacji.

Również w 2016 roku Uniwersytet Gdański wraz z 11 partnerami z Europy, USA i Brazylii otrzymał dofinansowanie w ra-
mach programu Horyzont 2020 na projekt STARBIOS 2 Structural Transformation to Attain  Responsible BIOSciences. W ra-
mach struktur Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie bierze udział Międzyuczelniany Biotechnologii UG i GUMed oraz Centrum 
Transferu Technologii. Ideą projektu jest opracowanie i wdrożenie w wybranych instytucjach naukowych prowadzących bada-
nia w dziedzinie szeroko rozumianych nauk biologicznych, chemicznych i biotechnologicznych indywidualnych planów działa-
nia, umożliwiających zmiany strukturalne w zakresie odpowiedzialnych badań i innowacji.

Od 2016 roku Uniwersytet Gdański jest partnerem w projekcie ALLIANCE finansowanym z programu INTERREG BSR. Pro-
jekt gromadzi partnerów z regionu Morza Bałtyckiego zajmujących się i zainteresowanych tzw. błękitną biotechnologią. Pro-
jekt ALLIANCE połączy instytucje z 10. krajów europejskich: Niemiec, Szwecji, Finlandii, Estonii, Danii, Litwy, Łotwy, Portuga-
lii, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Projekt polega na współpracy instytucji badawczych, laboratoriów, parków technologicznych i 
firm, która zapewni szeroki dostęp do wiedzy, infrastruktury i usług niezbędnych do rozwoju innowacyjnych produktów na ba-
zie zasobów morskich Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego w projekt zaangażowany jest Wydział Oceanografii i Geografii, Mię-
dzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Gdańskie Centrum Zasobów Biologicznych i Centrum Transferu Technolo-
gii, a na dalszych etapach projektu do współpracy zapraszani będą również eksperci z innych wydziałów.
PRZYCHODY

Zintensyfikowane działania CTT UG oraz spółki celowej UG TechTransBalt Sp. z o.o., zwłaszcza w zakresie zwiększenia wyko-
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rzystania infrastruktury badawczej oraz wiedzy eksperckiej UG, przyniosły przychód dla Uczelni z realizacji komercyjnych usług 
badawczych. W 2016 roku zostało zrealizowanych szereg prac zleconych, co dało przychody dla uczelni wysokości 453 tys. PLN. 

W 2014 roku przychody UG z komercjalizacji wynosiły ok 587 tys. PLN a w roku 2015 1 740 tys. PLN. Z tym zaznaczeniem, 
iż kwota około miliona złotych przychodu w roku 2015 pochodziła z wieloetapowego badania zleconego od jednego kontra-
henta.

SPÓŁKA TECH TRANS BALT
W Uniwersytecie Gdańskim działa spółka TechTransBalt Sp. z o.o. Jest to spółka celową Uniwersytetu Gdańskiego, utwo-

rzoną w dniu 5 czerwca 2014 roku (Repertorium A nr 678 / 2014), zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyż-
szym” z dnia 27 lipca 2005 roku o numerze KRS; 0000517310. Udziały w kapitale zakładowym Spółki (pięćdziesiąt udziałów 
o wartości 100,00 zł) objął w całości Uniwersytet Gdański.

Zgodnie z zapisami ustawy do zadań TechTransBalt jako spółki celowej należy komercjalizacja wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych, w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, któ-
re powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim. 
Do zadań spółki należy również obsługa badań zleconych, adresowanych do pracowników naukowych UG (analiz laboratoryj-
nych, raportów itp.).

Na podstawie umowy z Uniwersytetem Gdańskim TechTransBalt Sp. z .o.o objęła w zarządzanie część powierzchni usytu-
owanej w byłym budynku Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii przy ul. Kładki 24 w Gdańsku, realizując politykę wy-
najmu i dostępu do laboratoriów dla firm pracujących nad projektami innowacyjnymi.

TechTransBalt jest wspólnikiem w dwóch utworzonych spółkach typu „spin-off”. Pierwszą z nich jest Fermentum Mobile Sp. 
z o.o. w Gdańsku, wpisana do KRS pod numerem 494222, w której spółka celowa UG nabyła udziaływ dniu 09.11.2015 roku. 
Druga to QSAR Lab Sp. z o.o. utworzona w dniu 30.03.2016 roku, Repertorium A nr 1808/2016.

Spółki typu spin-off zakładają związek (najczęściej sformalizowany) dotyczący zasad korzystania z infrastruktury i własności 
intelektualnej uczelni, prowadzenia działalności i podziału korzyści, które są przedmiotem negocjacji ze spółką celową uczelni. 
Ideą firm typu spin-off jest połączenie technologii i wiedzy będącej efektem badań naukowych oraz kapitału, orientacji pro-
rynkowej i dynamiki właściwej dla biznesu. Aby naukowiec mógł przekształcić wiedzę w pomysł biznesowy, a następnie w in-
nowacyjną firmę (spin-off), niezbędne jest wsparcie ze strony uczelni, kapitał oraz wsparcie organizacyjne i biznesowe. Te wła-
śnie zadania wypełnia spółka celowa przy współudziale i wsparciu uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii.

TechTransBalt jest członkiem Porozumienia Spółek Celowych posiadającego charakter ogólnopolski.  Porozumienie to funk-
cjonuje od 8 stycznia 2014 roku. Spółki celowe w Polsce zjednoczyły swoje siły mając na względzie konieczność wypracowania 
i prezentowania wspólnego stanowiska, działając również w imieniu  instytucji planujących powołanie takich spółek, w zakre-
sie zmian w regulacjach prawnych komercjalizacji wyników B+R powstałych w uczelniach wyższych i instytutach badawczych.
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5. Biblioteka, Wydawnictwo i Archiwum
BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

W 2016 r. do zbiorów ogółem wpłynęło 36 889 wol. (książki, czasopisma, zbiory specjalne). Po dokonaniu selekcji stan zbio-
rów na 31.12.2016 r. wyniósł 1 613 248 wol. W czytelniach i wypożyczalniach BUG udostępniono 963 813 wol. Katalog online 
zawierał 614 010 opisów bibliograficznych, 958 194 opisów egzemplarza i 21 224 opisów zasobu czasopism, tzn. 87 % książek 
i 95 % tytułów czasopism. W okresie sprawozdawczym zorganizowano i opłacono prenumeratę czasopism drukowanych – 376 
tytułów czasopism polskich za kwotę 60 246 zł i 226 tytułów zagranicznych za kwotę 472 979 zł a także dostęp do czasopism 
elektronicznych (łącznie dostęp do ponad 120 tys. tytułów czasopism zagranicznych i polskich) oraz do światowych baz biblio-
graficznych i abstraktowych za kwotę 700 251 zł. Zapewniano pracownikom naukowym UG zdalny dostęp do licencjonowa-
nych zasobów bibliotecznych z komputerów domowych. Realizacja statutowych zadań Biblioteki możliwa była dzięki kwocie 
przyznanej w ramach ogólnego budżetu Uczelni w wysokości 1 900 000 zł oraz kwocie 493 082 zł przeznaczonej przez wydzia-
ły UG na wydatki związane z prenumeratą czasopism zagranicznych drukowanych a także środkom wypracowanym przez Bi-
bliotekę – ok. 175 000 zł. Łączna wartość nabytków pochodzących ze źródeł nieodpłatnych: darów, egzemplarza obowiązko-
wego i wymiany wyniosła 1 034 705 zł, w tym: dary – 156 402 zł, egzemplarz obowiązkowy – 834 266 zł, wymiana – 40 037 zł.

W ramach działalności dydaktycznej (wykłady, szkolenia, praktyki studenckie i zawodowe, lekcje biblioteczne) przeprowa-
dzono zajęcia dla 1 803 osób. Szkolenie biblioteczne online zaliczyło 5668 studentów.

We wszystkich placówkach BUG udzielono 127 795 informacji, w tym: 56 442 informacji katalogowych, 8 884 informacji bi-
bliograficznych, 62 469 informacji rzeczowych. Zrealizowano 354 kwerendy.

W 2016 r. wprowadzono 9 950 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 5 726 dzieł pochodzących z zasobu BUG (pierwsze miej-
sce wśród partnerów PBC). Z zasobu BUG skorzystało 383 319 czytelników. 

W 2016 r. w Bibliotece zatrudnieni byli: pracownicy działalności podstawowej – 162,5 etatu (bibliotekarze dyplomowani – 4 
etaty, bibliotekarze i pracownicy biblioteczni 158,5 etatu), pracownicy administracyjni – 4 etaty, informatycy-  4 etaty, introli-
gatorzy – 6 etatów.

Studia wyższe i podyplomowe ukończyło 5 osób. 35 osób uczestniczyło w konferencjach. 
W warsztatach tematycznych  uczestniczyło 14 osób. 
Powierzchnia użytkowa BUG (13 obiektów) w 2016 r. wynosiła 15 712 m2, w tym: Biblioteka Główna 9 366 m2, biblioteki 

specjalistyczne i magazyn składowy 6 346 m2.

Statystyka Biblioteczna
Na prezentowanie danych dotyczących udostępniania ma wpływ organizacja dostępu do zbiorów i sposób liczenia czytelników 
odwiedzających Bibliotekę Główną UG.

Tablica 27. Udostępnianie zasobów bibliotecznych

OBSŁUGA CZYTELNIKÓW
Stan bazy czytelników 47 371 (w tym aktywnych: 16 940)
Udostępniono  (na miejscu i na zewnątrz) 963 813 wol.
Transakcje w wypożyczalniach wypożyczenia:  144 518 wol.

prolongaty: 46 775 wol.
zwroty: 155 749 wol. 

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

z innych bibliotek 756 wol.
do innych bibliotek 847 wol.
SZKOLENIA
dla studentów I roku 5 668 osób
dla studentów III/IV roku 785 osób 
dla użytkowników czasopism i baz danych online 315 osób

Tablica 28. Udostępnianie w bibliotece UG i bibliotekach specjalistycznych

Sale Liczba miejsc Udostępniono na 
zewnątrz  (wol.)

Udostępniono na miejscu 

(wol.)

Biblioteka Główna 
Oddział Udostępniania 6 500 135 814 447 252

Biblioteka Główna 
Oddział Inf. Naukowej 1 52 - 3 519
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Oddział Zb. Specjalnych w BG 2 29 - 1 996
Biblioteka Biologiczna 1 16 320 175
Czytelnia Oceanograficzna Gdynia 1 37 869 3 945
Biblioteka Ekonomiczna 9 242 22 729 145 629

Biblioteka Historii Kultury 1 23 2 711 7 592
Biblioteka Humanistyczna 1 36 2 195 1 716 
Biblioteka Matematyczno-Fizyczna 1 25 2 761 8 413
Biblioteka Neofilologiczna 1 70 11 175 27 432
Biblioteka Prawna 3 103 13 039 124 917
Magazyn Składowy Brzeźno 1 8 - 109
Ogółem 27 1 125 191 293 772 520

Razem udostępniono 963 813 wol. (↓o 30 023 wol. w stosunku do 2015 r.) 

Tablica 29. Pomorska Biblioteka Cyfrowa 
Wykonane skany Publikacje w PBC Odwiedziny

331 815 5 726 383 319

Zbiory
Tablica 30. Gromadzenie

Wyszczególnienie stan inwentarzowy
Książki 1 090 567 wol.
Czasopisma 340 810 wol.
Zbiory Specjalne 181 871 jedn.
Ogółem 1 613 248 wol./jedn.

W ciągu 2016 roku zgromadzono:

Wyszczególnienie Wpływy (wol./jedn.) Ubytki (wol.)
Książki 26 351 7 466
Czasopisma 7 312 2 343
Zbiory Specjalne 3 226 -
Ogółem 36 889 9 809

Tablica 31. Źródła gromadzenia druków zwartych 

Rodzaj wpływu
Druki zwarte Wartość 

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

Zakup  5 831 7 404 krajowe: 6 838
zagraniczne: 566 470 466,25

Egzemplarz obowiązkowy 11 009 15 500 - 660 490,64

Dary 1 715 2 598 krajowe: 1 457 
zagraniczne: 1 141 124 646,15 

Wymiana 354 447 krajowe: 368
zagraniczne: 79 28 517,00

Inne 131 402 krajowe: 330
zagraniczne: 72 32 386,83

Ogółem 19 040 26 351 - 1 316 506,87
 



- 52 -

N
A

U
K

A
 I 

D
Y

D
A

K
TY

K
A

Tablica 32. Źródła gromadzenia druków ciągłych

Wyszczególnienie Liczba tytułów Wartość (zł)
Prenumerata drukowana polska 376 60 245,90
Prenumerata drukowana zagraniczna 226 472 979,09
Dary 181 27 871,88
Wymiana 118 15 520,00
Egz. obowiązkowy 1 894 168 297,00
Prenumerata wyd. elektronicznych - 589.259,72
(polskie i zagraniczne) - 700 251,02
Materiałówka 2 821 1 464 475,24

Liczba prenumerowanych wydawnictw elektronicznych: 62 585 (pełnotekstowe: 28 936, abstraktowe: 33 649)

Tablica 33. Źródła gromadzenia zbiorów specjalnych

Wyszczególnienie Jednostki ewidencyjne Wartość (zł)
Zakup 203 17 812,84
Dary 2 461 3 884,00
Egzemplarz obowiązkowy 562 5 478,00
Ogółem 3 226 27 174,84

Tablica 34. Opracowanie zbiorów

Rekordy bibliograficzne Rekordy 
egzemplarza

Rekordy 
zasobu

Opracowanie przedmiotowe 
(tytuły) Rekordy KHW

42 605
9 694 – utworzone

32 911 –  skopiowane
50 251 367 11 323 5 070

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Nadzór i opiekę naukową nad Wydawnictwem do końca sierpnia 2016 r. sprawował Prorektor ds. Nauki UG prof. dr hab. 
Grzegorz Węgrzyn, a następnie od 1 września funkcję te przejął Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UG prof. dr hab. 
Piotr Stepnowski. W strukturze Wydawnictwa funkcjonuje Zakład Poligrafii, włączony do niego w lutym 2014 r. Zakład Poligra-
fii i Wydawnictwo, zgodnie z § 6a Regulaminu Wydawnictwa, prowadzą odrębną gospodarkę finansową.

Organizacja pracy w Wydawnictwie
W samym Wydawnictwie nie zmieniła się struktura zatrudnienia względem roku 2015, zatrudnionych jest 9 osób (dyrek-

tor, sekretarz, specjalista ds. organizacji i marketingu, specjalista ds. rozliczeń, redaktor prowadzący oraz 4 redaktorów wy-
dawniczych). Znaczna część prac związanych z procesem wydawniczym ze względu na liczbę książek jest wykonywana przez 
osoby współpracujące stale z Wydawnictwem, które wykonują pracę w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenia. Wśród stałych 
współpracowników jest 10-12 redaktorów, a także 7 składaczy – operatorów DTP i 4 grafików. Średni czas procesu wydawni-
czego waha się od 2,5 do 6-7 miesięcy, w zależności od objętości i stopnia skomplikowania książki. Jakość prac nad książkami 
jest stale kontrolowana przez redaktora prowadzącego, który bezzwłocznie zgłasza pojawiające się wątpliwości i zastrzeżenia, 
aby można było je jak najszybciej rozwiązać.

Mimo że przeważającą część prac wykonują osoby współpracujące, niezatrudnione w Wydawnictwie, nie jest celowa cał-
kowita rezygnacja z zatrudnienia redaktorów. Wydawnictwo stara się, by zarówno czasopisma, jak i serie wydawnicze miały 
swoich stałych redaktorów i w wielu przypadkach są to osoby zatrudnione na stałe. Na koniec 2016 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 2016 r. kierownik mgr Maksymilian Biniakiewicz. Struktura zatrudnienia nie zmieniła się 

względem roku poprzedniego tj. Poza kierownikiem Zakładu Poligrafii zatrudnione były 3 osoby na stanowiskach introliga-
torów, maszynista offsetowy, specjalista ds. komputerowego opracowania tekstu oraz pomocnik introligatorów. W grudniu 
2016 r. sfinalizowano na mocy umowy przetargowej zakup dwóch nowych maszyn do druku cyfrowego. W wyniku postępowa-
nia przetargowego do Zakładu Poligrafii zakupiono maszynę do druku cyfrowego czarno-białego oraz do druku kolorowego. 
Zakup ten przyczynił się do podniesienia jakości druku. Nowe maszyny pracują od połowy stycznia br. W roku 2017 zostanie 
sfinalizowany zakup plotera, co umożliwi druk wielkoformatowy, a jednocześnie obniży koszty i skróci czas realizacji tej usłu-
gi, która na razie z konieczności jest zlecana poza UG. Zakład Poligrafii poza drukiem dla Wydawnictwa i innych jednostek Uni-
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wersytetu wykonuje też różnego typu druki (książki, ulotki, foldery, wizytówki, plakaty itp.) dla zewnętrznych zleceniodawców, 
zarówno instytucji, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych, m.in. Fundacji Rozwoju UG, Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, 
Centrum Współpracy Chińsko-Pomorskiej. Koszt wykonanych zleceń zewnętrznych w okresie sprawozdawczym wyniósł łącznie 
185 842,39 zł brutto, co stanowi niemal trzykrotny wzrost względem roku poprzedniego (w 2015 r. było to 76 676,47 zł brutto) 
oraz ponad czteroipółkrotny wzrost względem pierwszego roku funkcjonowania Zakładu Poligrafii w strukturze UG (w 2014 r. 
Zakład Poligrafii wykonał zlecenia za: 39 660,76 zł).

