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Studenci Politechniki Białostockiej okazali się bezkonkurencyjni na międzynarodowych zawodach łazików
marsjańskich w USA. Uniwersytet w Białymstoku zaczął wprowadzać się do kampusu  to największa inwestycja
w dziejach tej uczelni. A Uniwersytet Medyczny po raz kolejny jest najwyżej notowaną lokalną uczelnią w
krajowych rankingach. Taki był dla uczelni 2014 rok.

Znów podbiliśmy Marsa
W kategorii spektakularnych sukcesów na prowadzenie wybijają się studenci Politechniki Białostockiej. Po sukcesie na
prestiżowych zawodach łazików marsjańskich University Rover Challenge w USA w 2013 r. środowisko akademickie i
białostoczanie nabrali ochoty na powtórkę wygranej. Studenci nie zawiedli. W czerwcu 2014 r. łazik marsjański Hyperion
2 zdobył pierwsze miejsce na zawodach University Rover Challenge na pustyni Utah w USA. Tym samym studenci z
politechniki po raz kolejny zdystansowali konkurencję i pokazali, że w konstruowaniu kosmicznych robotów  tu, na Ziemi
 nie mają sobie równych.
Ich robot rywalizował z innymi łazikami w kilku konkurencjach: prezentacja łazika, przejazd po trudnym terenie, pomoc
astronautom, wykrywanie życia oraz praca przy panelu serwisowym. Budowa i start w zawodach wcześniejszego
Hyperiona, jak i Hyperiona 2 były możliwe dzięki środkom z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  przyznanym
białostockim studentom w konkursie "Generacja Przyszłości". W 2015 r. również dzięki wsparciu z resortu nauki
studenci PB zbudują łazika i pojadą z nim na zawody.
Dzięki marsjańskim sukcesom o PB po raz kolejny usłyszał cały, nie tylko naukowy świat. A Michał Grześ główny
konstruktor, ale i koordynator Hyperionowego Teamu znalazł się w minionym roku w setce najprężniejszych młodych
innowatorów z Europy ŚrodkowoWschodniej. Lista została ogłoszona w październiku podczas Europejskiego Forum
Nowych Idei w Sopocie.
Medyk w czołówce rankingów
Uniwersytet Medyczny w rocznym podsumowaniu może pochwalić się tym, że w XV Rankingu Szkół Wyższych
"Perspektywy 2014" przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy zajął najwyższe miejsce. W zestawieniu
ocenionych zostało 195 polskich uczelni:  88 uczelni akademickich, 80 magisterskich niepublicznych oraz 27
państwowych wyższych szkół zawodowych. Ranking uczelni akademickich został oparty na 33 kryteriach, podzielonych
na sześć grup: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki studiowania oraz
umiędzynarodowienie. Zrezygnowano z uwzględniania w rankingu wyników sportowych uczelni. W ogólnym zestawieniu
za 2014 r. najwyżej uplasował się wspomniany Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  zajmując 19. miejsce. Taką samą
pozycję uzyskał rok temu. Uniwersytet w Białymstoku znalazł się na 41. miejscu i tym samym awansował o 7 pozycji w
porównaniu z rokiem 2013. Zaś na 52. miejscu (oczko wyżej niż rok temu) znalazła się Politechnika Białostocka. Gdyby
zestawienie podzielić typami uczelni, to "medyk" w zestawieniu 11 uczelni o tym profilu jest 7.
O prestiżu UM świadczą też rekrutacyjne statystyki. O jeden indeks na kierunku lekarskodentystycznym walczyło 30
osób, a na kierunku lekarskim  było 25,5 kandydata na jedno miejsce.
Kampus wreszcie otwarty
Równie przełomowym co marsjańskie podboje  ale już w skali miasta  było zakończenie budowy kampusu
Uniwersytetu w Białymstoku. To największa inwestycja w historii tej uczelni. 10 października 2014 r. w nowych murach
rozbrzmiało uroczyste Gaudeamus. Koszt budowy wraz z wyposażeniem budynków mieszczących się przy ul.
