Sprawozdanie Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu
w Białymstoku z działalności Wydziału w roku 2018
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku powstał na mocy
decyzji Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego RP (DSW-2-0412/ /JB/05 z dnia 25 kwietnia 2006
roku), Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (BDG-0131-3409-06 z dnia 9 marca 2006 roku).
Według prawa litewskiego jednostka jest pierwszą filią uczelni zagranicznej na Litwie oraz
pierwszym zamiejscowym Wydziałem uczelni polskiej poza jej granicami.
Realizowane są trzy kierunki studiów: ekonomia I i II stopień, europeistyka: I stopień,
informatyka I stopień. Taka różnorodność kierunków jest specyfiką Wydziału, co wpływa na
jego funkcjonowanie.
Jakość kształcenia
Wydział posiada następujące akredytacje:
W zakresie oceny instytucjonalnej:
W roku 2015 – pozytywna uchwała Studijų Kokybės Vertinimo Centras (pol. Centrum Oceny
Jakości Kształcenia na Litwie) i akredytacja na okres 6 lat.
W roku 2015 - uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny instytucjonalnej –
następna ocena w roku akademickim 2020/2021.
W zakresie oceny kierunkowej:
Uchwałą z dnia 7 lipca 2011 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało
pozytywną ocenę dla kierunku ekonomia;
Uchwałą z dnia 6 września 2012 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało
pozytywną ocenę dla kierunku informatyka.
Z korespondencji prowadzonej w tym roku z Przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej
wynika jednoznacznie, iż najbliższa akredytacja na kierunkach ekonomia i informatyka powinna
odbyć się w roku ak. 2020/2021.

Studenci
Na dzień 09.11.2018 kształciło się na Wydziale 293 studentów (291 cudzoziemców i 2 obywateli
RP), z czego na ekonomii I stopnia: 105, na ekonomii II stopnia: 53; na europeistyce: 76 i na
informatyce: 59 studentów.
W wyniku rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 przyjętych zostało 93 studentów, w tym, na
ekonomię I stopnia: 30, na ekonomię II stopnia: 10; na europeistykę: 29 i na informatykę: 24
studentów.
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie nie kształci studentów niepełnosprawnych, co
może wynikać po części z nieprzystosowania budynku do funkcjonowania tam osób
niepełnosprawnych.
Działalność studencka
Na Wydziale funkcjonuje samorząd studencki, działają trzy koła naukowe z zakresu ekonomii,
europeistyki i informatyki. Ponadto jest aktywna sekcja siatkarska i koszykarska.
Studenci Wydziału w roku akademickim 2018/2019 aktywnie włączali się w różnego rodzaju
inicjatywy.
Wydziałowa Rada Samorządu studentów zacieśniła współpracę z Parlamentem studentów UwB,
dzięki czemu po raz pierwszy na Wydziale gościł Rzecznik Praw Studenta i przeprowadzone
zostały szkolenia dla studentów z zakresu ich praw i obowiązków.
Aktywną działalność w roku akademickim 2017/2018 prowadziło Koło Naukowe Studentów
Ekonomii (KNSE). Jego członkowie brali czynny udział w konferencjach i seminariach
naukowych.
KNSE wraz z Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa
UwB uczestniczyło w międzynarodowym partnerskim projekcie naukowo-badawczym, którego
efektem była organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Europa wobec wyzwań
XXI wieku’’. Natomiast wraz z Kołem Naukowym Ekonomistów Turystyki WEiZ UwB
członkowie KNSE zorganizowali Międzynarodowe Seminarium Naukowe ,,Turystyka a rozwój
gospodarczy w Europie Środkowo – Wschodniej’’.