Kolegium Redakcyjne
W okresie sprawozdawczym do końca września 2016 r. Kolegium Redakcyjne działało w składzie powołanym na kadencję 2012–
2016, a od października 2016 r. powołano nowy skład na mocy Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 95/R/16 
z dnia 10 października 2016 roku w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego na ka-
dencję 2016–2020. Do zadań Kolegium Redakcyjnego należy przede wszystkim wybór recenzentów książek składanych do wy-
dania w Wydawnictwie, a następnie zapoznanie się z recenzją, zgłoszenie ewentualnych uwag autorom i decyzja o dopuszcze-
niu książki do procesu wydawniczego. Kolegium Redakcyjne wypowiada się w sprawie dofinansowania książek będących pod-
ręcznikami, a ponadto pełni funkcję jury w Konkursie na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty 
pracy doktorskiej wydaną 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 podej-
rzeniem o próbę wydania książki bez rzetelnej recenzji wydawniczej. Tym samym bardzo wspierają merytorycznie działalność 
Wydawnictwa. W skład Kolegium Redakcyjnego wchodzą przedstawiciele następujących wydziałów: prof. dr hab. Grzegorz Wę-
grzyn – Wydział Biologii, dr hab. Piotr Mucha, prof. UG – Wydział Chemii, dr hab. Joanna Bendarz, prof. UG – Wydział Ekono-
miczny, dr hab. Zenon Lica, prof. UG – Wydział Filologiczny, prof. dr hab. Tadeusz Stegner – Wydział Historyczny, dr hab. Wie-
sław Miklaszewski, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG – Wydział Nauk Spo-
łecznych, prof. dr hab. Lucyna Falkowska – Wydział Oceanografii i Geografii, dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG – Wydział Pra-
wa i Administracji, dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. UG – Wydział Zarządzania, dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG – Międzyuczel-
niany Wydział Biotechnologii UG i GUMed. Na pierwszym posiedzeniu nowego Kolegium Redakcyjnego członkowie wybrali ze 
swego grona przewodniczącego, którym został prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn. Zadania Kolegium Redakcyjnego szczegółowo 
określa Regulamin Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Druk książek
Łącznie w roku 2016 Wydawnictwo opublikowało 177 książek, czyli średnio co drugi dzień ukazywała się nowa książka. Wśród 

opublikowanych książek było: 8 rozpraw habilitacyjnych, 96 monografii autorskich i współautorskich, 21 podręczników, 50 nu-
merów czasopism naukowych oraz 2 publikacje w kategorii varia (zob. załącznik 1 do sprawozdania) o łącznej objętości 2608 
ark. wydawniczych – nie ujęto tu książek, które ukażą się jeszcze z datą 2016 do końca marca 2017 r., ale wyłącznie te już wy-
drukowane. W stosunku do poprzedniego roku liczba wydanych publikacji wzrosła o 40 tytułów i 449 ark. wydawniczych. Co 
godne uwagi, po przejęciu Zakładu Poligrafii niektóre publikacje niestety trafiają prosto do druku, z pominięciem prac redakcyj-
nych w Wydawnictwie (dotyczy to głównie czasopism, które są opracowywane i przygotowywane do druku w ramach ich Ko-
mitetów Redakcyjnych). Wszystkie ww. książki przez cały okres sprawozdawczy były drukowane w Zakładzie Poligrafii.

Na uwagę zasługują dwie nowe serie wydawnicze. Pierwsza z nich to seria Law: The Basic Concepts, na którą składają się an-
glojęzyczne podręczniki z zakresu prawa. Redaktorem naukowym serii jest prof. Jerzy Zajadło, a redaktorem językowym prof. 
David Malcolm. Wszystkie książki w ramach tej serii ukazują się zgodnie ze ściśle określonymi przez redaktorów założeniami, 
a skierowane są przede wszystkich do studentów kierunków anglojęzycznych oraz studentów z zagranicy studiujących prawo. 
Druga seria: Dissertationes Laudatissimae Universitas Gedanensis została powołana na mocy Zarządzenia Rektora Uniwersyte-
tu Gdańskiego nr 88/R/16 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniających się prac 
doktorskich w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. W pierwszej edycji konkursu Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Za-
granicą na podstawie wniosków złożonych przez dziekanów wyłonił 9 prac doktorskich, które otrzymały dofinansowanie w wy-
sokości 50% kosztów wydania. Dwie z tych książek, jako pierwsze w nowej serii, ukażą się w drugiej połowie lutego, pozostałe 
złożone przez autorów są na etapie prac wydawniczych.

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. Ponadto kilka-
dziesiąt księgarni w Polsce zamawia wybrane tytuły z naszej oferty wydawniczej. W ramach działań promocyjnych książki Wy-
dawnictwa były sprzedawane też przy okazji niektórych konferencji i seminariów naukowych na UG. Coraz lepsze efekty przy-
nosi współpraca ze spółką Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw – AZYMUT Sp. z o.o., która umożliwia dystrybucję 
książek w najbardziej liczących się księgarniach zarówno internetowych, jak i stacjonarnych. Natomiast łącznie Wydawnictwo 
sprzedało książki za kwotę 474 720 zł. Tym samym względem roku poprzedniego sprzedaż wzrosła o 146 009 zł.
Oprócz tego e-booki są dystrybuowane przez Wydawnictwo za pośrednictwem ibuk.pl (http://www.ibuk.pl/), na podstawie 
umowy z PWN-em, a także za pośrednictwem Profinfo Biblioteka (http://biblioteka.profinfo.pl/), czyli wypożyczalni elektro-
nicznych książek oraz e-Publikacje Nauki Polskiej (http://www.epnp.pl/). Przychody z wypożyczania e-booków w roku spra-
wozdawczym wyniosły 10 788 zł. W celu poszerzenia oferty na dostępność e-booków została również przygotowana oferta na 
sprzedaż e-booków za pośrednictwem AZYMUT-u w formatach ePub i MOBI, a umowa zostanie podpisana w pierwszym kwar-
tale 2017 r.
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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 27-30 października 2016 r. Wydawnictwo wzięło udział w 20. Międzynaro-
dowych Targach Książki w Krakowie. Mimo wielu targów organizowanych corocznie w różnych miastach ograniczamy się do 
udziału w jednych ze względu na wysokie koszty takich przedsięwzięć.
Dużym wyróżnieniem była nominacja książki prof. Marcina Michała Wiszowatego pt. Zasada monarchiczna i jej przejawy we 
współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych do prestiżowej Nagrody im. Jana Długo-
sza 2016. W dziedzinie nauk ekonomicznych wyróżniona została książka prof. Pawła Antonowicza pt. Bankructwa i upadłości 
przedsiębiorstw, która znalazła się w gronie 10 nominowanych w kategorii książka promująca wiedzę ekonomiczną w Konkur-
sie na najlepszą książkę ekonomiczną Economicus 2016. Konkurs jest organizowany przez „Dziennik. Gazeta Prawna”. Z ko-
lei Roksana Blech za książkę To i owo... Szkice o Bolesławie Prusie została laureatką Nagrody Gdańskiego Oddziału Polskiej 
Akademii Nauk dla młodych naukowców. W roku akademickim 2015/2016 Wydawnictwo ogłosiło drugą edycję konkursu 
na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach: 1) książka nauko-
wa, 2) książka dydaktyczna, 3) przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej. Nagrodzone książki zostały wyłonione przez Kole-
gium Redakcyjne, a oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego. Edy-
cja ta cieszyła się większym zainteresowaniem niż poprzednie, a jury konkursu po raz pierwszy poza głównymi nagrodami we 
wszystkich kategoriach przyznało też drugie, a w kategorii książka naukowa nawet trzecie miejsce. Pierwsze miejsca zdobyli: 
w kategorii książka naukowa Paweł Antonowicz za Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw, w kategorii książka dydaktyczna 
zespół autorski Elżbieta Babula, Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka i Małgorzata Zielenkiewicz za książkę Zastoso-
wanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu / Mathematical applications in economics and management, a w kategorii książ-
ka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej Ewelina Damps za książkę Historia Teatru Miejskiego w Gdańsku (1801–1841). 
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
Wydawnictwo współpracuje z poszczególnymi wydziałami wydając książki pracowników UG, ale też wspiera działania orga-

nizacji studenckich (m.in. dot. czasopism kół naukowych). Wydawnictwo współpracowało ponadto z innymi jednostkami Uni-
wersytetu Gdańskiego. Podtrzymuje współpracę z Wolters Kluwer, podpisując kolejne umowy, w ramach których odpłatnie 
udziela 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 i wpływa na liczbę cytowań. W roku 2016. Wydaw-
nictwo współwydało też 4 książki z Wolters Kluwer i jako jedyne wydawnictwo zostało włączone do katalogu WK jako partner, 
wraz ze wskazaniem wybranych wspólnie wydanych tytułów oraz tych, które włączono do bazy LEX.

Wydawnictwo współpracuje także z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie czasopism naukowych. 
W 2016 r. poszerzono współpracę w ramach umowy dotyczącej umieszczania kolejnych czasopism na Portalu Czasopism Na-
ukowych (ejournals.pl). Najważniejszą misją Portalu Czasopism Naukowych jest upowszechnienie wysokojakościowych treści 
naukowych z różnych dziedzin nauki poprzez promocję czasopism oraz zamieszczanie ich w naukowych bazach danych w Pol-
sce i na świecie. Każde zamieszczone tu czasopismo ma swojego opiekuna ze strony Wydawnictwa UJ, który zakłada i prowa-
dzi w uzgodnieniu z redaktorem naczelnym czasopisma zindywidualizowaną, autonomiczną stronę internetową czasopisma, 
a także jest indeksowane w najważniejszych bazach danych odpowiadających jego tematyce i standardowi.

W ramach pomocy redakcjom czasopism naukowych podpisano też na wybrane tytuły umowy bezpośrednio z bazami da-
nych, takimi jak BazHum i CEEOL.

Innym ważnym polem współpracy Wydawnictwa z podmiotami zewnętrznymi jest pozyskiwanie środków finansowych na 
wydawanie publikacji. Do podmiotów, które wspierały finansowo wydanie książek w 2016 r., należały podmioty państwowe, 
podmioty samorządowe, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. W ramach dofinansowania kilka książek współwydaliśmy z inny-
mi instytucjami. Tego typu współpracę podjęto m.in. Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, Muzeum Miasta Sopotu, a tak-
że Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Konkluzje
1. W okresie sprawozdawczym pojawiło się największa jak do tej pory liczba książek nieprzewidzianych w planie wydawni-

czym, które ze względu na zbliżającą się parametryzację trzeba było wydać z datą 2016 r., często w znacznie przyspieszo-
nym trybie. Poza tym, że udało się zrealizować wszystkie plany wydawnicze, jeśli tylko książki zostały złożone przez au-
torów w Wydawnictwie w uzgodnionym terminie, starano się wydać także te książki, które trafiły poza planem i z opóź-
nieniem. 

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 wzrósł przychód ze zleceń wyko-
nywanych dla klientów zewnętrznych. Celem na kolejny rok jest poszerzenie oferty Zakładu i jej dalsze promowanie w 
celu pozyskiwania 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 za-
dania zwiększono liczbę książek dostępnych na ibuk.pl oraz zamieszczono kolejne tytuły w wypożyczalni elektronicznych 
książek Profinfo.Biblioteka.pl. 
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4. Biorąc pod uwagę plan wydawniczy na rok 2017, jako bardzo pozytywny czynnik należy wskazać rosnącą liczbę auto-
rów zgłaszających chęć wydania swoich książek w Wydawnictwie, zaś zdecydowanie negatywnym czynnikiem jest czę-
sto brak świadomości co do zasad i czasu trwania procesu wydawniczego. 

5. Coraz więcej autorów chętnie korzysta z oferty wydania książki w dwóch formatach - w wersji papierowej oraz jako e-
book, co na pewno jest korzystne zarówno ze względu na cytowania, jak i stałą dostępność książki nawet po wyczerpa-
niu nakładu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

6. Korzystne i konieczne dla zachęcenia autorów do publikowania w Wydawnictwie jest poszerzanie oferty i możliwości 
dystrybucyjnych, a także dbanie o jakość wydawniczą i budowa zaufania do Wydawnictwa.

W roku 2016 nakładem Wydawnictwa UG ukazało się 177 tytułów, w łącznej liczbie 27 615 egzemplarzy o całkowitej ob-
jętości 2608,2 arkusza wydawniczego. 

Tablica 35. Zestawienie publikacji w roku 2016

Rodzaj publikacji Liczba tytułów Nakład  
w egzemplarzach

Objętość w ark. 
wyd.

Koszty wydawnicze 
ogółem w zł

Podręczniki 21 4300 299,1 124 296,71
Prace habilitacyjne 8 1370 173,4 93 713,06
Monografie 96 15585 1417,0 570 722,99
Zeszyty Naukowe 50 6110 702,7 256 886,19
VARIA 2 250 16,0 9 480,29
Ogółem 177 27 615 2608,2 1 055 099,24

Koszt jednego arkusza wydawniczego 404,53 zł
Uwaga: koszt wydania podręczników i habilitacji do 10 ark. bez dofinansowania: 77 422,56,- 

przychody ze sprzedaży  książek: 474 720,-  
W 2016 r. Wydawnictwo UG uczestniczyło w XX Targach Książki w Krakowie, X 2016                                                  

Tablica 36. Zestawienie publikacji w latach 2014–2016
2014 2015 2016

Liczba tytułów 126 137 177
Nakład w egzemplarzach 22 622 27 603 27 615
Objętość w ark. wyd. 1 776,2 2159,1 2608,2
Koszty wydawnicze ogółem w zł 762 006,84 908 138,08 1 055 099,24

ARCHIWUM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego jako samodzielna jednostka organizacyjna Uniwersytetu działa od 1 października 
2003 r.  W Archiwum UG zatrudnione są trzy osoby na całe etaty.

Archiwum UG posiada magazyny zlokalizowane w 2 budynkach:
1. w nowym budynku Rektoratu na poziomie -1 magazyn o powierzchni 1047 m2, w którym wydzielono część na do-

kumentację historyczną kat. A o powierzchni ok. 250 m2, wyposażoną w instalację przeciwpożarową do gaszenia ga-
zem. W całym magazynie zainstalowano metalowe regały przesuwne, na których można rozlokować ok. 10 000 mb 
dokumentów.

2. w budynku Wydziału Prawa i Administracji na poziomie -1 magazyn o powierzchni 201 m2, wyposażony w metalowe 
regały przesuwne, na których przechowuje się 1328 mb dokumentacji.

Archiwum UG dysponuje 3. pomieszczeniami biurowymi – pokojem kierownika, pełniącym jednocześnie funkcję czytel-
ni Archiwum o pow. 27,9 m2 , pokojem biurowym o pow. 19,1 m2. oraz pomieszczeniem nr 105 na I piętrze nowego Rekto-
ratu o powierzchni 12,8 m2. 

     Głównymi zadaniami Archiwum UG jest przejmowanie, przechowywanie, ewidencjonowanie i udostępnianie doku-
mentacji wytworzonej przez wszystkie jednostki organizacyjne uniwersytetu, która nie jest już potrzebna do bieżącej pracy 
administracyjnej, ale z mocy innych przepisów konieczne jest jej przechowywanie przez określony czas. Są to m.in. przepisy 
o przechowywaniu akt osobowych pracowniczych i dokumentacji dotyczącej zarobków, przepisy o rachunkowości czy rozpo-
rządzenie o dokumentowaniu przebiegu studiów. 

   Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego wchodzi w skład państwowej sieci archiwalnej, przechowuje dokumenty stanowią-
ce część narodowego zasobu archiwalnego i podlega nadzorowi Archiwum Państwowego w Gdańsku. 