Ciołkowskiego pochłonął blisko 250 mln zł. Teren całego kampusu zajmuje 30 hektarów, z czego budynki i ich otoczenie
 7 ha.
Przeprowadziły się tam wydziały: matematyki i informatyki (wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym) oraz fizyki.
A także dwa instytuty: chemii i biologii. Jest tu także Uniwersyteckie Centrum Kultury i Uniwersyteckie Centrum
Przyrodnicze. Na środku znajduje się Plac Syntezy Nauk z wielką, artystycznie popękaną i podświetlaną szklaną kulą,
symbolizującą Wielki Wybuch.
To, jak wygląda nowy uczelniany gmach od zewnątrz, ale i od środka, jesienią mogli zobaczyć białostoczanie  uczelnia
zaprosiła ich na wspólne zwiedzanie kampusu.
Uniwersytet wyprzedaje majątek
Wraz z przeprowadzką do nowego gmachu uniwersytet wystawił na sprzedaż kilka swoich nieruchomości. Najbardziej
znacząca  budząca sprzeciw m.in. części studentów  jest sprzedaż Podlaskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu
budynku Biblioteki Uniwersyteckiej wraz z przyległym rektoratem. Obie strony doszły do porozumienia po trwających ok.
2 lat negocjacjach. Urząd uniwersytetowi zapłaci 25 mln zł, pierwsza rata trafiła już na konto uczelni. Do siedziby
biblioteki przy ulicy Skłodowskiej wprowadzi się Książnica Podlaska. Do budynku po rektoracie wejdą zaś instytucje
podległe urzędowi marszałkowskiemu, np. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej czy Wojewódzkie Biuro Geodezji.
Budynek biblioteki uczelnia opróżni do końca września 2015 r. Biblioteczne zbiory mają trafić do kampusu oraz na inne
wydziały UwB. Ci, którzy sprzeciwiali się sprzedaży biblioteki, wskazywali, że takie ruchy oznaczą likwidację
uniwersyteckiej biblioteki.
Po kilku przetargach udało się uczelni również znaleźć chętnych na inne nieruchomości. Majątek przy ulicy Lipowej i
Krakowskiej (wydział fizyki wraz z przyległą działką oraz Dom Studenta zwany "Kujonkiem") trafi w ręce firmy Rogowski
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Development. Powstaną w tym miejscu budynki mieszkalnousługowe. Uczelnia dostanie za to 13 mln zł. Natomiast
budynek przy ulicy Akademickiej, gdzie mieści się Instytut Matematyki, chce od Uniwersytetu w Białymstoku kupić firma
związana z branżą hotelarską. Kwota, za którą uczelnia chce budynek sprzedać, to ok. 4 mln zł.
PATI zaczęła nadawać
Wraz z początkiem 2014 w sieci pojawiła się PATI  Podlaska Akademicka Telewizja Internetowa. To pomysł
Parlamentu Studentów Uniwersytetu w Białymstoku, który został w 2013 roku zgłoszony do budżetu obywatelskiego
województwa podlaskiego. Dzięki zebranym wśród mieszkańców blisko 5 tys. głosów studencka telewizja z owego
budżetu na rozpoczęcie działalności zdobyła 30 tys. zł. Za te pieniądze uniwersytet kupił sprzęt do nagrywania i
obrabiania reporterskich materiałów, m.in.: trzy kamery, statywy, aparat fotograficzny, komputer stacjonarny,
oprogramowanie do montażu. Ekipa telewizyjna składa się z kilkudziesięciu studentów reprezentujących białostockie
uczelnie. Jesienią film "Letnia Szkoła Języka Polskiego Pollando" zrealizowany przez PATI zdobył pierwszą nagrodę w
kategorii reportaż w konkursie organizowanym przez Niezależny Miesięcznik Studentów MAGIEL. Pollando (co w języku
esperanto oznacza Polska)  to Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Obcokrajowców i osób polskiego
pochodzenia mieszkających poza granicami kraju.
Co czeka filozofię?