W ramach XVI Podlaskiego Festiwalu Kultury i Nauki w czerwcu 2018 roku członkowie KNSE
przy współpracy z Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie ,,Korona’’ przygotowali i
przeprowadzili quiz ekonomiczny, w którym wzięli udział uczniowie ostatnich klas szkół
wileńskich oraz studenci naszego Wydziału. Natomiast współpraca z Fundacją INSTRAT i
Fundacją Wileńszczyzna zaowocowała organizacją ,,Letniej Szkoły Ekonomicznej’’ (13 lipca15 lipca 2018 r., Wilno). Dzięki współpracy z Kołem Naukowym Badań nad konkurencyjnością
SGH 29 czerwca 2018 r. odbyły się również warsztaty poprawy umiejętności argumentacji,
wystąpień publicznych oraz zapoznania się z formatem Debaty Oksfordzkiej.
Studenci z KNSE wzięli także udział w:
Międzynarodowym projekcie Szkoła Lidera Polonijnego ,,Ja-Lider’’ (23.06-04.07.2018 r.,).
Zorganizowała go fundacja ,,Wolność i Demokracja’’ przy wsparciu finansowym Rządu RP w
ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą. Studenci z Litwy,
Łotwy, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii uczyli się pisać projektów, które miały na celu
rozwiązanie problemu środowiskowego. Studenci naszego Wydziału zajęli pierwsze miejsce
projektem, który dotyczył wsparcia finansowego Hospicjum w Wilnie. Projekt ten był
realizowany w praktyce.
Student III roku Informatyki Edgar Novogrodski uczestniczył w europejskim grancie
naukowym: ”VaVeL - Variety, Veracity, VaLue: Handling the Multiplicity of Urban
Sensors/Różnorodność, Wiarygodność, Wartość: Wykorzystanie Wielości Sensorów Miejskich”.
Grant realizowany jest w ramach programu: HORYZONT 2020 (ERC, działanie Research &
Innovation Action, Innovation Action, działania Marie Skłodowskiej-Curie).
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Dodatkowe wykłady, spotkania
Wydział po raz drugi zorganizował cykl dodatkowych wykładów realizowanych w języku
angielskim, których zaliczenie zostało wpisane w suplemencie do dyplomu. Były to zajęcia z:
Foreign Policy of the European Union prowadzone przez dr T. Dubowskiego;
Wydział zorganizował też cykl wykładów ,,Praktyczne aspekty stosowania międzynarodowych
umów handlowych i dochodzenia roszczeń trans granicznych’’. Prowadził je Jan Kondratovič,

doktorant z Wydziału Prawa UwB, detektyw, (Privataus detektyvo licencja Nr. 0001669 išduota
2017-12-18, Balstogės vaivadijos Policijos Komenda).
Odbyły się ponadto następujące wykłady otwarte:
Prof. Vadima Vojnikova (Uniwersytet im. E. Kanta w Kaliningradzie) ,,Euroasian Economic
Union’’ (17 listopada 2017 r.);
Prof. Bogusława Grużewskiego (Instytut Badań Społecznych i Pracy) ,,Europa a polityka
społeczna Litwy w kontekście współczesnych wyzwań’’ (18 stycznia 2018 r.);
Prof. Jana a. Wendta (Uniwersytet Gdański) ,,Współczesne przemiany polityczne, społeczne i
gospodarcze w Polsce’’ (30 stycznia 2018 r.);
Prezesa Bernarda Niewiadomskiego (Forum Przedsiębiorczości polskiej ,,Korona’’) ,,Jak zostać
dobrym przedsiębiorcą’’ (8 czerwca 2018 r.).
Pomoc materialna
111 studentów otrzymywało stypendia przyznane przez NAWA, 30 – Rektora i 20 z Programu
Pomocy im. Stanisława Grabskiego.
Pracownicy Wydziału
Wydział zatrudniał w roku ak. 4 osoby na stanowisku profesora, 6 na stanowisku adiunkta, 7
asystentów i 3 lektorów. 4 osoby pracowały na podstawie umów zlecenia. Ponadto na dzień 31
sierpnia 2017 roku zatrudnionych było 11 pracowników nie będących nauczycielami
akademickimi.
Wydział jest wspierany w prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez 30 pracowników naukowodydaktycznych i dydaktycznych z trzech Wydziałów: Ekonomii i Zarządzania, Prawa oraz
Matematyki i Informatyki.
Sprawy naukowe
Wydział był organizatorem lub współorganizatorem następujących konferencji:

W dniach 9-12 maja 2018 roku w Wilnie odbył się zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego
uczelni wyższych z całej Polski i konferencja naukowa ,,Prawo międzynarodowe – teoria a
praktyka’’. Organizatorami przedsięwzięcia był Wydział Prawa oraz Wydział Ekonomicznoinformatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Wygłoszono ponad 70 referatów.
W dniu 7 lipca 2018 roku odbyło się zorganizowane przez Wydział Ekonomiczno –
Informatyczny w Wilnie seminarium międzynarodowe nt. technologii obliczeniowych (Seminar
on Computing Technologies) z udziałem prof. Fusheng Yu z Chin.
W dniach 30 września – 2 października odbyła się w Wilnie konferencja międzynarodowa
zorganizowana wspólnie przez Wydział Prawa oraz Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w
Wilnie ,,W poszukiwaniu fundamentów europejskiej kultury prawnej’’.
Ukazała się publikacja, będąca efektem dyskusji, jaka toczyła się podczas konferencji
międzynarodowej, której współorganizatorem był Wydział Prawa i Wydział EkonomicznoInformatyczny w Wilnie ,,Optymalizacja organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i
wydatków publicznych w interesie społecznym, 21-22 września 2017 r., Wilno (The
Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures
in Social Interest, September 21-22,2017, Vilnius). Jako Dziekan Wydziału złożyłam wniosek o
wpisanie tej pozycji na listę Web of Science.
Pracownicy Wydziału brali udział w konferencjach krajowych, jak i zagranicznych (finansowych
ze środków UwB). Większość pracowników opublikowała w tym okresie rozdziały w
monografiach wielo autorskich lub artykuły.
Pracownicy Wydziału uczestniczyli przy pisaniu trzech projektów w ramach konkursu NCN
DAINA, niestety żaden z nich nie otrzymał dofinansowania. Badania naukowe są zatem
finansowanie jedynie ze środków pochodzących z BST i BMN.
Niestety żaden z pracowników nie uzyskał stopni i tytułów naukowych. Jedynie przewód
doktorski mgr Reginy Lašakevič znajduje się już na ostatnim etapie procedury. Przewód został
otwarty na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB. Promotorem jest dr hab. Ewa Roszkowska,
prof. UwB, promotorem pomocniczym – dr Jacek Marcinkiewicz.

Współpraca z zagranicą, kontakty z otoczeniem
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Rudnickiego i Dziekan Wydziału prof. Mieczysławę Zdanowicz w obecności Konsula Pana
Marcina Zieniewicza – Radcy, Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Litwie.
Działalność międzynarodowa
Współpraca naukowa z zagranicą odbywała się głównie w ramach konferencji naukowych
realizowanych przez Wydział (pkt 5) oraz wyjazdów pracowników na konferencje
międzynarodowe.
Żaden z pracowników nie wyjeżdżał ani z wykładami, ani na staż w ramach Erasmusa
(afiliowanych dla Wydziału).
Na Wydziale po raz pierwszy odbyły się wykłady zorganizowane w ramach wymiany
europejskiej kadry akademickiej jako część programu Erasmus+.
W dniach 12-13 kwietnia na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym odbyły się otwarte
wykłady gości z Rosji z Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. Immanuela Kanta w
Kaliningradzie: Anastasia V. Turkina, Immanuel Kant Baltic Federal University:’’ “The latest
development of the Court of the Eurasian Economic Union and its role in the Eurasian
Integration”, 2018. Vadim Voynikov, Immanuel Kant Baltic Federal University: “EU-Russia
relations in the area of ree moment of persons and The latest development of the European Area
of freedom, security and justice.”2018.

W dniach 18-20 kwietnia (środa-piątek) na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym odbyły się
otwarte wykłady gościa z Białorusi- Pani Dr Tatsiany Harayevay z Grodzieńskiego Uniwersytetu
Państwowego im. Janki Kupały.
Promocja w szkołach i na rzecz szkół
Od 15 listopada do 15 grudnia odbywały się wyjazdy promocyjne szkół Wilna, rej. wileńskiego,
rej. solecznickiego i rej. trockiego. W spotkaniach z maturzystami i uczniami klas X - IX
uczestniczyli dziekan Wydziału dr hab. Mieczysława Zdanowicz, dr Elżbieta Zalesko, mgr
Stanisław Pilżys, dr Irena Mikłaszewicz oraz przedstawiciele studentów. Odwiedzono około 30
szkół.
W roku ak. 2017/18 realizowana była przez pracowników Katedry Informatyki Akademia
Młodego Informatyka. Inicjatywa była adresowana do uczniów klas XI-XII z polskim językiem
nauczania.
Została podpisana umowa o współpracy między Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie a
Uniwersytetem w Białymstoku.
Dnia 14 października przedstawiciel Wydziału brał udział w uroczystości inauguracji i
obchodów 110 rocznicy istnienia szkoły w Bujwidzach – Gimnazjum im. Tadeusza
Konwickiego 9obecna była pracownik Biura Karier i Promocji dr Irena Mikłaszewicz);
20 października dziekan dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB wzięła udział w
Inauguracji Gimnazjum Inżynieryjnego im. J. Lelewela w Wilnie.
20 listopada - dziekan Wydziału dr hab. Mieczysława Zdanowicz przedstawiła ofertę edukacyjną
Wydziału podczas konferencji zorganizowanej w Domu Kultury Polskiej przez Forum
Rodziców.
23 listopada – dziekan Wydziału dr hab.