W Uniwersytecie Gdańskim obowiązują następujące normatywy kancelaryjne, regulujące postępowanie z dokumentami 
powstającymi w wyniku funkcjonowania uczelni:

 – Instrukcja Kancelaryjna wprowadzona zarządzeniem Kanclerza UG nr 18/K/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjne dla Uniwersytetu Gdańskiego,
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 – Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt wprowadzony zarządzeniem Kanclerza UG nr 1/K/16 z dnia 4 stycznia 2016 r. w spra-
wie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Uniwersytetu Gdańskiego,

 – Instrukcja Archiwalna wprowadzona zarządzeniem Rektora UG nr 97/R/16 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum zakładowego Uniwersytetu Gdańskiego.

Kwerendy 
W zasobach Archiwum UG wyszukano i udostępniono materiały na potrzeby prac naukowych, publikacji i wystaw do na-

stępujących tematów:
1. Historia matematyki na Pomorzu,
2. Historia nauczania języka niemieckiego na UG,
3. Stan wojenny na UG,
4. Wizerunki samodzielnych pracowników Wydziału Prawa i Administracji w celu wykonania portretów do sali posie-

dzeń Rady Wydziału,
5. Kariera i działalność dydaktyczna Jana Drzeżdżona – opracowanie bibliografii do Biblioteki Pisarzy Kaszubskich
6. Funkcjonowanie archiwum na Uniwersytecie Gdańskim,
7. 2 prace magisterskie do przygotowania prac doktorskich, wykonano 2 kopie prac magisterskich dla autorów prac.

Wypożyczenia i udostępnienia:
 – 1 538 teczek osobowych studentów I, II i III stopnia do dziekanatów i sekretariatów jednostek organizacyjnych Uczel-

ni;
 – 124 teczki osobowe byłych pracowników do kadr,
 – 310 teczek dokumentacji finansowej i płacowej do działów zajmujących się płacami i księgowością Uczelni,
 – 65 teczek z dokumentacją administracyjną Uczelni – sprawozdania różne, postępowania zamówień publicznych, 

dzienniki studenta i protokoły egzaminacyjne i inne

Gromadzenie:
1. materiały kat. B50 – teczki osobowe:

- absolwentów i skreślonych studentów studiów I, II i III stopnia - 18 161 teczek, (179,5 mb akt),
- rozwój kadry naukowej: doktoraty, habilitacje, profesury – 127 j.a. ( 8,5 mb akt),
- byłych pracowników UG – 170 teczek, (3 mb akt),

2. materiały administracyjne – 1049 j.a (40,2 mb akt) z tego 438 j.a. materiałów kat. A,  ( 5,5 mb akt),
3. dokumentacja finansowa – 591 j.a. (44,2 mb akt), 
4. 28 spisów materiałów dokumentujących projekty finansowane i współfinansowane ze środków UE i innych zagra-

nicznych - 9,5  mb akt.

Inna działalność: 
Zakończenie w maju 2016 roku prac związanych ze zwrotem od firmy zewnętrznej przechowującej dokumentację Uczelni 

do magazynów archiwum UG 6 945 pudeł z teczkami akt osobowych studentów (180 448 j.a., 2 780 mb akt) . 
Kontynuacja prac związanych z prowadzeniem elektronicznej ewidencji dokumentacji przechowywanej w Archiwum oraz 

ewidencji dokumentacji wypożyczanej i zwracanej do magazynów Archiwum. 
Udział w komisyjnym brakowaniu druków ścisłego zarachowania.
Pomoc pracownikom UG w przygotowaniu dokumentów do przekazania do Archiwum oraz w przygotowaniu wykazów 

dokumentów przekazywanych do magazynów UG. 
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6. Studium Języków Obcych
Studium Języków Obcych jest jednostką międzywydziałową zapewniającą studentom wszystkich wydziałów studiów sta-

cjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Gdańskiego naukę następujących języków obcych: angielskiego, francuskiego, 
hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, szwedzkiego, włoskiego i polskiego dla obcokrajowców.

Zmiany organizacyjne w Studium Języków Obcych
1. Dnia 26.01.2017 r. wszedł w życie nowy regulamin SJO.
2. Dnia 19.04.2017 r. na mocy Zarządzenia Rektora UG 36/R/17 w strukturze SJO powołano Sekcję ds. Metodyki i Jako-

ści Kształcenia oraz Sekcję ds. Tłumaczeń.

Struktura zatrudnienia i fluktuacja kadry
1. W roku akademickim 2016/17 w SJO zatrudnionych było 46 starszych wykładowców, 26 wykładowców i 10 lektorów. 

Troje starszych wykładowców przebywało na urlopie bezpłatnym. Jeden wykładowca przebywał na urlopie nauko-
wym. 

2. W administracji SJO zatrudniony był jeden samodzielny referent, jeden specjalista ds. informatyki, jeden specjalista 
ds. administracji (od 01.01.2017) oraz jeden specjalista ds. dydaktyki. 

3. Na emeryturę odszedł jeden samodzielny referent.

Współpraca z jednostkami UG oraz instytucjami zewnętrznymi
1. Udział w projekcie realizowanym przez Wydział Ekonomiczny „Innowacyjna Dydaktyka” zmierzającym m.in. do pod-

wyższenia jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji językowych pracowników tego Wydziału (wrzesień 
2017).

2. Przeprowadzanie egzaminów doktorskich z języków obcych na Wydziałach UG oraz na Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku.

3. Od października 2016 r. Studium Języków Obcych UG jest członkiem SERMO - Stowarzyszenia Akademickich Ośrod-
ków Nauczania Języków Obcych, którego priorytetem jest podnoszenie jakości nauczania języków obcych i wdraża-
nie dobrych praktyk.

4. Od maja 2017 r. Studium Języków Obcych jest także członkiem CercleS – międzynarodowej organizacji wspierającej 
jednostki zajmujące się nauczaniem języków obcych, działające w europejskich instytucjach akademickich, poprzez 
zapewnienie im szkoleń językowych oraz odpowiednich technicznych i pedagogicznych pomocy naukowych.

5. Współpraca Studium Języków Obcych UG z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego – komercyjne kursy języko-
we.

6. Współpraca z Fundacją im. Johanna Gottfrieda Herdera.
7. Regularne przeprowadzanie następujących międzynarodowych egzaminów certyfikatowych:

 – TOEIC – język angielski/ ETS Global
 – DFA i DFP – język francuski/ na mocy licencji Paryskiej Izby Handlowo-Przemysłowej 
 – ŐSD – język niemiecki/ Verein Ősterreichisches Sprachdiplom Deutsch

Szkolenia i konferencje
1. W roku akademickim 2016/17 odbyły się następujące szkolenia: 

 – ,,Tutoring w dydaktyce języka obcego” , Collegium Wratislaviense.
 – ,,Technologia w edukacji – praktyczny trening multimedialny”, Edunation
 – ,,Tworzenie testów plasujących” – praktyczny warsztat,. prof. Przemysław Krakowian, Wydział Filologiczny, Uni-

wersytet Łódzki.
 – ,,Zarządzanie komunikacją i wizerunkiem w środowisku akademickim”, dr Anita Frankowiak, Instytut Dyplomacji.
 – „Dydaktyzacja potrzeb zawodowych na akademickich zajęciach lektoratowych”, praktyczny warsztat, prof. Prze-

mysław Gębal, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski.
 – ,,Efektywne zarządzanie zespołem z elementami coachingu biznesowego”, dr Anita Frankowiak, Instytut Dyplo-

macji.
2. Udział lektorów SJO w szkoleniach metodyczno-informacyjnych organizowanych przez wydawnictwa podręczników 

do nauki języków obcych: Cambridge, Pearson Longman, Macmillan, Oxford, Express Publishing.
3. Udział lektorów w szkoleniach oferowanych przez Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych UG.
4. Udział w konferencji z okazji 10-lecia SERMO w Polsce oraz obchody 50-lecia Politechniki Opolskiej.
5. Udział w III Europejskim Kongresie Językowym PASE.
6. Udział w konferencji „Komunikacja międzykulturowa we współczesnym świecie pracy”, SERMO/Politechnika Gdańska.
7. Udział w wyjeździe szkoleniowym (dyrektor SJO) na Politecnica de Madrid w ramach programu Erasmus+.
8. Udział w 26-ej edycji konferencji językowej IATEFL Polska, Bielsko Biała.

Działalność na rzecz środowiska studenckiego i uczelnianego
1. Organizacja warsztatów i prezentacji w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.
2. Wykonywanie przez pracowników dydaktycznych SJO tłumaczeń na potrzeby Wydziałów i Administracji Centralnej 

UG.
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3. Organizacja wyjazdu studentów UG do Parlamentu Europejskiego w Brukseli: spotkanie z Euro posłem Jarosławem 
Wałęsą, pracownikami Komisji Europejskiej oraz zwiedzanie Brukseli, Brugii i Gandawy.

4. Przygotowanie kursów języka angielskiego dla pracowników administracji UG (we współpracy z Sekcją ds. szkoleń UG) 
na rok akademicki 2017/18.

5. Uruchomienie fanpage SJO na popularnym portalu społecznościowym Facebook.
6. Rozpoczęcie prac nad obcojęzycznymi wersjami strony internetowej SJO - współpraca z Centrum Informatycznym.
7. Wdrożenie nowych testów plasujących - projekt zrealizowany we współpracy z Centrum Informatycznym, sfinansowa-

ny z budżetu Prorektor ds. Kształcenia oraz Kanclerza.

Remonty/wyposażenie
1. Remont części sekretariatu (malowanie ścian i sufitów), pomieszczeń dyrekcji oraz sali nr 317 w starym rektoracie.
2. Zakup 2 nowych urządzeń wielofunkcyjnych do sekretariatu.
3. Reorganizacja pracy biblioteki SJO – wdrożenie systemu informatycznego do katalogowania zbiorów (współpraca z Bi-

blioteką Główną UG), wymiana urządzenia wielofunkcyjnego.
4. Studenci mają do dyspozycji laboratoria komputerowe do nauki języków, sale dydaktyczne Studium wyposażone są 

w stanowiska komputerowe i ekrany LCD. 
5. Zasoby biblioteczne (podręczniki, słowniki, czasopisma, pomoce multimedialne) są systematycznie powiększane i  ak-

tualniane.

Dydaktyka
W roku akademickim 2016/2017 Studium Języków Obcych prowadziło lektoraty z języków: angielskiego, francuskiego, hisz-
pańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, szwedzkiego, włoskiego i polskiego dla obcokrajowców, w tym kursy dla studentów 
programu Erasmus+.

Tablica 37. Udział  studentów  studiów  stacjonarnych  UG  w  lektoratach  języków obcych wg wydziałów i języków 

W
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Angielski 218 197 136 1140 745 523 462 1504 665 760 1239 7589

Francuski 0 0 0 47 25 0 0 40 0 6 0 118
Hiszpański 0 0 0 225 20 181 0 0 0 3 0 429
Niemiecki 3 0 0 103 71 36 0 125 11 59 3 411
Rosyjski 0 0 0 115 17 25 0 8 1 8 1 175
Szwedzki 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
Włoski 0 0 0 40 0 12 0 0 0 0 0 52
Ogółem 221 197 136 1705 878 777 462 1677 677 836 1243 **8809

* Dane dotyczą dwóch języków
**Powyższa liczba stanowi wzrost o 182 w stosunku do roku akademickiego 2015/2016.
Przyczyną wzrostu liczby studentów na lektoratach jest m. in. wprowadzenie lektoratów z języków obcych na studiach 
II stopnia. 
W roku akademickim 2016/2017 z oferty lektoratowej SJO korzystali również studenci studiów niestacjonarnych.

Tablica 38. Udział  studentów  studiów  niestacjonarnych  UG  w  lektoratach  języków obcych
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ł
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Angielski 286 48 26 65 348 21 575 641 2010

Francuski 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Hiszpański 25 25 0 0 0 0 0 0 50
Niemiecki 21 14 1 0 10 0 37 0 83
Rosyjski 19 4 0 0 9 0 4 0 36
Szwedzki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Włoski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ogółem 351 92 27 65 367 21 617 641 **2181

      * Dane dotyczą dwóch języków          **  Spadek o 113 w porównaniu z rokiem akademickim 2015/2016
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Tablica 39. Udział  doktorantów  UG  w  lektoratach  języków obcych

Wydział Liczba studentów
Biotechnologii 18
Chemii 21
Ekonomiczny 18
Nauk Społecznych 30
Zarządzania 27
Razem *114

* W roku akademickim 2015/2016 roku liczba ta wynosiła 127

Lektoraty w strukturze wydziałów (godziny)
Tablica 40. Zajęcia z języków obcych na studiach stacjonarnych - lektoraty, według wydziałów i języków (liczba godzin)

studia 
stacjonarne 

An
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i
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WB 960 0 0 30 0 0 0 990

MWB 600 0 0 0 0 0 0 600
WCh 960 0 0 0 0 0 0 960
WE 4620 300 960 1096 510 210 210 7906
WF 2492 120 120 360 0 0 0 3092

WH 1740 0 240 120 60 0 60 2220

WMFI 2354 0 0 0 0 0 0 2354
WNS 5570 120 0 420 0 0 0 6110

WOiG 1740 0 0 60 0 0 0 1800

WPiA 2070 60 0 300 0 0 0 2430
WZ 2970 0 0 0 0 0 0 2970
Razem 26076 600 1320 2356 570 210 210 *31342

* Łączna liczba godzin stanowi wzrost o 1582 w stosunku do roku akademickiego 2015/2016
W ramach programu ERASMUS odbyło się 496 godzin zajęć z języka polskiego dla obcokrajowców.

Tablica 41. 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

WCh 18 0 0 0 0 18
WE 300 0 36 36 28 400
WF 116 0 60 120 0 296
WH 80 0 0 0 0 80
WMFI 220 0 0 0 0 220
WNS 1065 0 0 20 20 1105
WOiG 30 0 0 0 0 30
WPiA 846 0 0 216 0 1062
WZ 645 0 0 0 0 645
Razem 3320 0 96 392 48 *3856

* Łączna liczba godzin stanowi wzrost o 272 w stosunku do roku akademickiego 2015/2016
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Tablica 42. Zajęcia z języków obcych dla doktorantów

studia doktoranckie pensum
Wydział Biotechnologii 60
Wydział Chemii 60
Wydział Ekonomiczny 30
Wydział Nauk Społecznych 55
Wydział Zarządzania 42
Ogółem *247

* ta stanowi spadek o 32 w stosunku do roku akademickiego 2015/2016

Tablica 43. Zestawienie godzin dydaktycznych w tym godzin ponadwymiarowych - rok akademicki 2016/2017

jednostka stanowisko
wykonaie w roku 2016/2017

Liczba nauczycieli Liczba wykonanych 
godzin dydaktycznych

Zespół Lektorów Języka Angielskiego
starszy wykładowca 30 14246

wykładowca 18 8522
lektor 10 6284

suma dla Zespołu 58 29052

Zespół Lektorów Języków Germańskich, 
Romańskich i Słowiańskich

starszy wykładowca 16 5484
wykładowca 8 3092

suma dla Zespołu 24 8576

suma dla SJO 82 37628

* Liczba ta stanowi spadek o 20 godzin w stosunku do roku akademickiego 2015/2016

7. 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 2016/2017 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 402 grupy ćwiczebne ogólnorozwojowe oraz 
specjalistyczne w 22 dyscyplinach: koszykówce, siatkówce, pływaniu, samoobronie, fitnesie, futsalu, badmintonie, tenisie, 
tenisie stołowym, ćwiczeniach siłowych, łyżwiarstwie, nordic walkingu, wspinaczce sportowej, atletyce terenowej, bieganiu, 
karate, pilatesie, stretchingu, piłce nożnej, narciarstwie, jeździe rowerowej, żeglarstwie. 

Dla studentów studiów niestacjonarnych (ok. 1500 studentów) zorganizowano 83 grupy ćwiczebne.
Dla słuchaczy studiów doktoranckich prowadzono 2 grupy zajęć ćwiczeń siłowych.
Dla 212 studentów roku studiów I i II stopnia zorganizowano 20 (w tym 1 na pływalni) grup rehabilitacyjnych. Grupa 

10 studentów była objęta zajęciami odnowy biologicznej. Celem tych zajęć było przywrócenie, poprawa oraz utrzymanie 
sprawności i zdrowia.

Dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zorganizowano dwa tygodniowe obozy rehabilitacyjne, obóz narciarski 
w Białce Tatrzańskiej, cykliczne weekendowe warsztaty rehabilitacyjne w Cetniewie, obóz wędrowny w Zakopanem, cało-
roczne zajęcia na basenie, sali rehabilitacyjnej i odnowie biologicznej. Celem tych zajęć była poprawa stanu zdrowia, akty-
wacja 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,
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• 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.