Dyskusja wokół tego tematu toczy się od ponad roku. Filozofia to jeden z najmłodszych kierunków prowadzonych na
Uniwersytecie w Białymstoku. Jesienią 2013 r. gruchnęła wiadomość, że nabór na filozofię na rok akademicki 2014/2015
będzie ostatnim. Od roku 2015/2016 nabór na ten kierunek miał być zawieszony, a w ofercie uczelni zamiast filozofii
mogłaby się pojawić kognitywistyka i komunikacja. Przedstawiciele uczelni tłumaczyli, że chodzi o małe zainteresowanie
tym kierunkiem  na I, II i III roku studiów dziennych I stopnia kształciły się wówczas łącznie 62 osoby. Oraz o pieniądze,
których na prowadzenie kierunku brakuje. To, co zaczęło się dziać wokół filozofii na białostockiej uczelni, stało się
przyczynkiem do ogólnopolskiej dyskusji o kondycji i miejscu filozofii na polskich uniwersytetach.
Nabór 2014/2015 r., zapowiadany jako ostatni, był zatem "być albo nie być" dla tego kierunku. Zebrać chętnych do
kształcenia znów nie było łatwo  nabór uzupełniający na UwB również na dzienną filozofię trwał do połowy
października. Finalnie się udało  zajęcia ruszyły. Co więcej, najwidoczniej coś na uczelni się zmienia, bo zamiast
tematu zamykania kierunku pojawia się realna szansa na pozostawienie go w ofercie UwB. Na wydziale historyczno
socjologicznym zrodziła się bowiem idea utworzenia w 2015 r. nowego kierunku  o nazwie filozofia i etyka. To daje
nadzieję na kontynuowanie wykładania nauk filozoficznych na uniwersytecie, ale i poszerza ofertę o zagadnienia
etyczne.
Magisterka na Litwie
Stary rok był również ważny dla filii UwB działającej na Litwie. Wileńska filia dostała zgodę litewskich władz na
uruchomienie studiów drugiego stopnia. Starania o uruchomienie magisterki w wileńskim wydziale Uniwersytetu w
Białymstoku trwały od kilku lat. Warunkiem był dorobek naukowy jednostki i posiadanie odpowiedniej kadry
akademickiej. Potencjał ten oceniała także Polska Komisja Akredytacyjna, która latem pozytywnie zaopiniowała wniosek
uczelni. Na studiach magisterskich z ekonomii przygotowano 60 miejsc.
Zagraniczna filia białostockiej uczelni na Litwie prowadzona jest od 2007 roku. Do tej pory tamtejsze kierunki ekonomia i
informatyka realizowane były jako studia I stopnia. O ile oferta uczelni się rozwija, o tyle wciąż nie jest rozwiązana
kwestia własnej siedziby filii w Wilnie. Zajęcia odbywają się w wynajmowanych pomieszczeniach, a próby wybudowania
siedziby specjalnie dla studentów  na razie głównie z powodu braku wystarczających środków  kończyły się fiaskiem.
Temat powróci zapewne i w 2015 roku.
Drugi kierunek jednak za darmo
Finalnie 2014 r. przyniósł też ulgę dla portfela tym studentom, którzy kształcą się na dwóch i więcej kierunkach na
uczelniach publicznych. Od października 2013 roku obowiązywała zmiana, zgodnie z którą osoba kształcąca się
stacjonarnie na dwóch kierunkach jednocześnie za ten drugi musiała płacić. Zwolnienie z opłat przysługiwało tylko tym,
którzy po zaliczeniu roku znaleźli się w gronie 10 proc. najlepszych studentów, otrzymujących stypendia rektora.
Pierwsze opłaty miały wpływać po rozliczeniu sesji egzaminacyjnej, tj. od października 2014. Latem jednak, zanim żacy
wrócili na uczelnie, zmieniły się przepisy. W czerwcu bowiem Trybunał Konstytucyjny orzekł, że płacenie za drugi
kierunek studiów nie jest zgodne z konstytucją. Sejm rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy. Prezydent RP podpisał ją
przed rozpoczęciem roku akademickiego. Tym sposobem studiowanie na kilku kierunkach dziennych na uczelniach
publicznych wciąż jest bezpłatne.
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