ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI
Zadanie 1 Wsparcie badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie w Białymstoku
w rozwijanych dyscyplinach
W zakresie zadania planuje się dofinansowanie konkretnych projektów na podstawie
konkursów wewnętrznych (re-granting) ogłaszanych według jednolitego wewnętrznego
regulaminu stworzonego na potrzeby dyscyplin objętych strategią. Zakres przedmiotowy
wniosków o finansowanie badań naukowych, składanych przez pracowników Uniwersytetu w
Białymstoku realizujących badania będzie podyktowany aktualnymi potrzebami nauki w
obszarze rozwijanych dyscyplin, w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Wnioski będą
kierowane do finansowania na podstawie ocen sformułowanych przez Komisję Naukową. W
procesie ich oceny uwzględniony będzie poziom merytoryczny proponowanych rozwiązań,
zgodność z najnowszymi trendami naukowymi, adekwatność proponowanych rozwiązań
wobec istniejących problemów, jak również planowane efekty w postaci publikacji oraz
potencjał umiędzynarodowienia i upowszechnienia.
W ramach realizowanych projektów badawczych, w okresie 2019-2022, planowane jest w
sumie:
1. wydanie około 70 monografii naukowych w renomowanych wydawnictwach,
2. przygotowanie i opublikowanie 60 artykułów naukowych w indeksowanych czasopismach,
3. wspomaganie realizacji badań naukowych w formie finansowania wyjazdów na kwerendy
biblioteczne i archiwalne, badań ankietowych, zatrudnienia statystyka do analizy zebranych
danych, itp.
4. organizacja międzynarodowych konferencji / kongresów w liczbie 20.
5. sfinansowanie wyjazdów pracowników realizujących badania w ramach rozwijanych
dyscyplin na konferencje zagraniczne – planowane jest około 180 wyjazdów pracowników,
pod warunkiem czynnego uczestnictwa w konferencji (prezentacja referatu lub posteru),
6. organizacja na miejscu lub uczestnictwo w organizowanych w innych miastach szkoleniach
pracowników z metodologii pisania projektów, zarządzania procesem badań naukowych oraz
zasad i sposobów komercjalizacji wyników badań,
7. powiększenie zbiorów bibliotek oraz wykupienie dostępu do zagranicznych baz naukowych
(w tym dalsze finansowanie już wykupionych) oraz zakup aktualnej literatury – polskiej i
obcojęzycznej.
Zadanie 2 Zwiększenie udziału młodych pracowników naukowych w strukturze
zatrudnienia Uniwersytetu w Białymstoku w rozwijanych dyscyplinach
W zakresie zadania planuje się zatrudnienie w trybie konkursu doktorantów oraz osób na
stanowiskach post-doc w odpowiedzi na „starzejącą się” strukturę zatrudnienia:
1. na stanowiskach typu post-doc w wymiarze łącznie 3 etatów w latach 2019-2022,
2. doktorantów w wymiarze w sumie 2 etatów w latach 2019-2022.
Zadanie 3 Wzrost udziału pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych
Uniwersytetu w Białymstoku w zagranicznych stażach naukowych w zakresie
rozwijanych dyscyplin
W ramach zadania planowana jest realizacja zagranicznych staży naukowych kadry
akademickiej, które w istotny sposób przyczynią się do upowszechnienia wyników polskich
badań za granicą oraz pozwolą na korzystanie z doświadczeń i dorobku badaczy z ośrodków

zagranicznych. Wyjazdy stażowe pozwolą to swobodny dostęp do najnowszej literatury
przedmiotu, wyników badań oraz doświadczeń zagranicznych, a tym samym skuteczniejsze
włączanie wyników badań naukowych pracowników UwB w nurt międzynarodowy. Wyjazdy
na staż pozwolą także usprawnić proces przeszczepiania sprawdzonych i dobrze
funkcjonujących w murach zagranicznych uczelni wzorców na grunt polskiej akademii. Mogą
stać się też zaczątkiem wspólnych projektów badawczych, finansowanych w trybie
konkursów. Planowane jest sfinansowanie pracownikom realizującym badania w obszarze
rozwijanych dyscyplin około 36 staży zagranicznych (ponad 3 – miesięcznych). Ubieganie się
o wyjazd stazowy odbywać się będzie w trybie konkursu, a decyzje o przyznaniu stażu
podejmować będzie Komisja Naukowa.
Zadanie 4 Wprowadzenie do międzynarodowych baz czasopism wydawanych przez
Uniwersytet w Białymstoku w obszarze rozwijanych dyscyplin
Uniwersytet w Białymstoku ma spore doświadczenie w wydawaniu czasopism w
dyscyplinach językoznawstwo i literaturoznawstwo, jednak niewiele z nich to czasopisma
indeksowane w międzynarodowych bazach. Efektem realizacji działań zaplanowanych w
ramach zadania będzie zatem wprowadzenie do bazy Scopus co najmniej 2 czasopism
(minimum po jednym na dyscyplinę) i tym samym zwiększenie ich rozpoznawalności w
środowisku międzynarodowym, podniesienie jakości publikacji oraz włączenie autorów i
recenzentów zagranicznych w proces ich tworzenia.
Zadanie 5 Wzmacnianie współpracy międzynarodowej w ramach rozwijanych
dyscyplin, w szczególności przez zatrudnienie profesorów wizytujących z zagranicznych
uczelni
Zatrudnienie profesorów wizytujących z zagranicznych uczelni jest jedną z bardziej
efektywnych form współpracy międzynarodowej, zwłaszcza, jeśli są to uczeni o
niekwestionowanym autorytecie naukowym. W badaniach porównawczych i kontarstywnych
nie da się przecenić kontaktów bezpośrednich z naukowcami o wybitnych osiągnięciach w
danej dyscyplinie. W ramach zadania planowane jest przyjęcie i zatrudnienie około 7
profesorów kilku profesorów wizytujących, prowadzących badania w obszarze rozwijanych
dyscyplin.
Zadanie 6 Realizacja w Uniwersytecie w Białymstoku badań ukierunkowanych na
nowoczesne metody dydaktyczne podnoszące jakość kształcenia
W zakresie zadania powołany zostanie zespół/zespoły badawcze zajmujące się opracowaniem
nowoczesnych metod nauczania oraz przygotowaniem narzędzi do ich wdrożenia (tj.
sylabusy, podręczniki, materiały do ćwiczeń, zasoby e-learningowe). Wypracowane metody
wdrażane będą podczas zajęć dydaktycznych w celu ich ewaluacji i doskonalenia. Wyniki
obejmujące nowe metody dydaktyczne zostaną rozpowszechnione w środowisku
akademickim w formie raportów i publikacji – w ramach projektu planowane jest
przygotowanie 2 raportów (z możliwością ich publikacji), zorganizowanie kilku seminariów.