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, prowadzono w 25 sekcjach sportowych skupiających 500 zawod-
niczek i zawodników. 
Rok akademicki 2016/2017 to kolejny rok występów zespołów koszykówki i futsalu mężczyzn w rozgrywkach lig państwo-
wych. Drużyna koszykówki kobiet występowała w rozgrywkach I ligi zdobywając wicemistrzostwo.
Drużyna Futsalu Mężczyzn występowała w rozgrywkach Ekstraklasy zajmując ostatecznie 11 miejsce. Nowa sekcja wyczyno-
wa to Futsal Kobiet, która zwycięstwie w turnieju barażowym uzyskała awans do Ekstraligi. W sezonie 2016/2017 zespół ko-
biet zajął V miejsce. 

Rok 2016/2017 to XXXIV edycja Akademickich Mistrzostw Polski.  Uczelnia w klasyfikacji generalnej uplasowała się na XI 
miejscu wśród 153 startujących uczelni, zaś w klasyfikacji  uniwersytetów na III miejscu wśród 18 uniwersytetów.

Największe sukcesy odniosły sekcje:
1. Biegi Przełajowe - brązowy medal, trener: mgr Andrzej Cieplik
2. Futsal Męzczyzn – srebrny medal, trener: mgr Mariusz Kinda
3. Kolarstwo Górskie – brązowy medal, trener: mgr Andrzej Cieplik
4. Koszykówka Kobiet – srebrny medal, trener: mgr Włodzimierz Augustynowicz
5. Lekkoatletyka Kobiet – brązowy medal, trener: mgr Andrzej Cieplik
6. Piłka Ręczna Kobiet – srebrny medal, trener: dr Jan Patok
7. Piłka Siatkowa Mężczyzn – złoty medal, trener: mgr Edward Pawlun
8. Siatkówka Plażowa Kobiet srebrny medal, trener: mgr Jolanta Malach
9. Żeglarstwo – srebrny medal, trener: dr Jan Patok. 

Ponadto studentki i studenci Uniwersytetu Gdańskiego zdobywali także indywidualne medale Akademickich Mistrzostw Pol-
ski w : biegach przełajowych, jeździectwie, lekkiej atletyce kobiet i mężczyzn, pływaniu, trójboju siłowym i siatkówce plażo-
wej.

W wojewódzkich rozgrywkach akademickich organizowanych przez AZS Organizację Środowiskową w Gdańsku zespół został 
sklasyfikowany,  zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, na II miejscu. W rywalizacji Igrzysk Lat Pierwszych Uniwersytet Gdań-
ski uplasował się na III miejscu. Klub Uczelniany AZS i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego 
były organizatorami imprez o charakterze ogólnopolskim:
- Finał Akademickich Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej - Gdańsk 2017,
- Festiwal Sportów Plażowych - Gdynia 2017
- Ogólnopolski Turniej w piłce ręcznej kobiet - Gdańska Jesień 2017; 
 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 47-lecia powołania Uczelni startowało 194 uczestników.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
W ogólnopolskich konferencjach szkoleniowo-metodycznych uczestniczyło 10 osób. Celem było podniesienie kwalifikacji 

zawodowych w dyscyplinach: fitness, aerobik sportowy, samoobrona, techniki relaksacyjne, tenis.
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1. INWESTYCJE 
Tablica 44.

Jednostka organizacyjna 
lub obiekt

 Nakłady poniesione na środki trwałe w budowie w roku 2016 
według źródeł finansowania

Środki własne DWW WFOŚiGW Środki RPO Ogółem
WOiG
Hel
Borucino

2108075,11
 44477,8

295771,73 2 403 846,84
44 477,80

WMFI
ul. Wita Stwosza 57 140 429,64 83 640,00 224 069,64
WH
ul. Bielańska 5
ul.Wita Stwosza 51

 327 586,74    
8 007,30         

327 586,74
8 007,30

WF
ul. Wita Stwosza 51
ul. Wita Stwosza 55

 48 462,00    
18 683,70    

48 462,00
18 683,70

WNS
ul. Bażyńskiego 4 10 269,05            10 269,05
WB
ul. Wita Stwosza 59
ul. Ornitologów 26

73 595,00
 30 508,13

73 595,00
 30 508,13

WPiA
ul. Bażyńskiego 6 9 779,51     35 016,99    44 796,50
Centrum Sportowe 
ul. Wita Stwosza 142 680,00             142 680,00
Dom Studencki nr 4
ul. Polanki 66 7 084,80              7 084,80
Ośrodek Wypoczynkowy 
Łączyno 240 959,36              240 959,36
Administracja Centralna 
ul. Bażyńskiego 8 24 676,87              24 676,87
EKO-PARK
Gdańsk 1 064 473,98             356 796,58     829 449,02        
Ogółem 3 235 275,01    35 016,99    652 568,31 913 089,02 4 835 949,33       

2. REMONTY

Tablica 45.

Jednostka organizacyjna 
lub obiekt

 Koszty remontów roku 2016 według źródeł finansowania 

 Środki 
własne 

Koszty 
bieżących 
napraw  

 Dochody 
własne 

wydziału 
Inne źródła Ogółem

WOiG
ul. Piłsudskiego 46
Borucino
Hel
ul. Bażyńskiego

85 560,28    
 142 482,20    

 3 786,53    
 66 660,00

 44 607,41  

 19 911,44

 
12 939,60    

 
55 766,77    198 874,06

142 482,20
23 697,97
66 660,00

WB
ul. Wita Stwosza 59

 
193 760,00     30 109,30    223 869,30

MWB
ul. Kładki 
ul. Abrahama 58  260 007,31    

 25 649,93    
 2 275,50    18 500,00

25 649,93
280 782,81
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WCh
ul. Sobieskiego 
ul. Wita Stwosza 63

 4 797,00    
 690,03    

 5 072,58    
 37 830,72    

30 159,60
17 534,80

40 029,18
56 055,55

WMFI
ul. Wita Stwosza 57  285 546,95     24 966,95     105 580,70    416 094,60
WF
ul. Wita Stwosza 55
ul. Wita Stwosza 51

 258 149,71    
 34 383,82    

 2 091,00    
 981,54    

12 957,18
4 917,98

273 197,89
40 283,34

WH
ul. Wita Stwosza 55
ul. Bielańska 5

 97 996,47    
 30 135,00     11 606,40    

97 996,47
41 741,40

WE
ul. Armii Krajowej  262 927,00     12 159,52     60 440,00    24 148,32 359 674,84
WZ
ul. Armii Krajowej
ul. Piaskowa

 655 006,58     8 222,93    
 8 554,62    

 10 422,23    1 845,00
5 596,50

675 496,74
14 151,12

WNS
ul. Bażyńskiego 4  129 930,28     35 219,17     295 924,41    461 073,86
Budynek Administracyjny
ul. Bażyńskiego 1a  319 227,34     22 119,30    33 855,75 375 202,39
WPiA
ul. Bażyńskiego 6  28 703,27     11 317,54     474 912,32    514 933,13
„Trzynastka”
ul. Wita Stwosza 58  16 882,00     65,19    16 947,19
BUG
ul. Wita Stwosza 53
ul.Sobieskiego 
ul. Armii Krajowej 
ul. Chodkiewicza

 175 993,91    

 130 931,21    
 145 619,92    

 82 093,25    
 1 341,57    

 37 825,65    

 17 721,42    11 685,00 287 493,58
1 341,57

168 756,86
145 619,92

HA nr 1
ul. Polanki  54 978,05     1 959,30    56 937,35
HA nr 2
ul. Hallera  126 057,20     2 980,36    129 037,56
Ośrodek Konferencyjno-
Szkoleniowy UG w Leźnie  121 752,78     116 653,93     356,81    238 763,52
KCIK
ul. Andersa  735,99    735,99
SWFiS
ul.Wita Stwosza 
ul. Bażyńskiego

 2 856,63    
 2 391,76    

 2 856,63    
 2 391,76    

Administracja Centralna 
ul. Bażyńskiego 8  90 807,83    2 223,73 93 031,56
Centrum Herdera 
ul. Ogarna  271,83    271,83
Klub 
ul. 1 Maja 12  160,68    160,68
Mieszkanie służbowe
ul. Legionów  9 840,00    9 840,00
Ogółem  3 733 348,66     551 296,00     594 935,57     602 552,55    5 482 132,78
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ZAŁĄCZNIKI

• Wewnętrzne akty prawne  •
• Struktura organizacyjna •



1. WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE Z ROKU  AKADEMICKIEGO 2016/2017  /tab. 47-49/

UCHWAŁY SENATU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

nr data 
uchwalenia tytuł

31/16 2016-09-29 w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków z przychodów własnych na wynagrodzenie JM 
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

32/16 2016-09-29 w sprawie Regulaminu „Zadania oraz zasady funkcjonowania stałych komisji senackich Uniwersytetu 
Gdańskiego”

33/16 2016-09-29 w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na 
kadencję 2016-2020

34/16 34/16 z dnia 
2016-09-29

w sprawie powołania składu osobowego Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu Gdańskiego 
na okres kadencji władz 2016 – 2020

35/16 2016-09-29 opinia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. 
postępowania etycznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego

36/16 2016-09-29 w sprawie zmiany uchwały nr 68/14 Senatu UG w sprawie Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu 
Gdańskiego

37/16  2016-09-29 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

38/16 2016-09-29 w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego
39/16 2016-09-29 w sprawie zmiany uchwały nr 76/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wprowadzenia 

wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
40/16 2016-10-27 w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na współfinansowanie projektu „Rozbudowa budynku 

Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia 
na kierunku o profilu praktycznym”

41/16 2016-10-27 w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na współfinansowanie projektu „Laboratorium symulacji 
nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku - adaptacja oraz 
wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym”

42/16 2016-10-27 w sprawie zmiany uchwały nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich 
i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020

43/16 2016-10-27 w sprawie zmiany uchwały nr 42/15 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 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 trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym 
liczbę godzin ponadwymiarowych

44/16 2016-11-08 w sprawie projektu ustawy z dnia 13 października 2016 r. o zmianie ustawy o stopniach i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw

45/16 2016-11-24 w sprawie zgody na utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia przy Uniwersytecie Gdańskim w 
formie spółki kapitałowej prawa handlowego

46/16 2016-11-24 w sprawie zmiany uchwały nr 46/14 Senatu UG w sprawie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu 
Gdańskiego

47/16 2016-11-24 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

48/16 2016-11-24 w sprawie zmiany uchwały nr 21/16 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na 
studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018

49/16 2016-11-24 w sprawie zmiany uchwały nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich 
i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020

50/16 2016-11-24 w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego
51/16 2016-12-15 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu 

Gdańskiego za 2016 rok
52/16 2016-12-15 w sprawie miesięcznego limitu wydatków Uniwersytetu Gdańskiego w 2017 roku
53/16 2016-12-15 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
54/16 2016-12-15 w sprawie zmiany uchwały nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich 

i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020



1/17 2017-01-26 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2016 rok
2/17 2/17 z dnia 

2017-01-26
w sprawie zmiany uchwały nr 17/12 Senatu UG w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach 
studiów na Wydziale Nauk Społecznych

3/17 2017-01-26 w sprawie zniesienia na Wydziale Prawa i Administracji kierunku Prawo na poziomie studiów drugiego 
stopnia

4/17 2017-01-26 w sprawie zmiany uchwały nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich 
i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020

5/17 2017-01-26 opinia Senatu w sprawie Regulaminu Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego
6/17 2017-03-20 w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego
7/17 2017-03-20 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości należących do Uniwersytetu Gdańskiego i Gminy 

Miasta Gdańska
8/17 2017-03-20 w sprawie uruchomienia na Wydziale Oceanografii i Geografii od roku akademickiego 2017/2018 

kierunku Akwakultura – Biznes i technologia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu 
praktycznym

9/17 2017-03-20 w sprawie uruchomienia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki od roku akademickiego 
2017/2018 kierunku Modelowanie matematyczne i analiza danych na poziomie studiów pierwszego 
stopnia o profilu ogólnoakademickim

10/17 2017-03-20 w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologii od roku akademickiego 2017/2018 kierunku Biologia 
medyczna na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

11/17 2017-03-20 w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2017/2018 kierunku 
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym

12/17 2017-03-20 w sprawie zmiany uchwały nr 21/16 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na 
studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018

13/17 2017-03-20 w sprawie zmiany uchwały nr 39/14 Senatu UG w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia 
w latach 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

14/17 2017-03-20 w sprawie nadania Panu Profesorowi Lechowi Garlickiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 
Gdańskiego

15/17 2017-03-20 w sprawie umieszczenia na budynku Wydziału Prawa i Administracji UG tablicy upamiętniającej 
Premysława Gosiewskiego

16/17 2017-03-20 w sprawie zmiany uchwały nr 6/13 Senatu UG w sprawie Regulaminu Wydawnictwa Uniwersytetu 
Gdańskiego

17/17 2017-04-07 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości należącej do Uniwersytetu Gdańskiego położonej 
w Gdańsku przy ul. Pomorskiej 68

18/17 2017-04-07 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości należącej do Uniwersytetu Gdańskiego położonej 
w Gdańsku przy ul. Sobieskiego 13

19/17 2017-04-27 w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego
21/17 2017-04-27 w sprawie zmiany uchwały nr 16/12 Senatu UG w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach 

studiów na Wydziale Filologicznym
21/17 2017-04-27 w sprawie zmiany uchwały nr 10/13 Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym od 

roku akademickiego 2013/2014 kierunku studiów Iberystyka
22/17 2017-04-27 w sprawie zmiany uchwały nr 17/12 Senatu UG w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach 

studiów na Wydziale Nauk Społecznych
23/17 2017-04-27 w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w 

Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019
24/17 2017-04-27 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 

laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego
25/17 2017-04-27 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w 

Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018
26/17 2017-04-27 w sprawie nadania EkoParkowi Uniwersytetu Gdańskiego imienia Macieja Płażyńskiego
27/17 2017-05-25 zmieniająca uchwałę nr 40/16 Senatu UG w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na 

współfinansowanie projektu „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w 
Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym

28/17 2017-05-25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za 2016 rok
29/17 2017-05-25 w sprawie określenia zasad podziału dotacji budżetowej pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu 

Gdańskiego



30/17 2017-05-25 zmieniająca uchwałę 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

31/17 2017-05-25 zmieniająca uchwałę nr 27/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

32/17 2017-05-25 zmieniająca uchwałę 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 3

33/17 2017-05-25 zmieniająca uchwałę 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 odpłatności 

34/17 2017-05-25 w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji od roku akademickiego 2017/2018 
kierunku European and International Business Law na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim 

35/17 2017-05-25 zmieniająca uchwałę nr 21/16 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia 
stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018

36/17 2017-05-25 zmieniająca uchwałę nr 25/17 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i 
niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018 

37/17 2017-05-25 zmieniająca uchwałę nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i 
uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020

38/17 2017-06-22 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2011-2020 
stanowiącego załącznik do Strategii Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

39/17 2017-06-22 w sprawie zgody na realizację inwestycji „Budowa Centrum Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego”
40/17 2017-06-22 w sprawie zgody na realizację inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Domu Studenckiego nr 9 

Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 64” 
41/17 2017-06-22 w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych 

objętych zakresem tych obowiązków, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu 
powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym

42/17 2017-06-22 w sprawie Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi 
(International Centre for Cancer Vaccine Science)

43/17 2017-06-22 zmieniająca uchwałę 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 

44/17 2017-06-22 zmieniająca uchwałę nr 19/15 Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, 
opłat za usługi edukacyjne świadczone przez UG dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie 
decyzji Rektora na zasadach odpłatności

45/17 2017-06-22 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, wzorów dyplomów ukończenia 
studiów prowadzonych wspólnie oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w 
Uniwersytecie Gdańskim 

46/17 2017-06-22 zmieniająca uchwałę nr 16/12 Senatu UG w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach 
studiów na Wydziale Filologicznym 

47/17 2017-06-22 zmieniająca uchwałę nr 53/12 Senatu UG w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków 
studiów prowadzonych na Wydziale Biologii 

48/17 2017-06-22 w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych 
49/17 2017-06-22 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2017 rok

ZARZĄDZENIA REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

nr data 
podpisania tytuł

78/R/16 2016-09-01 w sprawie Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego 
79/R/16 2016-09-01 w sprawie Komitetu Sterującego ds. Projektów Uniwersytetu Gdańskiego 
80/R/16 2016-09-07 w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego 
81/R/16 2016-09-07 w sprawie zmiany zarządzenia nr 98/R/13 Rektora UG w sprawie organizacji i finansowania praktyk 

studenckich w Uniwersytecie Gdańskim 
82/R/16 2016-09-09 w sprawie podpisywania dyplomów i świadectw Uniwersytetu Gdańskiego 



83/R/16 2016-09-09 w sprawie Komisji rektorskiej do spraw Statutu Uniwersytetu Gdańskiego 
84/R/16 2016-09-09 w sprawie zmiany zarządzenia nr 75/R/16 z dnia Rektora UG w sprawie powołania Rady Bibliotecznej 

Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020 
85/R/16 2016-09-19 w sprawie Panelu Zarządczego Uniwersytetu Gdańskiego 
86/R/16 2016-09-19 w sprawie Komisji do przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż 

zbędnych nieruchomości należących do Uniwersytetu Gdańskiego
87/R/16 2016-09-19 w sprawie cennika usług bibliotecznych i opłat pobieranych w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego 

w roku akademickim 2016/2017 
88/R/16 2016-09-19 2016-09-27 w sprawie konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniających się prac doktorskich 

w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego 
89/R/16 2016-09-27 w sprawie rekompensaty przysługującej doktorantowi Uniwersytetu Gdańskiego za prowadzenie 

badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych 
90/R/16 2016-09-29 w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej administracji Wydziału Matematyki, Fizyki i 

Informatyki 
91/R/16 2016-09-29 w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/R/16 z dnia Rektora UG w sprawie powołania Uczelnianej 

Komisji Rekrutacyjnej na kadencję 2016 – 2020 
92/R/16 2016-09-30 w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego 
93/R/16 2016-10-06 w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w 

Uniwersytecie Gdańskim 
94/R/16 2016-10-06 w sprawie Komisji rektorskiej do spraw analizy, weryfikacji i oceny wniosków o utworzenie, 

przekształcenie i likwidację podstawowych jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Gdańskim 
95/R/16 2016-10-10 w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego na 

kadencję 2016 – 2020 
96/R/16 2016-10-13 w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/R/16 z dnia Rektora UG w sprawie Komisji rektorskiej do 

spraw Statutu Uniwersytetu Gdańskiego 
97/R/16 2016-10-13 w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum zakładowego 

Uniwersytetu Gdańskiego

98/R/16 2016-10-13 w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję 
2016 – 2020 

99/R/16 2016-10-14 w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu 
Gdańskiego

100/R/16 2016-10-17  w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. studentów dla rozpatrywania 
odwołań od decyzji wydziałowych komisji stypendialnych na okres kadencji 2016-2020 

101/R/16 2016-10-17 w sprawie rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów 
102/R/16 2016-10-17 w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego 
103/R/16 2016-10-17 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji doradczej do spraw utworzenia Uniwersyteckiego 

Centrum Medycznego przy Uniwersytecie Gdańskim 
104/R/16 2016-10-24 w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/R/16 z dnia Rektora UG w sprawie rekompensaty przysługującej 

doktorantowi Uniwersytetu Gdańskiego za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla 
zdrowia lub uciążliwych 

105/R/16 2016-10-25 w sprawie Regulaminu wypłat osobom uczestniczącym w projektach w ramach programu Horyzont 
2020 oraz programu Euratom dodatku do wynagrodzenia – dodatku motywacyjnego ze środków 
MNiSW pozyskanych w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie” 

106/R/16 2016-10-28 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu 
Gdańskiego 

107/R/16 2016-11-03 w sprawie zmiany zarządzenia nr 75/R/16 Rektora UG w sprawie powołania Rady Bibliotecznej 
Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020

108/R/16 2016-11-04 w sprawie wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki, Fizyki i 
Informatyki (przekształcenie Zakładu Dydaktyki Fizyki w Zakład Fotofizyki Molekularnej i Dydaktyki 
Fizyki)

109/R/16 2016-11-04 w sprawie zmiany zarządzenia nr 94/R/16 z dnia Rektora UG w sprawie Komisji rektorskiej do spraw 
analizy, weryfikacji i oceny wniosków o utworzenie, przekształcenie i likwidację podstawowych 
jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Gdańskim



110/R/16 2016-11-04 w sprawie wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego 
(przekształcenie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej w Instytut Rusycystyki i Studiów 
Wschodnich)

111/R/16 2016-11-24 w sprawie zadań oraz zasad funkcjonowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu 
Gdańskiego 

112/R/16 2016-11-14 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego 
113/R/16 2016-11-14 w sprawie wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania (przekształcenie 

Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw w Zakład Rozwoju Przedsiębiorstwa oraz likwidacja Zakładu 
Ekonomiki Przedsiębiorstw Okrętowych) 

114/R/16 2016-11-16 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 44/R/12 w sprawie powołania Komitetu 
Monitorującego wykonanie Umowy o współpracy zawartej między Uniwersytetem Gdańskim a 
Bankiem Zachodnim WBK S.A. 

115/R/16 2016-11-17 w sprawie zmiany zarządzenia nr 100/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie 
e-learningu na Uniwersytecie Gdańskim 

116/R/16 2016-11-21 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 56/R/09 w sprawie 
wprowadzenia Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych dla pracowników Uniwersytetu 
Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi 

117/R/16 2016-11-22 w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania zasad polityki kadrowej Uniwersytetu 
Gdańskiego 

118/R/16 2016-11-22 w sprawie ogólnych kosztów wydawniczych w Uniwersytecie Gdańskim 

119/R/16 2016-11-22 w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/16 z dnia Rektora UG w sprawie procedury udzielania w 
UG zamówień publicznych i zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 
publicznych, finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

120/R/16 2016-11-24 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 50/R/10 w sprawie dokumentacji niezbędnej do 
złożenia wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora w Uniwersytecie Gdańskim

121/R/16 2016-11-28 w sprawie powołania Komisji ds. wdrożenia w Uniwersytecie Gdańskim Uniwersyteckiego Systemu 
Obsługi Studentów (USOS) 

122/R/16 2016-12-02 w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/R/16 z dnia Rektora UG w sprawie Komisji rektorskiej do 
spraw Statutu Uniwersytetu Gdańskiego 

123/R/16 2016-12-08 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Hoteli Asystenckich Uniwersytetu Gdańskiego na 
okres kadencji 2016-2020 

124/R/16 2016-12-08 w sprawie Regulaminu organizacji debat publicznych w Uniwersytecie Gdańskim 
125/R/16 2016-12-12 w sprawie wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Oceanografii i Geografii 

(utworzenie Pracowni Analiz Terytorialnych) 
126/R/16 2016-12-12 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego 
127/R/16 2016-12-14 w sprawie powołania Komisji ds. polityki badawczej Uniwersytetu Gdańskiego 
128/R/16 2016-12-14 w sprawie powołania Komisji ds. opracowania programu umiędzynarodowienia Uniwersytetu 

Gdańskiego 
129/R/16 2016-12-14 w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. odbioru statku naukowo-badawczego Uniwersytetu 

Gdańskiego „Oceanograf” od Stoczni Remontowej Nauta oraz spółki CRIST S.A. 
130/R/16 2016-12-14 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 123/R/15 Rektora UG w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk 

Społecznych Studiów Doktoranckich z Nauk o polityce
131/R/16 2016-12-14 w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim 
132/R/16 2016-12-15 w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego 
133/R/16 2016-12-15 w sprawie likwidacji Centrum Danych Makroekonomicznych i Finansowych Uniwersytetu 

Gdańskiego 
134/R/16 2016-12-16 w sprawie obniżania lub zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie 

Gdańskim studentów i doktorantów
135/R/16 2016-12-19 w sprawie Procedur kontroli zarządczej Uniwersytetu Gdańskiego 
136/R/16 2016-12-21 w sprawie organizacji, zarządzania i odpowiedzialności związanych z funkcjonowaniem w 

Uniwersytecie Gdańskim Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym 
„POL-on” 

137/R/16 2016-12-21 w sprawie Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w 
Uniwersytecie Gdańskim



138/R/16 2016-12-22 w sprawie zapobiegania w Uniwersytecie Gdańskim agresji i dyskryminacji w stosunku do 
cudzoziemców 

139/R/16 2016-12-28 w sprawie Zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Gdańskiego 
140/R/16 2016-12-28 w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii (utworzenie Katedry 

Biologii i Genetyki Medycznej i Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii)
141/R/16 2016-12-28 w sprawie powołania Komisji ds. wdrożenia w Uniwersytecie Gdańskim Uniwersyteckiego Systemu 

Świadczenia Pomocy Informatycznej
142/R/16 2016-12-28 w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/R/14 Rektora UG w sprawie wprowadzenia instrukcji 

dotyczących gospodarowania majątkiem trwałym oraz inwentaryzacji składników majątkowych w 
Uniwersytecie Gdańskim 

143/R/16 2016-12-28 w sprawie Instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia działaniami niekonwencjonalnymi i 
terrorystycznymi w obiektach i na terenie Uniwersytetu Gdańskiego 

144/R/16 2016-12-28 w sprawie zmiany zarządzenia nr 93/R/16 z dnia Rektora UG w sprawie zasad funkcjonowania 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim 

145/R/16 2016-12-28 w sprawie zmiany zarządzenia nr 98/R/16 z dnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie 
powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia na okres kadencji 
2016-2020

146/R/16 2016-12-28 w sprawie wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego 
(przekształcenie Pracowni Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii w Pracownię Języka, Kultury i 
Społeczeństwa Finlandii)

147/R/16 2016-12-28 w sprawie opłat za przeprowadzanie przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i 
postępowań o nadanie tytułu profesora w Uniwersytecie Gdańskim

148/R/16 2016-12-28 z dnia w sprawie zmiany zarządzenie nr 131/R/16 z dnia Rektora UG w sprawie zasad zawierania 
umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim

1/R/17 2017-01-11 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. przyznania nagrody „Nauczyciel Roku” imienia 
Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza na okres kadencji 2016-2020 

2/R/17 2017-01-11 w sprawie wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego 
(przekształcenie Katedry Badań Porównawczych Systemów Transportowych w Katedrę Ekonomiki 
Transportu)

3/R/17 2017-01-25 w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/R/13 Rektora UG w sprawie określenia liczebności grup na 
Uniwersytecie Gdańskim 

4/R/17 2017-01-25 w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentów w Uniwersytecie Gdańskim oraz 
uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 

5/R/17 2017-01-26 w sprawie Regulaminu Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego 
6/R/17 2017-01-31 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego 
7/R/17 2017-02-01 w sprawie powołania Komisji ds. wdrożenia w Uniwersytecie Gdańskim środków komunikacji 

elektronicznej zamawiającego z wykonawcami zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

8/R/17 2017-02-01 w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego 
niebędących nauczycielami akademickimi

9/R/17 2017-02-01 w sprawie bezpieczeństwa imprez i zgromadzeń organizowanych w budynkach i na terenach 
Uniwersytetu Gdańskiego 

10/R/17 2017-02-03 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 47/R/15 w sprawie gospodarowania środkami 
budżetowymi na działalność statutową wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego

11/R/17 017-02-13 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Organizacji Pomocy Społecznej na Wydziale Nauk 
Społecznych

12/R/17 2017-02-13 w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji Studiów Podyplomowych Ochrona 
danych osobowych 

13/R/17 2017-02-16 w sprawie świadczeń socjalnych na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 
14/R/17 2017-02-16 w sprawie tworzenia, rejestracji i likwidacji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich w 

Uniwersytecie Gdańskim 
15/R/17 2017-02-24 w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii 
16/R/17 2017-02-24 w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Międzyuczelnianego Wydziału 

Biotechnologii UG i GUMed (utworzenie Pracowni Krystalizacji) 



17/R/17 2017-02-24 w sprawie powołania Komisji ds. optymalizacji obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich 
w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego 

18/R/17 2017-03-01 w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego 

19/R/17 2017-03-03 w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich 
Uniwersytetu Gdańskiego

20/R/17 2017-03-10 w sprawie odwołania upoważnień i uprawnień do przetwarzania danych osobowych 
21/R/17 2017-03-20 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 49/R/16 z dnia w sprawie powołania Uczelnianej 

Komisji Rekrutacyjnej na kadencję 2016 – 2020
22/R/17 2017-03-30 w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego 
23/R/17 2017-03-30 w sprawie Komitetu Sterującego ds. Projektów Uniwersytetu Gdańskiego 
24/R/17 2017-03-30 w sprawie Regulaminu zarządzania projektami naukowymi w Uniwersytecie Gdańskim 
25/R/17 2017-03-30 w sprawie Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim 
26/R/17 2017-03-31 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 50-lecia powstania Uniwersytetu 

Gdańskiego 
27/R/17 2017-03-31 w sprawie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Uniwersytecie Gdańskim na kadencję 2016 

– 2020 
28/R/17 2017-03-31 w sprawie zmiany zarządzenia nr 86/R/16 z dnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie 

Komisji do przeprowadzania przetargów (obejmujących negocjacje) na sprzedaż zbędnych 
nieruchomości należących do Uniwersytetu Gdańskiego 

29/R/17 2017-04-03 w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie 
Gdańskim 

30/R/17 2017-04-06 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego
31/R/17 2017-04-06 w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii (utworzenie 

Pracowni Neurofizjologii)
32/R/17 2017-04-06 w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego 

(przekształcenie Katedry Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki) 
33/R/17 2017-04-10 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 7/R/17 z dnia w sprawie powołania Komisji ds. 

wdrożenia w Uniwersytecie Gdańskim środków komunikacji elektronicznej zamawiającego z 
wykonawcami zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych 

34/R/17 2017-04-12 w sprawie wynagrodzeń za udział w pracach komisji rekrutacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego 
35/R/17 2017-04-12 w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/R/12 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania 

Ryzykiem oraz Podręcznika Zarządzania Ryzykiem w Uniwersytecie Gdańskim 
36/R/17 2017-04-19 w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Studium Języków Obcych UG 
37/R/17 w sprawie zbioru danych osobowych kandydatów na studia w systemie Internetowej Rejestracji 

Kandydatów Uniwersytetu Gdańskiego 
38/R/17 2017-04-24 w sprawie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora 

w Uniwersytecie Gdańskim 
39/R/17 2017-04-25 w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi 

edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018 
40/R/17 2017-04-25 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 2017/2018

41/R/17 2017-04-25 w sprawie książki kontroli oraz zasad gromadzenia i postępowania z materiałami pokontrolnymi
42/R/17 2017-04-27 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Gdańskim Regulaminu podróży służbowych odbywanych 

na obszarze kraju 
43/R/17 2017-05-04 w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 
44/R/17 2017-05-04 w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych Studiów Podyplomowych Psychotraumatologia 
45/R/17 2017-05-04 w sprawie zapobiegania w Uniwersytecie Gdańskim agresji i dyskryminacji w stosunku do 

cudzoziemców 
46/R/17 2017-05-04 w sprawie Komitetu Monitorującego wykonanie Umowy o współpracy zawartej między 

Uniwersytetem Gdańskim a Bankiem Zachodnim WBK S.A. 
47/R/17 2017-05-12 w sprawie utworzenia stacjonarnych międzywydziałowych Studiów Doktoranckich z ekonomii, 

finansów i zarządzania



48/R/17 2017-05-12 w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych Studiów Podyplomowych Psychologia 
Kliniczna 

49/R/17 2017-05-15 w sprawie powołania Komisji ds. opracowania kryteriów i trybu dokonywania ocen nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Gdańskim 

50/R/17 2017-05-23 w sprawie powołania Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody 
Nobla

51/R/17 2017-05-29 w sprawie utworzenia Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych „Ubezpieczenia społeczne” 
52/R/17 2017-06-01 w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii (przekształcenie 

Pracowni Taksonomii Grzybów) 
53/R/17 2017-06-05 w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych (utworzenie 

Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą) 
54/R/17 2017-06-05 zmieniające zarządzenie nr 41/R/16 Rektora UG w sprawie powołania Rady Programowej Centrum 

Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego 
55/R/17 2017-06-07 w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomicznym Studiów Podyplomowych „Start po doktorat z 

ekonomii” 
56/R/17 2017-06-07 w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomicznym Studiów Podyplomowych Przygotowujących do 

Doktoratu z Ekonomii w języku angielskim 
57/R/17 2017-06-07 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane 

z prowadzeniem studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 
58/R/17 2017-06-26 w sprawie powołania Zespołu Wdrożeniowego ds. Projektu rozbudowy budynku Wydziału 

Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego 
59/R/17 2017-06-26 w sprawie powołania Zespołu Wdrożeniowego ds. Projektu „Laboratorium symulacji nagrań 

telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku – adaptacja oraz 
wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym” 

60/R/17 2017-06-29 w sprawie likwidacji na Wydziale Filologicznym Studiów Podyplomowych Nauczanie języka 
angielskiego i niemieckiego

61/R/17 2017-06-29 w sprawie likwidacji na Wydziale Zarządzania Studiów Podyplomowych Menedżer jakości i 
bezpieczeństwa żywności 

