ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI
ALBO ZWIĄZKU UCZELNI1)
Sprawozdanie za rok 2016/2017
Część 1. Informacje ogólne
Pełna nazwa:

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży

REGON:

451202740

Część 2. Współpraca międzynarodowa
UWAGA: Dane przekazane w Części 2 sprawozdania będą stanowiły podstawę naliczenia
dotacji podstawowej na rok 2018!
Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Umowy/porozumienia **:

dwustronna

Nazwa partnera

Universidad de Málaga

Kraj pochodzenia partnera:

Hiszpania

Miasto pochodzenia partnera:

Malaga

Status:

aktywna

Okres trwania umowy:

od 2012-04-12 do 2021-09-30

Zakres współpracy:

wymiana studentów i pracowników

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

• dziedzina nauk o kulturze fizycznej (Obszar nauk
medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej/dziedzina nauk o kulturze fizycznej)
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

3

Liczba studentów:

Liczba doktorantów:

Liczba nauczycieli akademickich:

*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

1)Sprawozdanie

jest składane za rok akademicki według stanu na dzień 30 września.
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Umowy/porozumienia **:

dwustronna

Nazwa partnera

Zilina University

Kraj pochodzenia partnera:

Słowacka, Republika

Miasto pochodzenia partnera:

Zilina

Status:

aktywna

Okres trwania umowy:

od 2014-10-01 do 2021-06-30

Zakres współpracy:

wymiana studentów i pracowników

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

• informatyka (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
• informatyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
matematycznych)
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

1

przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów:

Liczba doktorantów:

Liczba nauczycieli akademickich:

*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Umowy/porozumienia **:

dwustronna

Nazwa partnera

Aksaray University

Kraj pochodzenia partnera:

Turcja

Miasto pochodzenia partnera:

Aksaray

Status:

aktywna

Okres trwania umowy:

od 2014-01-29 do 2021-09-30

Zakres współpracy:

wymiana studentów i pracowników

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

• medycyna (Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu
oraz nauk o kulturze fizycznej/dziedzina nauk medycznych)
• nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
• informatyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
matematycznych)
• technologia żywności i żywienia (Obszar nauk
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych/dziedzina nauk
rolniczych)
• socjologia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
społecznych)
• dziedzina nauk o kulturze fizycznej (Obszar nauk
medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej/dziedzina nauk o kulturze fizycznej)
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów:

Liczba doktorantów:

Liczba nauczycieli akademickich:

*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Umowy/porozumienia **:

dwustronna

Nazwa partnera

Hitit University in Corum

Kraj pochodzenia partnera:

Turcja

Miasto pochodzenia partnera:

Corum

Status:

aktywna

Okres trwania umowy:

od 2014-10-01 do 2021-09-30

Zakres współpracy:

wymiana studentów i pracowników

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

• medycyna (Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu
oraz nauk o kulturze fizycznej/dziedzina nauk medycznych)
• dziedzina nauk o kulturze fizycznej (Obszar nauk
medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej/dziedzina nauk o kulturze fizycznej)
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

3

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów:

Liczba doktorantów:

Liczba nauczycieli akademickich:

*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Umowy/porozumienia **:

dwustronna

Nazwa partnera

Mersin University

Kraj pochodzenia partnera:

Turcja

Miasto pochodzenia partnera:

Mersin

Status:

aktywna

Okres trwania umowy:

od 2014-02-25 do 2021-09-30

Zakres współpracy:

wymiana studentów i pracowników

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

• medycyna (Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu
oraz nauk o kulturze fizycznej/dziedzina nauk medycznych)
• językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
• nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
• informatyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
matematycznych)
• technologia żywności i żywienia (Obszar nauk
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych/dziedzina nauk
rolniczych)
• nauki o administracji (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk prawnych)
• dziedzina nauk o kulturze fizycznej (Obszar nauk
medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej/dziedzina nauk o kulturze fizycznej)
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów:

Liczba doktorantów:

Liczba nauczycieli akademickich:

*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Umowy/porozumienia **:

dwustronna

Nazwa partnera

Istanbul Arel University

Kraj pochodzenia partnera:

Turcja

Miasto pochodzenia partnera:

Istanbul

Status:

aktywna

Okres trwania umowy:

od 2010-06-15 do 2021-09-30

Zakres współpracy:

wymiana studentów i pracowników

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

• nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
• informatyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
matematycznych)
• nauki o administracji (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk prawnych)
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów:

Liczba doktorantów:

Liczba nauczycieli akademickich:

*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Umowy/porozumienia **:

dwustronna

Nazwa partnera

Sakarya University

Kraj pochodzenia partnera:

Turcja

Miasto pochodzenia partnera:

Sakarya

Status:

aktywna

Okres trwania umowy:

od 2012-10-01 do 2021-09-30

Zakres współpracy:

wymiana studentów i pracowników

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

• medycyna (Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu
oraz nauk o kulturze fizycznej/dziedzina nauk medycznych)
• nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
• informatyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
matematycznych)
• technologia żywności i żywienia (Obszar nauk
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych/dziedzina nauk
rolniczych)
• dziedzina nauk o kulturze fizycznej (Obszar nauk
medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej/dziedzina nauk o kulturze fizycznej)
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

4

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów:

Liczba doktorantów:

Liczba nauczycieli akademickich:

*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Umowy/porozumienia **:

dwustronna

Nazwa partnera

Universita Politecnica Delle Marche UNIVPM

Kraj pochodzenia partnera:

Włochy

Miasto pochodzenia partnera:

Ancona

Status:

aktywna

Okres trwania umowy:

od 2016-07-03 do 2021-09-30

Zakres współpracy:

wymiana studentów i pracowników

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

• technologia żywności i żywienia (Obszar nauk
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych/dziedzina nauk
rolniczych)
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów:

Liczba doktorantów:

Liczba nauczycieli akademickich:

*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Umowy/porozumienia **:

dwustronna

Nazwa partnera

Afyon Kocatepe Universitesi

Kraj pochodzenia partnera:

Turcja

Miasto pochodzenia partnera:

Afyon

Status:

aktywna

Okres trwania umowy:

od 2008-01-21 do 2021-09-30

Zakres współpracy:

wymiana studentów i pracowników

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

• medycyna (Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu
oraz nauk o kulturze fizycznej/dziedzina nauk medycznych)
• nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
• informatyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
matematycznych)
• technologia żywności i żywienia (Obszar nauk
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych/dziedzina nauk
rolniczych)
• dziedzina nauk o kulturze fizycznej (Obszar nauk
medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej/dziedzina nauk o kulturze fizycznej)
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów:

Liczba doktorantów:

Liczba nauczycieli akademickich:

*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-11-29 14:32:08

Strona 9 z 33

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Umowy/porozumienia **:

dwustronna

Nazwa partnera

Karabuk University

Kraj pochodzenia partnera:

Turcja

Miasto pochodzenia partnera:

Karabuk

Status:

aktywna

Okres trwania umowy:

od 2010-01-14 do 2021-09-30

Zakres współpracy:

wymiana studentów i pracowników

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

• językoznawstwo (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
• nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
• informatyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
matematycznych)
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów:

Liczba doktorantów:

Liczba nauczycieli akademickich:

*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Umowy/porozumienia **:

Umowa

Nazwa partnera

Grodno State Medical University

Kraj pochodzenia partnera:

Białoruś

Miasto pochodzenia partnera:

Grodno

Status:

aktywna

Okres trwania umowy:

od 2013-10-08 do 2018-12-31

Zakres współpracy:

rozwój akademickich i kulturalnych więzi pomiędzy
uczelniami

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

• medycyna (Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu
oraz nauk o kulturze fizycznej/dziedzina nauk medycznych)
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

2

Liczba studentów:

Liczba doktorantów:

Liczba nauczycieli akademickich:

*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Umowy/porozumienia **:

Umowa dwustronna

Nazwa partnera

University of Lisboa

Kraj pochodzenia partnera:

Portugalia

Miasto pochodzenia partnera:

Lisbon

Status:

aktywna

Okres trwania umowy:

od 2014-01-20 do 2021-06-30

Zakres współpracy:

wymiana pracowników/studentów

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

• dziedzina nauk o kulturze fizycznej (Obszar nauk
medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej/dziedzina nauk o kulturze fizycznej)
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

Liczba studentów:

Liczba doktorantów:

Liczba nauczycieli akademickich:

*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Umowy/porozumienia **:

Umowa

Nazwa partnera

School of Business and Finance

Kraj pochodzenia partnera:

Łotwa

Miasto pochodzenia partnera:

Riga

Status:

aktywna

Okres trwania umowy:

od 2014-05-15 do 2020-12-31

Zakres współpracy:

wymiana studentów/pracowników

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

• finanse (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)
• nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

1

Liczba studentów:

Liczba doktorantów:

Liczba nauczycieli akademickich:

*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Umowy/porozumienia **:

Umowa

Nazwa partnera

Belarusian State University of Informatics and
Radioelectronics

Kraj pochodzenia partnera:

Białoruś

Miasto pochodzenia partnera:

Minsk

Status:

aktywna

Okres trwania umowy:

od 2016-02-08 do 2020-06-30

Zakres współpracy:

Wymiana naukowa, badawcza, wymiana studentów i kadry
akademickiej

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

• informatyka (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów:

Liczba doktorantów:

Liczba nauczycieli akademickich:

*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Umowy/porozumienia **:

Umowa

Nazwa partnera

Latvian Academy of Sport Education

Kraj pochodzenia partnera:

Łotwa

Miasto pochodzenia partnera:

Riga

Status:

aktywna

Okres trwania umowy:

od 2014-09-17 do 2021-09-30

Zakres współpracy:

Wymiana studentów i pracowników

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

• dziedzina nauk o kulturze fizycznej (Obszar nauk
medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej/dziedzina nauk o kulturze fizycznej)
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

Liczba studentów:

Liczba doktorantów:

Liczba nauczycieli akademickich:

*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Umowy/porozumienia **:

Umowa

Nazwa partnera

Vasil Levski Military University

Kraj pochodzenia partnera:

Bułgaria

Miasto pochodzenia partnera:

Veliko Tarnovo

Status:

aktywna

Okres trwania umowy:

od 2016-10-01 do 2021-06-03

Zakres współpracy:

wymiana studentów/pracowników

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

• informatyka (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

2

przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

1

Liczba studentów:

Liczba doktorantów:

Liczba nauczycieli akademickich:

*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Umowy/porozumienia **:

Umowa

Nazwa partnera

Instituto Politecnico de Braganca

Kraj pochodzenia partnera:

Portugalia

Miasto pochodzenia partnera:

Braganca

Status:

aktywna

Okres trwania umowy:

od 2016-07-08 do 2021-06-30

Zakres współpracy:

wymiana studentów i pracowników

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

• biologia medyczna (Obszar nauk medycznych i nauk o
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej/dziedzina nauk
medycznych)
• informatyka (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)
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

Liczba studentów:

Liczba doktorantów:

Liczba nauczycieli akademickich:

*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Umowy/porozumienia **:

Umowa

Nazwa partnera

University of Ostrava

Kraj pochodzenia partnera:

Czechy

Miasto pochodzenia partnera:

Ostrava

Status:

aktywna

Okres trwania umowy:

od 2016-10-20 do 2020-09-30

Zakres współpracy:

wymiana studentów i nauczycieli

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

• informatyka (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów:

Liczba doktorantów:

Liczba nauczycieli akademickich:

*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Umowy/porozumienia **:

Umowa

Nazwa partnera

Janka Kupala State University of Grodno

Kraj pochodzenia partnera:

Białoruś

Miasto pochodzenia partnera:

Grodno

Status:

aktywna

Okres trwania umowy:

od 2016-10-12 do 2021-06-30

Zakres współpracy:

wymiana studentów i pracowników akademickich

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

• informatyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
matematycznych)
• technologia żywności i żywienia (Obszar nauk
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych/dziedzina nauk
rolniczych)
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

1

Liczba studentów:

Liczba doktorantów:

Liczba nauczycieli akademickich:

*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Umowy/porozumienia **:

Umowa

Nazwa partnera

Foggia University

Kraj pochodzenia partnera:

Węgry

Miasto pochodzenia partnera:

Foggia

Status:

aktywna

Okres trwania umowy:

od 2016-07-08 do 2021-06-30

Zakres współpracy:

wymiana studentów i pracowników

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

• dziedzina nauk o kulturze fizycznej (Obszar nauk
medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej/dziedzina nauk o kulturze fizycznej)
• nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
• technologia żywności i żywienia (Obszar nauk
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych/dziedzina nauk
rolniczych)
• dziedzina nauk o zdrowiu (Obszar nauk medycznych i
nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej/dziedzina
nauk o zdrowiu)
• medycyna (Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu
oraz nauk o kulturze fizycznej/dziedzina nauk medycznych)
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

3

przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów:

Liczba doktorantów:

Liczba nauczycieli akademickich:

*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-11-29 14:32:08

Strona 20 z 33

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Umowy/porozumienia **:

Umowa

Nazwa partnera

University of the Basque Country

Kraj pochodzenia partnera:

Hiszpania

Miasto pochodzenia partnera:

Bilbao

Status:

aktywna

Okres trwania umowy:

od 2013-11-14 do 2020-06-30

Zakres współpracy:

wymiana studentów i nauczycieli

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

• nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

3

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów:

Liczba doktorantów:

Liczba nauczycieli akademickich:

*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.
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Część 3. Opłaty za studia i opłata rekrutacyjna

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

minimalna

85

średniaX)

85

maksymalna

85

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Kierunek studiów:

Administracja

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil:

Praktyczny

Liczba semestrów:

6

opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

X)

2)

wariant Ia)

1 800

wariant IIb)

0

wariant IIIc)

0

wariant Id)
liczba studentów
wnoszących opłaty za wariant IIe)
studia:
wariant IIIf)

76
0
0

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)
Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

a)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

b)

c)

d)

e)

f)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.
Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.

Wygenerowane z systemu POL-on 2017-11-29 14:32:08

Strona 22 z 33

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

minimalna

85

średniaX)

85

maksymalna

85

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Kierunek studiów:

Administracja

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil:

Praktyczny

Liczba semestrów:

4

opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

X)

2)

wariant Ia)

2 000

wariant IIb)

0

wariant IIIc)

0

wariant Id)
liczba studentów
wnoszących opłaty za wariant IIe)
studia:
wariant IIIf)

66
0
0

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)
Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

a)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

b)

c)

d)

e)

f)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.
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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minimalna

85

średniaX)

85

maksymalna

85

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Kierunek studiów:

Filologia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil:

Praktyczny

Liczba semestrów:

6

opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

X)

2)

wariant Ia)

2 200

wariant IIb)

0

wariant IIIc)

0

wariant Id)
liczba studentów
wnoszących opłaty za wariant IIe)
studia:
wariant IIIf)

15
0
0

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)
Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

a)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

b)

c)

d)

e)

f)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.
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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Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

minimalna

85

średniaX)

85

maksymalna

85

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Kierunek studiów:

Praca socjalna

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil:

Praktyczny

Liczba semestrów:

6

opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

X)

2)

wariant Ia)

1 900

wariant IIb)

0

wariant IIIc)

0

wariant Id)
liczba studentów
wnoszących opłaty za wariant IIe)
studia:
wariant IIIf)