Mieczysława Zdanowicz

odbyła

spotkanie z

dyrektorami gimnazjów rej. wileńskiego i z kierownikiem działu oświaty rej. wileńskiego Lilią
Andruszkiewicz. Przedstawiono ofertę edukacyjną Wydziału, odpowiedziano na pytania. W tym
samym dniu odbyło się spotkanie z dyrektor administracji rej. wileńskiego Lucyną Kotłowską w
sprawie praktyk dla studentów Wydziału.

15 grudnia – dr Irena Mikłaszewicz na zaproszenie organizatorów wzięła udział w konferencji
,,Szkoła mniejszości narodowej na Litwie w roku 2017”, jaka odbyła się pod patronatem
Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” w murach Gimnazjum w Trokach. Dr I. Mikłaszewicz
mówiła o wadze studiów uniwersyteckich, przedstawiła ofertę Wydziału.
Dnia 30 stycznia 2018 r. dr Irena Mikłaszewicz odwiedziła Gimnazjum im. J. Słowackiego w
Bezdanach i Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach, gdzie uczniom klas
maturalnych i jedenastych przedstawiła ofertę studiów na Wydziale Ekonomiczno –
Informatycznym w Wilnie UwB, w Bujwidzach miała prelekcję też dla rodziców.
Quiz ekonomiczny dla uczniów w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
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Białymstoku w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki
i Sztuki zorganizowano quiz ekonomiczny. Wzięli w
nim udział uczniowie z polskich szkół: Szkoła im.
Szymona Konarskiego w Wilnie, Gimnazjum Jana
Pawła II, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli.
Nagrody ufundowało Forum Przedsiębiorczości Polskiej ,,Korona’’.

Targi Edukacyjne Studijos 2018
Od 8 do 10 lutego Wydział Ekonomiczno – Informatyczny
w Wilnie miał swoje stoisko na Targach Edukacyjnych
Studia 2018. 8 lutego stoisko odwiedziła Ambasador RP na
Litwie Pani Urszula Doroszewska oraz Premier Rządu RL
Saulius Skvernelis. Koszta udziału w Targach opłaciła
Ambasada RP.

Akcja „Minority SafePack”
1 marca 2018 r. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w
Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku oraz Europejska
Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zorganizowali akcję
zbierania deklaracji poparcia dla europejskiej inicjatywy
obywatelskiej „Minority SafePack”, która odbyła się w
siedzibie Wydziału w Wilnie.
Klub Absolwentów
2 marca odbyło się zebranie grupy inicjatywnej absolwentów Wydziału, na którym powołano
Klub Absolwentów Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie UwB, wybrano
trzyosobowy zarząd Klubu, który ma opracować statut Klubu.
Współpraca z mediami
Wszystkie wydarzenia odbywające się na Wydziale są naświetlane w mediach polskich: radiu
,,Znad Wilii’’ w programie polskim Radia Litewskiego, radiu ,,Wilno’’, w ,,Tygodniku
Wileńszczyzny’’, dzienniku ,,Kurier Wileński’’, portalach internetowych ,,zw.lt’’, ,,Wilnoteka’’,
,,l24.lt’’. W radiu ,,Znad Wilii’’ wywiadów udzielali prof. Mieczysław Muraszkiewicz, prof.
Sławomir Presnerowicz, dziekan dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB.
Biskup Wileński mianował księdza Romualda Kuźmickiego duszpasterzem akademickim
naszego Wydziału.
Ponadto tradycyjnie studenci sprzątali groby na cmentarzu Rossa, brali udział w Paradzie
Polskości.
Sprawy lokalowe
Dnia 14 marca 2018 roku Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego
oraz prof. Robert Ciborowski – rektor UwB podpisali umowę o dofinansowanie przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozbudowy siedziby Wydziału EkonomicznoInformatycznego UwB w Wilnie. Kwota dofinansowania – 18 mln 952 tys. zł.

Przedłużyliśmy umowę na wynajem pomieszczeń przy ul. Kalvarijų 135 oraz z DKP na
wynajem sal. Ponadto zawarte zostało porozumienie z Gimnazjum im. A. Mickiewicza w
sprawie wynajmu sali sportowej. Pozostałe warunki lokalowe pozostają bez zmian.