62/R/17 2017-06-29 w sprawie likwidacji na Wydziale Nauk Społecznych Studiów Podyplomowych Partycypacja 
społeczna: animacja – superwizja - ewaluacja oraz Studiów Podyplomowych Praca z dzieckiem 
niedostosowanym społecznie i jego rodziną

63/R/17 2017-06-29 w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych Studiów Podyplomowych Hermeneutyka 
cywilizacji – studia międzykulturowe 

64/R/17 2017-06-29 zmieniające zarządzenie Rektora UG nr 65/R/16 z dnia w sprawie utworzenia na Wydziale 
Zarządzania Studiów Podyplomowych Rachunkowość ACCA – poziom profesjonalny 

65/R/17 2017-06-29 w sprawie przekształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Studiów Podyplomowych Doradztwa 
finansowego w Studia Podyplomowe Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach 

66/R/17 2017-06-29 w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym Studiów Podyplomowych Dwujęzyczność – 
metody nauki i terapii dziecka 

67/R/17 2017-06-29 w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym Studiów Podyplomowych Informacja i 
komunikacja językowa w biznesie i administracji 

68/R/17 2017-06-29 w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym Studiów Podyplomowych Wiedza o filmie i 
kulturze audiowizualnej 

69/R/17 2017-07-03 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego
70/R/17 2017-07-03 w sprawie Zasad polityki cenowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz trybu zbywania nieruchomości 
71/R/17 2017-07-04 zmieniające zarządzenie nr 103/R/16 Rektora UG w sprawie powołania Rektorskiej Komisji 

doradczej do spraw utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Medycznego przy Uniwersytecie 
Gdańskim 

71/R/17 2017-07-21 w sprawie określenia efektów kształcenia na Filologicznych Studiach Doktoranckich prowadzonych 
na Wydziale Filologicznym 

73/R/17 2017-07-21 w sprawie utworzenia Międzyuczelnianych Studiów Podyplomowych „Design w przestrzeni 
społecznej” 

74/R/17 2017-07-21 zmieniające zarządzenie nr 57/R/17 z dnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wysokości 
opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane z prowadzeniem 
studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 



75/R/17 2017-07-21 zmieniające zarządzenie nr 39/R/17 z dnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wysokości 
opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w 
Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018 

76/R/17 2017-07-21 zmieniające zarządzenie nr 40/R/17 z dnia Rektora UG w sprawie wysokości opłat za kształcenie na 
studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez UG dla cudzoziemców przyjętych na studia 
na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku 2017/2018 

77/R/17 2017-07-31 zmieniające zarządzenie nr 86/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń 
pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim 

78/R/17 2017-07-31 zmieniające zarządzenie nr 87/R/15 Rektora UG w sprawie przyznawania stypendium 
doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim 

79/R/17 2017-07-31 zmieniające zarządzenie nr 88/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia 
stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

80/R/17 2017-08-08 w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii (utworzenie Laboratorium 
Izotopowego)

81/R/17 2017-08-08 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii (utworzenie Pracowni Biologicznej 
Chemii Nieorganicznej, przekształcenie Pracowni Rentgenografii i Spektroskopii w Pracownię 
Krystalochemii oraz likwidacja Pracowni Syntezy Bionieorganicznej) 

82/R/17 2017-08-08 w sprawie realizacji obowiązków informacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wobec wojskowych 
komendantów uzupełnień 

83/R/17 2017-08-11 w sprawie Regulaminu bezpieczeństwa imprez i zgromadzeń organizowanych w budynkach i na 
terenach Uniwersytetu Gdańskiego

84/R/17 2017-08-11 w sprawie Instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia niebezpiecznymi działaniami 
niekonwencjonalnymi i terrorystycznymi w obiektach i na terenie Uniwersytetu Gdańskiego

85/R/17 2017-08-16 w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania projektami naukowymi w Uniwersytecie Gdańskim
86/R/17 2017-08-24 w sprawie Polityki Tajemnicy Uniwersytetu Gdańskiego
87/R/17 2017-08-25 w sprawie powołania Zespołu ds. rankingów akademickich
88/R/17 2017-08-25 w sprawie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy poza Uniwersytetem Gdańskim 

oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez nauczycieli akademickich

ZARZĄDZENIA KANCLERZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

nr data 
podpisania tytuł

10/K/16 2016-09-12 w sprawie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 
w Uniwersytecie Gdańskim

11/K/16 2016-09-22 w sprawie wprowadzenia cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu 
Gdańskiego w roku akademickim 2016/2017

12/K/16 2016-09-23 w sprawie zmiany zarządzenia Kanclerza UG nr 13/K/15 w sprawie powołania Zespołu do spraw 
opracowania wzorców umów obowiązujących w Uniwersytecie Gdańskim

13/K/16 2016-09-26 w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia negocjacji dotyczących wynagrodzenia 
wykonawców w zamówieniach na usługi sprzątania

14/K/16 2016-11-21 w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/K/14 Kanclerza UG w sprawie zasad i warunków podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami 
akademickimi

15/K/16 2016-12-12 w sprawie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
16/K/16 2016-12-15 w sprawie Planu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego na 2017 rok 
17/K/16 2016-12-28 w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/K/11 Kanclerza UG w sprawie Instrukcji zabezpieczania mienia 

Uniwersytetu Gdańskiego oraz ustalania odpowiedzialności za to mienie
1/K/17 2017-03-21 w sprawie doraźnego zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego
2/K/17 2017-08-03 w sprawie korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu 

Gdańskiego w Gdańsku Oliwie
3/K/17 2017-08-18 w sprawie efektywności energetycznej Uniwersytetu Gdańskiego

 



2. STRUKTURA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Jednostki organizacyjne UG - stan na 1 października 2016

REKTOR 
Stanowisko Asystenta Rektora
Biuro Rektora 
Sekcja Obsługi Administracyjnej Kierownictwa UG
Zespół Doradców i Pełnomocników
Sekcja Marketingu
Biuro Rzecznika Prasowego
Biuro Prawne 
Biuro Organizacji i Legislacji
Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Dział Kadr
Dział Płac
Dział Pracowniczych Spraw Socjalnych
Zespół Hoteli Asystenckich 
Hotel Asystencki nr 1
Hotel Asystencki nr 2
Ośrodek Wypoczynkowy w Łączynie 
Inspektorat BHP
Sekcja ds. Szkoleń
Biuro Audytu Wewnętrznego
Biuro Kontroli Wewnętrznej
Sekcja ds. Obronnych 
Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych 

Osobowych
Sekcja Zarzadzania Ryzykiem
Gazeta Uniwersytecka

Prorektor ds. Kształcenia 
Biuro Karier 
Biuro Jakości Kształcenia 
Dział Kształcenia 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą
Sekcja Rozwoju Kadr i Badań Naukowych
Sekcja Współpracy Międzynarodowej (international Office)
Sekcja Wymiany Zagranicznej Studentów

Prorektor ds. Studenckich 
Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator” 
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 
Biuro Parlamentu Studentów UG 
Biuro Rekrutacji 
Radio MORS
Redakcja Czasopisma Młodych Badaczy „Zatoka Nauki”

Prorektor ds. Rozwoju
Biuro Zarządzania Projektami
Sekcja Przygotowywania i Wsparcia Projektów
Sekcja Monitoringu Projektów
Centrum Transferu Technologii 
Biuro Rzecznika Patentowego

Kanclerz 
Kancelaria Ogólna 
Dział Zamówień Publicznych 
Sekcja Zamówień Publicznych 
Sekcja Realizacji Umów 
Sekcja ds. Ubezpieczeń 
Sekcja ds. Rozliczeń 

Sekcja ds. Zarządzania Aparaturą Badawczą
Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy UG w Leźnie 

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
Zespół Obsługi Administracyjnej Budynku Instytutu 

Biotechnologii
Archiwum UG 
Dział 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 

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Remontów 
Centrum Inwestycji i Remontów 
Sekcja Remontowa 
Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej 

Zastępca Kanclerza - Kwestor 
Zastępcy Kwestora 
Dział Finansowy 
Dział Finansowo Księgowy Projektów
Sekcja Obsługi Finansowej Projektów
Sekcja Ewidencji Księgowej Projektów
Dział Gospodarowania Rzeczowymi Składnikami Majątku 
Dział Kontrolingu 
Dział Księgowości Finansowej 
Dział Obsługi Kasowej 
Stanowisko ds. Dokumentacji Finansowej 
Stanowisko ds. Informatycznych Systemów Finansowo-

Księgowych 
Stanowisko ds. Obsługi Kasy Pożyczkowej przy UG 
Sekcja ds. Windykacji
Sekcja ds. Sprawozdawczości

Zastępca Kanclerza ds. Informatyzacji
Centrum Informatyczne
Sekcja Rozwoju Oprogramowania
Sekcja Utrzymania i Rozbudowy Sieci



Sekcja ds. E-learningu i Szkoleń
Sekcja Administratorów Sieci Wydziałowych
Sekcja Obsługi Informatycznej
Sekcja ds. WWW
Sekcja Przygotowania i Monitoringu Realizacji Zamówień IT
Sekcja Zarządzania Systemami Informatycznymi

WYDZIAŁ BIOLOGII 
Dziekanat Wydziału Biologii 
Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej
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 
Pracownia Zwierząt Doświadczalnych
Katedra Genetyki 
Pracownia Genetyki 
Pracownia Limnozoologii 
Katedra Mikrobiologii 
Pracownia Biologii Ekstremofili
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody 
Pracownia Geobotaniki i Ochrony Przyrody 
Pracownia Taksonomii Grzybów 
Pracownia Taksonomii Roślin 
Pracownia Symbioz Roślinnych 
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
Katedra Analizy Środowiska 
Pracownia Chemicznych Zagrożeń Środowiska 
Pracownia Analityki i Diagnostyki Chemicznej 
Pracownia Analizy Związków Naturalnych 
Pracownia Analizy i Monitoringu Środowiska
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 Molekularnej
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 Peptydów
Pracownia Glikochemii 
Pracownia Badań Strukturalnych Biopolimerów
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 Historii Literatury 
Katedra Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej 
Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk
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 Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki
Katedra Językoznawstwa Diachronicznego i Synchronicznego
Katedra Języków Fachowych i Przekładoznawstwa
Instytut Skandynawistyki
Pracownia Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii
Katedra Filologi Klasycznej
Instytut Badań nad Kulturą
Katedra Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej
Katedra Kulturoznawstwa
Katedra Logopedii 
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 
Biuro Dziekana
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 Topologii Geometrycznej i Teorii Węzłów
Zakład Dydaktyki Matematyki 
Instytut Informatyki 
Zakład Optymalizacji Kombinatorycznej
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 
Biuro Dziekana
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 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 Stosunków Międzynarodowych
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 
Pracownia Planktonu Antarktyki
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) 
„Oceanograf” (katamaran badawczy)
Kolekcja Kultur Glonów Bałtyckich - Culture Collection of Baltic 

Algae
Instytut Geografii 
Katedra Geografii Ekonomicznej 
Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego 
Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska 
Katedra Meteorologii i Klimatologii 
Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu 
Pracownia Rekonstrukcji Zmian Środowiska
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 i Prawa Dowodowego
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
Zakład Prawa Rzymskiego
Pracownia Informatyki Prawniczej 
Samodzielna Sekcja ds. Informatyki i Technik Multimedialnych 
Centrum Prawa Własności Intelektualnej



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

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 

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 
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



SPIS TABLIC I WYKRESÓW
Tablice:
1. Zestawienie kandydatów i osób przyjętych w latach 2013-2016
2. Liczba kandydatów na jedno miejsce roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017
3. Liczba osób przyjętych na studia w roku akademickim 2016/2017 według trybu studiów
4. Kierunki cieszące się największym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia stacjonarne 
5. Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych na studia stacjonarne według kierunków
6. Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych na studia niestacjonarne według kierunków
7. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego z podziałem na kierunki, formy i stopnie kształcenia
8. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego według wydziałów 
9. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego według wydziałów w latach 2013-2016 
10. Udział procentowy studentów studiów stacjonarnych w ogólnej liczbie studentów
11. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego przypadająca na pracowników
12. Powierzchnia przypadająca na 1 studenta Uniwersytetu Gdańskiego 
13. Kierunki posiadające akredytację programową PKA 
14. Budżet funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 
15. Zestawienie wypłaconych stypendiów i innych świadczeń dla studentów 
16. Zestawienie wypłaconych stypendiów i innych świadczeń dla doktorantów 
17. Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w osobach według wydziałów i stanowisk
18. Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w etatach 
19. Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich według stopni i tytułów naukowych w osobach 
20. Stan zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
21. Stopnie i tytuły naukowe
22. Publikacje Bibliografii Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG (system Expertus) 
23. Wyjazdy zagraniczne pracowników, studentów i doktorantów
24. Przyjazdy gości z zagranicy 
25. Krajowe i międzynarodowe zgłoszenia patentowe dla wynalazków Uniwersytetu Gdańskiego 
26. Patenty krajowe przyznane wynalazkom Uniwersytetu Gdańskiego 
27. Udostępnianie zasobów bibliotecznych 
28. Udostępnianie w Bibliotece UG i bibliotekach specjalistycznych 
29. Pomorska Biblioteka Cyfrowa 
30. Zbiory - Gromadzenie 
31. Źródła gromadzenia druków zwartych 
32. Źródła gromadzenia druków ciągłych 
33. Źródła gromadzenia zbiorów specjalnych 
34. Opracowanie zbiorów 
35. Zestawienie publikacji w roku 2016
36. Zestawienie publikacji w latach 2014–2016
37. Udział studentów studiów stacjonarnych UG w lektoratach języków obcych wg wydziałów i języków 
38. Udział studentów studiów niestacjonarnych UG w lektoratach języków obcych 
39. Udział doktorantów  UG  w  lektoratach  języków obcych 
40. Zajęcia z języków obcych na studiach stacjonarnych - lektoraty, według wydziałów i języków (liczba godzin)
41. Zajęcia z języków obcych na studiach niestacjonarnych
42. Zajęcia z języków obcych dla doktorantów 
43. Zestawienie godzin dydaktycznych w tym godzin ponadwymiarowych - rok akademicki 2016/2017
44. Inwestycje 
45. Remonty



Wykresy:
1. Kandydaci zgłoszeni i przyjęci w latach 2012-2016
2. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego według wydziałów w latach 2012-2016
3. Liczba kandydatów na jedno miejsce w latach 2015/2016 oraz 2016/2017
4. Zgłoszenia patentowe Uniwersytetu Gdańskiego 2014-2016





SPRAWOZDANIA
dla MNiSW

SYSTEM POL-on

SPRAWOZDANIA FINANSOWE
• Sprawozdanie finansowe rok 2016 •

• Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego rok 2016 •
• Plan rzeczowo-finansowy na rok 2017 •

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI za rok 2016
• Dane podstawowe o Uczelni •

• Liczba absolwentów z podziałem na kierunki, 
formy, poziomy i profile kształcenia  •

• Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej  •
• Opłaty za studia oraz pozostałe odpłatności •

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





Bilans jednostek

Nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański

z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji na dzień 31 grudnia 2016
r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)

Aktywa
Stan na

Pasywa
Stan na

31.12.2016 r. 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2015 r.

742 140 869,54 530 999 849,43 543 289 024,26A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz)
własny761 308 664,23

71 202,19 513 646 395,42 522 061 848,15I. Wartości niematerialne i
prawne

I. Kapitał (fundusz)
zasadniczy138 059,04

0,001. Koszty zakończonych prac
rozwojowych 0,00

0,002. Wartość firmy 0,00

71 202,193. Inne wartości
niematerialne i prawne 138 059,04

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

741 956 712,54II. Rzeczowe aktywa
trwałe 760 833 658,75

702 584 501,38 0,00 0,001. Środki trwałe II. Kapitał (fundusz)
zapasowy, w tym:721 973 632,92

32 061 449,20 0,00 0,00
a) grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego
gruntu)

– nadwyżka wartości
sprzedaży (wartości
emisyjnej) nad wartością
nominalną udziałów
(akcji)

32 061 737,58

615 349 676,12 15 494 518,96 15 514 841,32b) budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

III. Kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny, w
tym:

627 463 546,30

42 704 452,50 0,00 0,00c) urządzenia techniczne i
maszyny

– z tytułu aktualizacji
wartości godziwej48 710 467,35

804 371,50 0,00 0,00d) środki transportu
IV. Pozostałe kapitały
(fundusze) rezerwowe, w
tym:

680 822,79

11 664 552,06 0,00 0,00e) inne środki trwałe – tworzone zgodnie z
umową (statutem)13 057 058,90

39 372 211,16 0,00 0,002. Środki trwałe w budowie – na udziały (akcje)
własne38 860 025,83

0,00 -169 921,21 -6 065,003. Zaliczki na środki trwałe
w budowie

V. Zysk (strata) z lat
ubiegłych0,00

0,00III. Należności
długoterminowe 0,00

0,00 2 028 856,26 5 718 399,791. Od jednostek
powiązanych VI. Zysk (strata) netto0,00

0,00
2. Od pozostałych jednostek,
w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0,00

0,00 0,00 0,003. Od pozostałych jednostek
VII. Odpisy z zysku netto
w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)

0,00

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

0,00 262 563 590,54 286 356 188,281. Nieruchomości B. Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania0,00

0,00 37 399 620,88 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 37 399 620,88 40 602 910,36a) w jednostkach
powiązanych

2. Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne0,00

0,00 22 571 873,08 28 845 581,24– udziały lub akcje – długoterminowa0,00

0,00 14 827 747,80 11 757 329,12– inne papiery
wartościowe – krótkoterminowa0,00
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Aktywa
Stan na

Pasywa
Stan na

31.12.2016 r. 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2015 r.