43
0
0

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)
Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

a)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

b)

c)

d)

e)

f)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.
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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Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

minimalna

85

średniaX)

85

maksymalna

85

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Kierunek studiów:

Zarządzanie

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil:

Praktyczny

Liczba semestrów:

6

opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

X)

2)

wariant Ia)

1 800

wariant IIb)

0

wariant IIIc)

0

wariant Id)
liczba studentów
wnoszących opłaty za wariant IIe)
studia:
wariant IIIf)

40
0
0

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)
Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

a)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

b)

c)

d)

e)

f)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.
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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Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

minimalna

85

średniaX)

85

maksymalna

85

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Informatyki i Nauk o Żywności

Kierunek studiów:

Automatyka i robotyka

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil:

Praktyczny

Liczba semestrów:

7
wariant Ia)

2 200

wariant IIb)

0

wariant IIIc)

0

wariant Id)
liczba studentów
wnoszących opłaty za wariant IIe)
studia:
wariant IIIf)

4

opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

X)

2)

0
0

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)
Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

a)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

b)

c)

d)

e)

f)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.
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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Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

minimalna

85

średniaX)

85

maksymalna

85

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Informatyki i Nauk o Żywności

Kierunek studiów:

Informatyka

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil:

Praktyczny

Liczba semestrów:

7

opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

X)

2)

wariant Ia)

2 200

wariant IIb)

0

wariant IIIc)

0

wariant Id)
liczba studentów
wnoszących opłaty za wariant IIe)
studia:
wariant IIIf)

67
0
0

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)
Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

a)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

b)

c)

d)

e)

f)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.
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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Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

minimalna

85

średniaX)

85

maksymalna

85

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Informatyki i Nauk o Żywności

Kierunek studiów:

Informatyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil:

Praktyczny

Liczba semestrów:

7
wariant Ia)

0

wariant IIb)

4 297

wariant IIIc)

0

wariant Id)
liczba studentów
wnoszących opłaty za wariant IIe)
studia:
wariant IIIf)

0

opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

X)

2)

1
0

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)
Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

a)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

b)

c)

d)

e)

f)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.
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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Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

minimalna

85

średniaX)

85

maksymalna

85

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Informatyki i Nauk o Żywności

Kierunek studiów:

Technologia żywności i żywienie człowieka

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil:

Praktyczny

Liczba semestrów:

7

opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

X)

2)

wariant Ia)

2 200

wariant IIb)

0

wariant IIIc)

0

wariant Id)
liczba studentów
wnoszących opłaty za wariant IIe)
studia:
wariant IIIf)

46
0
0

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)
Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

a)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

b)

c)

d)

e)

f)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.
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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minimalna

85

średniaX)

85

maksymalna

85

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów:

Dietetyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil:

Praktyczny

Liczba semestrów:

6
wariant Ia)

0

wariant IIb)

4 297

wariant IIIc)

0

wariant Id)
liczba studentów
wnoszących opłaty za wariant IIe)
studia:
wariant IIIf)

0

opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

X)

2)

1
0

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)
Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

a)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

b)

c)

d)

e)

f)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.
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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Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

minimalna

85

średniaX)

85

maksymalna

85

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów:

Pielęgniarstwo

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil:

Praktyczny

Liczba semestrów:

4
wariant Ia)

2 450

wariant IIb)

0

wariant IIIc)

0

wariant Id)
liczba studentów
wnoszących opłaty za wariant IIe)
studia:
wariant IIIf)

5

opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

X)

2)

0
0

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)
Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

a)

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2
ustawy.

b)

c)

d)

e)

f)

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.
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 5. Pracownicy cudzoziemcy
UWAGA: Dane przekazane w Części 5 sprawozdania będą stanowiły podstawę
naliczenia dotacji podstawowej na rok 2018!
Liczba pracowników wg. kraju pochodzenia
Kraj pochodzenia:

Łotwa

Nauczyciele akademiccy
Liczba osób niebędących obywatelami polskimi, posiadających tytuł 1
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 0
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
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