0,00 0,00 0,00– udzielone pożyczki 3. Pozostałe rezerwy0,00

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

0,00 0,00 0,00
b) w pozostałych
jednostkach, w których
jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

– krótkoterminowe0,00

0,00– udziały lub akcje 0,00

0,00 10 735 606,73 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 0,00 0,00– inne długoterminowe
aktywa finansowe

2. Wobec pozostałych
jednostek, w których
jednostka posiada
zangażowanie w kapitale

0,00

30 000,00 10 735 606,73 15 902 849,20c) w pozostałych
jednostkach

3. Wobec pozostałych
jednostek30 000,00

30 000,00 8 914 614,29 13 521 250,61– udziały lub akcje a) kredyty i pożyczki30 000,00

0,00 0,00 0,00– inne papiery
wartościowe

b) z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych0,00

0,00 0,00 0,00– udzielone pożyczki c) inne zobowiązania
finansowe0,00

0,00 0,00 0,00– inne długoterminowe
aktywa finansowe d) zobowiązania wekslowe0,00

0,00 1 820 992,44 2 381 598,594. Inne inwestycje
długoterminowe e) inne0,00

82 954,81
V. Długoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe

306 946,44

0,00 84 590 587,48 98 186 565,59
1. Aktywa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

III. Zobowiązania
krótkoterminowe0,00

82 954,81 0,00 0,002. Inne rozliczenia
międzyokresowe

1. Zobowiązania wobec
jednostek powiązanych306 946,44

51 422 570,43 0,00 0,00B. Aktywa obrotowe a) z tytułu dostaw i usług, o
okresie wymagalności:68 336 548,31

4 336 735,57 0,00 0,00I. Zapasy – do 12 miesięcy5 578 669,55

170 559,48 0,00 0,001. Materiały – powyżej 12 miesięcy168 134,40

3 797 204,61 0,00 0,002. Półprodukty i produkty w
toku b) inne4 965 592,36

368 971,48 0,00 0,003. Produkty gotowe
2. Zobowiązania wobec
pozostałych jednostek, w
których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

444 942,79

0,00 0,00 0,004. Towary a) z tytułu dostaw i usług, o
okresie wymagalności:0,00

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

16 408 799,45 0,00 0,00II. Należności
krótkoterminowe – powyżej 12 miesięcy14 031 741,90

0,00 0,00 0,001. Należności od jednostek
powiązanych b) inne0,00

0,00 61 611 771,07 79 478 167,97a) z tytułu dostaw i usług, o
okresie spłaty:

3. Zobowiązania wobec
pozostałych jednostek0,00

0,00 38 584 775,67 55 660 604,72– do 12 miesięcy a) kredyty i pożyczki0,00

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

0,00 0,00 0,00b) inne c) inne zobowiązania
finansowe0,00

0,00 7 773 920,71 8 389 896,80
2. Należności od pozostałych
jednostek, w których
jednostka posiada

d) z tytułu dostaw i usług, o
okresie wymagalności:0,00
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Aktywa
Stan na

Pasywa
Stan na

31.12.2016 r. 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2015 r.

zaangażowanie w kapitale

0,00 7 773 920,71 8 389 896,80a) z tytułu dostaw i usług, o
okresie spłaty: – do 12 miesięcy0,00

0,00 0,00 0,00– do 12 miesięcy – powyżej 12 miesięcy0,00

0,00 0,00 0,00– powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na
dostawy i usługi0,00

0,00 0,00 0,00b) inne f) zobowiązania wekslowe0,00

16 408 799,45 9 768 120,12 9 427 957,573. Należności od pozostałych
jednostek

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

14 031 741,90

479 984,45 1 603 056,64 1 899 975,73a) z tytułu dostaw i usług, o
okresie spłaty: h) z tytułu wynagrodzeń793 997,14

479 984,45 3 881 897,93 4 099 733,15– do 12 miesięcy i) inne793 997,14

0,00– powyżej 12 miesięcy 0,00

425 750,02 22 978 816,41 18 708 397,62

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

4. Fundusze specjalne810 237,88

15 503 064,98 14 043 327,68 14 640 741,53c) inne a) zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych12 427 506,88

0,00 8 885 968,93 4 018 136,29d) dochodzone na drodze
sądowej

b) fundusz pomocy
materialnej dla studentów i
doktorantów

0,00

30 370 368,98 49 519,80 49 519,80III. Inwestycje
krótkoterminowe

c) własny fundusz
stypendialny47 759 653,58

30 370 368,98 0,00 0,001. Krótkoterminowe aktywa
finansowe d) fundusz47 759 653,58

0,00 0,00 0,00a) w jednostkach
powiązanych e) inne fundusze specjalne0,00

0,00– udziały lub akcje 0,00

0,00 129 837 775,45 131 663 863,13– inne papiery
wartościowe

IV. Rozliczenia
międzyokresowe0,00

0,00 0,00 0,00– udzielone pożyczki 1. Ujemna wartość firmy0,00

0,00 129 837 775,45 131 663 863,13– inne krótkoterminowe
aktywa finansowe

2. Inne rozliczenia
międzyokresowe0,00

0,00 27 358 149,87 34 472 731,20b) w pozostałych
jednostkach – długoterminowe0,00

0,00 102 479 625,58 97 191 131,93– udziały lub akcje – krótkoterminowe0,00

0,00– inne papiery
wartościowe 0,00

0,00– udzielone pożyczki 0,00

0,00– inne krótkoterminowe
aktywa finansowe 0,00

30 370 368,98c) środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne 47 759 653,58

27 185 368,98– środki pieniężne w kasie
i na rachunkach 44 081 653,58

3 185 000,00– inne środki pieniężne 3 678 000,00

0,00– inne aktywa pieniężne 0,00

0,002. Inne inwestycje
krótkoterminowe 0,00

306 666,43
IV. Krótkoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe

966 483,28

0,00
C. Należne wpłaty na
kapitał (fundusz)
podstawowy

0,00
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Aktywa
Stan na

Pasywa
Stan na

31.12.2016 r. 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2015 r.

0,00D. Udziały (akcje) własne 0,00

793 563 439,97 793 563 439,97 829 645 212,54Aktywa razem Pasywa razem829 645 212,54

podpis Kwestora podpis Rektoramiejscowość i data

6eef 59cb a2c2 702e 13c7 b563 a729 9229Suma kontrolna:
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Nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański

Rachunek zysków i strat
Sporządzony za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (wariant porównawczy)

Treść Bieżący rok
obrotowy 2016

Ubiegły rok
obrotowy 2015

1 2 3

A. Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 375 025 908,94 378 746 309,79

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 372 356 360,09 375 089 239,59

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie –
wartość ujemna) 1 925 615,95 3 229 194,30

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 743 932,90 427 875,90

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

B. Koszty działalności operacyjnej 400 477 716,65 391 350 050,96

I. Amortyzacja 23 609 157,79 21 368 343,60

II. Zużycie materiałów i energii 37 120 060,94 36 241 178,82

III. Usługi obce 26 143 892,16 22 847 731,42

IV. Podatki i opłaty, w tym: 768 079,47 695 292,60

– podatek akcyzowy 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia 234 389 469,20 230 725 665,67

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 57 528 732,83 56 561 809,90

– emerytalne 0,00 0,00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 20 918 324,26 22 910 028,95

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

C. Zysk (strata) ze sprzedaży -25 451 807,71 -12 603 741,17

D. Pozostałe przychody operacyjne 35 838 321,36 26 477 094,02

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 5 864 404,91

II. Dotacje 23 062 841,34 17 220 467,02

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

IV. Inne przychody operacyjne 12 775 480,02 3 392 222,09

E. Pozostałe koszty operacyjne 6 749 091,83 6 573 092,19

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 165 208,38 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 505 748,24 315 334,73

III. Inne koszty operacyjne 4 078 135,21 6 257 757,46

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 637 421,82 7 300 260,66

G. Przychody finansowe 194 556,02 105 684,00

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

a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
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Treść Bieżący rok
obrotowy 2016

Ubiegły rok
obrotowy 2015

1 2 3

b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 194 556,02 62 000,21

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

– w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00

V. Inne 0,00 43 683,79

H. Koszty finansowe 1 766 297,58 1 656 023,87

I. Odsetki, w tym: 1 661 867,44 1 496 901,21

– dla jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

– w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00

IV. Inne 104 430,14 159 122,66

I. Zysk (strata) brutto 2 065 680,26 5 749 920,79

J. Podatek dochodowy 36 824,00 31 521,00

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

L. Zysk (strata) netto 2 028 856,26 5 718 399,79

podpis Kwestora podpis Rektoramiejscowość i data

6eef 59cb a2c2 702e 13c7 b563 a729 9229Suma kontrolna:
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Nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański

Rachunek Przepływów Pieniężnych
Sporządzony za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (metoda pośrednia)

Treść 31.12.2016

1 2 3

31.12.2015

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto 2 028 856,26 5 718 399,79

II. Korekty razem: 9 011 124,02 8 978 194,85

1. Amortyzacja 23 609 157,79 21 368 343,60

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -225 448,87 56 849,72

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 173 095,57 1 534 875,64

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -18 661 022,05 -14 922 458,46

5. Zmiana stanu rezerw -3 203 289,48 -2 196 471,53

6. Zmiana stanu zapasów 1 241 933,98 -918 334,36

7. Zmiana stanu należności 2 377 057,73 -1 323 331,47

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 774 347,43 -19 084 033,04

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 241 662,98 24 345 902,35

10. Inne korekty 166 954,90 116 852,40

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 11 039 980,28 14 696 594,64

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 290 017,31 6 809 842,38

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 406,50 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 284 610,81 9 842,38

II. Wydatki 28 534 767,89 101 216 377,82

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 28 534 767,89 101 216 377,82
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Treść 31.12.2016

1 2 3

31.12.2015

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) -28 244 750,58 -94 406 535,44

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 22 682 526,52 139 447 358,63

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 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 22 682 526,52 107 466 837,80

II. Wydatki 22 796 381,35 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 21 682 322,22 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 1 112 171,08 1 534 302,40

9. Inne wydatki finansowe 1 888,05 25 044 663,51

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -113 854,83 103 374 724,34

D. Przepływy pieniężne netto  razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -17 318 625,13 23 664 783,54

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -17 389 284,60 23 607 933,82

 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -296 108,34 -366 767,81

F. Środki pieniężne na początek okresu 47 392 885,77 23 728 102,23

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 30 074 260,64 47 392 885,77

 o ograniczonej możliwości dysponowania 5 446 497,19 6 410 747,92

podpis Kwestora miejscowość i data podpis Rektora

6eef 59cb a2c2 702e 13c7 b563 a729 9229Suma kontrolna:
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Uniwersytet Gdański

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO1)

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

Nazwa uczelni albo związku uczelni:

Sprawozdanie za rok 2016

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na
rok 2016

1 2

Wykonanie za 2016 rok

3

A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23) 01 409 349,7 408 938,6

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22) 02 373 849,7 373 100,3

Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09) 03 309 099,7 308 252,7

z tego

Dotacje z budżetu państwa 04 250 199,7 250 199,7

dotacja podstawowa 05 245 733,6 245 733,6w tym

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

opłaty za świadczone usługi edukacyjne 07 41 000,0 40 487,0

w tym na studiach niestacjonarnych 08 34 000,0 33 719,6

pozostałe 09 17 900,0 17 566,0

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz
współfinansowanie krajowe 10 6 500,0 3 261,7

Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19) 11 64 000,0 64 103,7

z tego

12dotacje na finansowanie działalności statutowej 17 084,117 150,0

środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju 13 9 000,0 9 091,5

14 24 400,0 24 458,1środki na realizację projektów finansowanych przez  Narodowe Centrum
Nauki

środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 15 10 000,0 9 240,6

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające
zwrotowi 16 8 400,0 8 357,8

sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych 17 650,0 643,9

środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez
ministra właściwego do spraw nauki 18 2 600,0 2 662,7

pozostałe 19 200,0 922,8

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

- -Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej 21

750,0Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 743,922

35 500,0Pozostałe przychody (24+25) 35 838,323

-24Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów -

Pozostałe przychody operacyjne (26+27) 25 35 838,335 500,0

1) Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.
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WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na
rok 2016

1 2

Wykonanie za 2016 rok

3

z tego

zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 26 - -

inne pozostałe przychody operacyjne 27 35 500,0 35 838,3

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 23 100,0 23 062,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie za 2016 rok

1 2 3

Plan po zmianach na
2016 rok

405 209,729 405 301,3B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)

398 552,2398 449,730Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)

Amortyzacja 23 700,0 23 609,231

Zużycie materiałów i energii 32 32 000,0 31 861,6

Usługi obce 33 24 000,0 22 487,6

Podatki i opłaty 10 600,0 10 565,034

Wynagrodzenia 235 000,0 234 389,535

36 219 700,0w tym 219 520,1wynikające ze stosunku pracy

57 500,0Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 57 504,037

w tym

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy 38 38 800,0 38 849,9

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 8 700,0 8 508,5

stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia
doktorskie i doktoranckie 40 9 500,0 8 219,2

odpis na własny fundusz stypendialny 41 - -

20 060,9Pozostałe koszty rodzajowe 20 000,042

w tym aparatura naukowo-badawcza 43 6 500,0 6 438,3

44 400 477,8Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42) 402 800,0

45 -4 350,3 -1 925,6Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia −
wartość dodatnia)

398 449,746 398 552,2Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) =
(49+54+55)

Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa 47 250 199,7 250 199,7

Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych 48 84 000,0 84 248,8

Koszty działalności dydaktycznej ogółem 49 334 199,7 334 448,5

koszty kształcenia na studiach stacjonarnych 50 258 819,5 258 819,5
w tym

koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych 51 55 600,0 55 614,8

Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa 52 17 150,0 17 084,1

Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych 53 47 100,0 47 019,6

Koszty działalności badawczej ogółem 54 64 250,0 64 103,7

Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej 55 - -

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 57 - -

6 760,0 6 749,156Pozostałe koszty (57+58)
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WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie za 2016 rok

1 2 3

Plan po zmianach na
2016 rok

Pozostałe koszty operacyjne (59+60) 6 749,16 760,058

z tego
165,2160,0strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 59

6 600,0 6 583,960inne pozostałe koszty operacyjne

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29) 61 4 140,0 3 637,3

194,662 200,0D. Przychody finansowe

194,663 200,0odsetki uzyskanew tym

1 900,0 1 766,3E. Koszty finansowe 64

odsetki zapłacone 65 1 650,0 1 661,9w tym

2 065,6F. Zysk (strata) brutto (61+62−64) 66 2 440,0

G. Podatek dochodowy 67 42,7 36,8

68H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - -

2 397,369I. Zysk (strata) netto (66-67-68) 2 028,8
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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
2016 rok

1 2 3

Wykonanie za 2016 rok

4 018,101 4 018,1stan funduszu na początek roku

02 4 018,14 018,1w tym z dotacji budżetu państwa

42 308,5 42 278,403zwiększenia ogółem (04+06+07+08)

z tego

33 755,404Dotacja z budżetu państwa 33 755,4

1 903,5w tym 05 1 902,8przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów

5 595,506 5 655,1opłaty za korzystanie z domów studenckich

-07opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich -

2 898,0inne przychody 08 2 927,5

37 410,537 541,609zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)

z tego

dla studentów (11+12+13+14+15) 10 26 528,926 528,9

z tego

stypendia socjalne 11 15 359,1 15 359,1

1 654,0stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 12 1 654,0

stypendium rektora dla najlepszych studentów 13 9 301,49 301,4

105,0stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 14 105,0

109,415 109,4zapomogi

16dla doktorantów (17+18+19+20+21) 1 978,5 1 977,8

z tego

stypendia socjalne 549,217 549,2

18stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 217,4 217,4

1 099,0stypendium dla najlepszych doktorantów 1 098,319

75,0stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 20 75,0

21zapomogi 37,937,9

8 968,1 8 837,522koszty utrzymania domów i stołówek studenckich

w tym

3 873,4wynagrodzenia 23 3 864,5

wynagrodzenia 24 3 873,4 3 864,5w tym

671,2składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 25 669,2

595,0remonty i modernizacja 26 495,3

595,0remonty finansowane z dotacji 27 494,5w tym

66,1 66,3koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem
stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów 28

w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i
doktorantów 29 66,1 66,3

30Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-) - -

8 785,0 8 886,031Stan funduszu na koniec roku (01+03-09+30)

z dotacji budżetu państwa 8 886,08 785,0w tym 32
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Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
Fu

n
d

u
sz

 z
as

ad
n

ic
zy

stan funduszu na początek roku 01 537 576,7 537 576,7

10 639,4zwiększenia ogółem 02 10 786,6

w tym

5 718,403odpisy z zysku netto 5 718,4

4 900,0 4 871,504równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania
inwestycji budowlanych

05aktualizacja wyceny środków trwałych 21,0 20,3

06zmniejszenia ogółem 19 300,0 19 222,4

w tym
pokrycie straty netto --07

20,308 21,0aktualizacja wyceny środków trwałych

09 529 140,9stan funduszu na koniec roku (01+02−06) 528 916,1

Z
ak

ła
d

ow
y

fu
n

d
u

sz
św

ia
d

cz
eń

14 640,714 640,710stan funduszu na początek roku

8 808,111zwiększenia ogółem 8 900,0

12 9 405,5zmniejszenia ogółem 9 500,0

stan funduszu na koniec roku (10+11-12) 14 043,314 040,713

W
ła

sn
y 

fu
n

d
u

sz
st

yp
en

d
ia

ln
y

49,5 49,5stan funduszu na początek roku 14

3,0zwiększenia ogółem 5,015

-w tym 16 -odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej

zmniejszenia ogółem 3,0 3,017

49,551,518stan 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 2016 rok

1 3

Plan po zmianach na
2016 rok

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

Wyszczególnienie

2

Zatrudnienie
Wynagrodzenia
wynikające ze

stosunku pracy

z tego

osobowe
w tym dodatkowe

wynagrodzenie
rocznenagrody rektora

1 3 4 5 6

Plan po zmianach na rok 2016

Razem

z tego

3 057,0 224 121,5 208 485,1 3 342,5 15 636,4

Nauczyciele akademiccy 1 661,4 141 570,1 131 693,1 2 582,2 9 877,0

z tego w
grupach

stanowisk

profesorów 61 604,0520,5 57 306,0

10 863,1

68 288,3

814,7

4 764,3912,4

asystentów,
wykładowców, lektorów i
instruktorów

228,5

docentów, adiunktów i
starszych wykładowców 63 524,0

11 677,8

4 298,0

Pracownicy niebędący
nauczycielami akademickimi 1 395,6 82 551,4 76 792,0 760,3 5 759,4

w tym w ramach  działalności
dydaktycznej 1 214,2 71 819,0 66 809,0 5 010,0

w tym wynagrodzenia sfinansowane
ze środków przeznaczonych przez

senat uczelni publicznej na
zwiększenie wynagrodzeń na

podstawie art. 151 ust. 8 ustawy

68 967,7 62 698,6 6 269,1

Wykonanie za 2016 rok

Razem

z tego

3 010,0 223 448,5 207 540,9 2 812,0 15 907,6

Nauczyciele akademiccy 1 634,8 139 940,0 129 929,0 2 108,1 10 011,0

10 517,8

z tego w
grupach

stanowisk

profesorów

asystentów,
wykładowców, lektorów i
instruktorów

230,3

518,5 57 206,1

4 954,867 159,9

11 289,6 771,8

61 490,5 4 284,4

docentów, adiunktów i
starszych wykładowców 886,0 62 205,1

Pracownicy niebędący
nauczycielami akademickimi 1 375,2 83 508,5 77 611,9 703,9 5 896,6

w tym w ramach działalności
dydaktycznej 1 196,5 72 654,1 67 523,9 5 130,2

w tym wynagrodzenia sfinansowane
ze środków przeznaczonych przez

senat uczelni publicznej na
zwiększenie wynagrodzeń na

podstawie art. 151 ust. 8 ustawy

49 144,4 44 496,2 4 648,2

* wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

* przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą średniej chronologicznej (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06)

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
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Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na
2016 rok

1 3

Wykonanie za 2016 rok

4

Jednostka
miary

2

01 osobyLiczba studentów ogółem (02+04) 27 130 26 305

z tego

19 981 20 00702 osobystudiów stacjonarnych

w tym 8 787osobynowo przyjętych 5 70203

7 149osoby04 6 298studiów niestacjonarnych

1 50805 2 716nowo przyjętychw tym osoby

06 osobyLiczba uczestników studiów doktoranckich ogółem 1 650 1 609

w tym 1 070osobyuczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 07 1 064

osoby08Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających
stypendium doktoranckie 430 392

09liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym
mowa w art. 200 ust. 1 ustawy osoby 220 218

10 6 900,0Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust.1 i
200a ust. 1 ustawy tys. zł 7 212,3

3 160,0stypendia, o którym mowa w art.. 200a ust. 1 ustawy 3 160,0tys. zł11

-tys. zł12Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o
zasadach finansowania nauki -

tys. zł 1 800,0 1 196,913Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w
poz. 10 i 12 oraz w Dziale II

tys. zł 7 200,0 5 092,614Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej
i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)

28 150,0 28 207,015Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe tys. zł

tys. zł16w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki
transportu i inne środki trwałe 23 811,320 500,0

tys. zł 15 500,0 15 939,417Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

tys. zł - -18
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych

- -19
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych

tys. zł

5 200,0 5 854,520
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych

tys. zł

tys. zł21w tym z Unii Europejskiej 5 854,55 200,0

22
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)

tys. zł 760,0 888,1

23Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych tys. zł 12 200,0 12 224,1

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 2016 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: 8e6a bf9c 2b8b 98a6 72e7 c8d5 441f 7d83
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Pieczątka uczelni

Uniwersytet Gdański

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r.
Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Suma kontrolna: f85a 9c42 14bb 0a27 61ed b534 ac6b 08bf

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2016
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

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

408 669,4

374 669,4

314 488,0

246 988,0

242 521,9

-

44 000,0

37 000,0

23 500,0

9 500,0

59 731,4

19 481,4

5 900,0

20 500,0

9 500,0

8 600,0

700,0

3 000,0

650,0

-

-

450,0

34 000,0

-

34 000,0

11 000,0

23 000,0

19 500,0

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

z tego

z tego

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 2016
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

406 340,0

403 690,0

23 590,0

35 000,0

19 800,0

9 950,0

234 400,0

220 400,0

58 000,0

40 100,0

8 508,5

8 600,0

-

22 000,0

10 000,0

402 740,0

950,0

403 690,0

246 988,0

96 970,6

343 958,6

254 529,4

58 473,0

19 669,6

40 061,8

59 731,4

-

w tym

w tym
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WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2016
1 2

Pozostałe koszty (57+58)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Pozostałe koszty operacyjne (59+60)

z tego
strata z tytułu rozchodu 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)

I. Podatek dochodowy

J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

K. Zysk (strata) netto (66-67-68)

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

2 650,0

-

2 650,0

-

2 650,0

2 329,4

105,7

62,0

1 423,5

1 323,9

1 011,6

30,0

-

981,6
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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 2016
1 2

stan funduszu na początek roku 4 018,101

z dotacji budżetu państwa 02 4 018,1

zwiększenia ogółem (04+06+07+08) 03 41 415,3

z tego

dotacja z budżetu państwa 04 33 396,6

w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów 05 2 003,7

opłaty za korzystanie z domów studenckich 06 5 060,6

opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich 07 -

inne przychody 08 2 958,1

zmniejszenia ogółem (10+16+22+28) 09 45 433,4

z tego

dla studentów (11+12+13+14+15) 10 28 060,5

z tego

stypendia socjalne 11 16 808,1

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 12 1 722,9

stypendium rektora dla najlepszych studentów 13 9 312,9

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 14 74,0

zapomogi 15 142,6

dla doktorantów (17+18+19+20+21) 16 2 091,7

z tego

stypendia socjalne 17 480,7

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 18 295,0

stypendium dla najlepszych doktorantów 19 1 195,0

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 20 88,0

zapomogi 21 33,0

koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 22 15 214,5

w tym

wynagrodzenia 23 3 759,4

składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 25 677,4

remonty i modernizacja 26 7 357,8

koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem
stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów 28 66,7

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 3 756,4

7 357,827w tym remonty finansowane z dotacji

w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i
doktorantów 66,729

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 537 576,701
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zwiększenia ogółem 02 9 968,4

w tym

odpisy z zysku netto

równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji
budowlanych

aktualizacja wyceny środków trwałych

03

04

05

5 718,4

3 900,0

350,0

zmniejszenia ogółem 06 18 500,0

w tym
pokrycie straty netto 07 -

aktualizacja wyceny środków trwałych 08 150,0

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06) 09 529 045,1

stan funduszu na początek roku 10 14 640,7

zwiększenia ogółem

zmniejszenia ogółem

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)

11

12

13

8 508,5

9 500,0

13 649,2

stan funduszu na początek roku

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)

zwiększenia ogółem

zmniejszenia ogółem

kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej

14

15

16

17

18

49,5

10,0

-

3,0

56,5

stan funduszu na początek roku

zmniejszenia ogółem

zwiększenia ogółem

w tym odpis z zysku netto

19

20

21

22

-

-

-

-

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2016
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 2016

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 3 342,5 15 636,4208 485,1224 121,53 057,0

z tego

Nauczyciele akademiccy 1 661,4 141 570,1 131 693,1 2 582,2 9 877,0

Pracownicy niebędący
nauczycielami akademickimi 1 395,6 82 551,4 76 792,0 760,3 5 759,4

z tego w
grupach

stanowisk

profesorów

docentów, adiunktów i
starszych wykładowców

520,5

912,4

228,5

61 604,0

68 288,3

11 677,8

57 306,0

63 524,0

10 863,1

4 298,0

4 764,3

814,7

w tym w ramach działalności
dydaktycznej 1 214,2 71 819,0 66 809,0 5 010,0

asystentów, wykładowców,
lektorów i instruktorów

6 269,1
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków

przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na
zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151

ust. 8 ustawy
68 967,7 62 698,6

01

02

03

04

05

06

07

08
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Uniwersytet Gdański
Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2016
1 2 3

Liczba studentów ogółem (02+04)

studiów stacjonarnych

w tym nowo przyjętych

studiów niestacjonarnych

w tym nowo przyjętych

Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem

w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich

Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających
stypendium doktoranckie

Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a
ust. 1 ustawy

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe

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)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

13

14

15

16

z tego

27 130

19 981

5 702

7 149

1 508

1 650

1 070

430

7 149,6

8 243,6

28 149,2

19 577,8

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

(pieczątka imienna i podpis Rektora)(miejscowość, data)

osoby

osoby

osoby

osoby

osoby

osoby

osoby

osoby

osoby

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł 1 197,021

tys. zł20 1 197,0Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

w tym z Unii Europejskiej

11 600,0tys. zł23Należności 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

tys. zł12

220

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 2016 r., wprowadzone przeze mnie do Systemu POL-on są zgodne ze stanem faktycznym.

w tym w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy

Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach
finansowania nauki

Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz.
10 i 12 oraz w Dziale II

3 160,0

-

1 800,0

Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych

Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

17

18

19

tys. zł

tys. zł

tys. zł

15 429,0

10,0

-

Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
(poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)

22 tys. zł 715,8
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

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

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

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)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)
    •  ekologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk
biologicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

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)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  geofizyka (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

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)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  informatyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

matematycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

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)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina

nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Wygenerowane z systemu POL-on 2018-07-26 12:38:27 Strona 52 z 394



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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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, 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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  literaturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)

Wygenerowane z systemu POL-on 2018-07-26 12:38:28 Strona 77 z 394



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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  literaturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  literaturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Wygenerowane z systemu POL-on 2018-07-26 12:38:28 Strona 85 z 394



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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  literaturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)

Wygenerowane z systemu POL-on 2018-07-26 12:38:28 Strona 88 z 394



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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Wygenerowane z systemu POL-on 2018-07-26 12:38:28 Strona 89 z 394



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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk o Ziemi)
    •  ekologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk
biologicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  mikrobiologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk biologicznych)
    •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk
biologicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)

Wygenerowane z systemu POL-on 2018-07-26 12:38:28 Strona 98 z 394



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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk

technicznych)
    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk biologicznych)
    •  biotechnologia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  socjologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
    •  socjologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina
nauk humanistycznych)
    •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
społecznych)
    •  psychologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina
nauk humanistycznych)
    •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
społecznych)
    •  pedagogika (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina
nauk humanistycznych)
    •  nauki o rodzinie (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk o Ziemi)
    •  biotechnologia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

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)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biochemia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk biologicznych)
    •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk biologicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biochemia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk biologicznych)
    •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk biologicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

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)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina

nauk humanistycznych)
    •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ochrona środowiska (Obszar nauk

przyrodniczych/dziedzina nauk biologicznych)
    •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk biologicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o polityce (Obszar nauk społecznych/dziedzina

nauk społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)
    •  biochemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  socjologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  etnologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina

nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  etnologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina

nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  socjologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Wygenerowane z systemu POL-on 2018-07-26 12:38:28 Strona 139 z 394



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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  kulturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  socjologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  literaturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  literaturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

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)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

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)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

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)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  filozofia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina

nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o polityce (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)

Wygenerowane z systemu POL-on 2018-07-26 12:38:28 Strona 164 z 394



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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  literaturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  kulturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)
    •  agronomia (Obszar nauk rolniczych, leśnych i
weterynaryjnych/dziedzina nauk rolniczych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  socjologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
    •  nauki o mediach (Obszar nauk społecznych/dziedzina
nauk społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)
    •  ochrona środowiska (Obszar nauk ścisłych/dziedzina
nauk chemicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  kulturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  kulturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  kulturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  literaturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  literaturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  kulturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biotechnologia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)
    •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biochemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)
    •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk biologicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  filozofia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina

nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  filozofia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina

nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o polityce (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk biologicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  matematyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

matematycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  literaturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk biologicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  finanse (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  informatyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

matematycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  archeologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina

nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  matematyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

matematycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  geologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)
    •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  informatyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

matematycznych)
    •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
fizycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  literaturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  kulturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  finanse (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
    •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk o Ziemi)
    •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk biologicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

fizycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

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)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk biologicznych)
    •  biochemia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk biologicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)

Wygenerowane z systemu POL-on 2018-07-26 12:38:28 Strona 245 z 394



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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)

Wygenerowane z systemu POL-on 2018-07-26 12:38:28 Strona 246 z 394



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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  literaturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ochrona środowiska (Obszar nauk ścisłych/dziedzina

nauk chemicznych)
    •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  informatyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

matematycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o mediach (Obszar nauk społecznych/dziedzina

nauk społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o polityce (Obszar nauk społecznych/dziedzina

nauk społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ochrona środowiska (Obszar nauk ścisłych/dziedzina

nauk chemicznych)
    •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  literaturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  geologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)
    •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

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)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  geografia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

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)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  literaturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  literaturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  historia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk

humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  filozofia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina

nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  literaturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Wygenerowane z systemu POL-on 2018-07-26 12:38:28 Strona 282 z 394



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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  literaturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk

społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  literaturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o polityce (Obszar nauk społecznych/dziedzina

nauk społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina

nauk biologicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  literaturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)
    •  biotechnologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk biologicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)
    •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)
    •  oceanologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina
nauk o Ziemi)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  językoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  literaturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  kulturoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  technologia chemiczna (Obszar nauk

ścisłych/dziedzina nauk chemicznych)
    •  ochrona środowiska (Obszar nauk ścisłych/dziedzina
nauk chemicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)

Wygenerowane z systemu POL-on 2018-07-26 12:38:28 Strona 305 z 394



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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  psychologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  informatyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

matematycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  kulturoznawstwo (Obszar nauk

humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
    •  językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  prawo (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk

prawnych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  nauki o polityce (Obszar nauk społecznych/dziedzina

nauk społecznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  biologia (Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk

biologicznych)
    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)
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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 *

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:     •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

chemicznych)
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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.

Wygenerowane z systemu POL-on 2018-07-26 12:38:29 Strona 328 z 394



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.

Wygenerowane z systemu POL-on 2018-07-26 12:38:29 Strona 353 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: 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.
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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: 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.
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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

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.

Wygenerowane z systemu POL-on 2018-07-26 12:38:29 Strona 369 z 394



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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