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Blisko 60 naukowców odebrało dyplomy podczas uroczystości promocji habilitacyjnych i doktorskich na Uniwersytecie w
Białymstoku. Uroczystość miała miejsce w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku na terenie
nowego kampusu.
W minionym roku stopień doktora habilitowanego uzyskało na Uniwersytecie w Białymstoku 11 osób. Trzy z nich to pracownicy
UwB, pozostali – to naukowcy spoza białostockiej uczelni. Trójce ze świeżo upieczonych doktorów habilitowanych wydziały
nadały stopnie w ramach nowej procedury habilitacyjnej. Uniwersytet w Białymstoku systematycznie poszerza swoje uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. W 2014 r. do listy czterech posiadanych już uprawnień - w
dyscyplinach prawo, ekonomia, biologia i historia – dodane zostało kolejne, w dyscyplinie chemia.
Uczelnia ma też 10 uprawień do doktoryzowania. Dotyczą stopni doktora w dyscyplinach: ekonomii, prawa, pedagogiki, historii,
socjologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, fizyki, biologii, chemii. Przez ostatni rok doktoraty obroniło na Uniwersytecie w
Białymstoku 48 młodych badaczy. 17 z nich jest zatrudnionych na uczelni. Ciekawostką jest fakt, że w tym roku dyplomy
odebrały 2 osoby, które uzyskały tzw. podwójne, międzynarodowe doktoraty. To obywatele Czech. Ich przewody doktorskie
realizowane były w ramach międzynarodowej współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem Masaryka
w Brnie. Kopromotorami prac byli naukowcy z białostockiego Wydziału Prawa. Młodzi naukowcy mają stopnie doktora nadane
przez obie uczelnie.
- Jak na stosunkowo młodą i niezbyt wielką uczelnię mamy już całkiem dużo uprawnień do doktoryzowania i
habilitowania. Cieszę się, że tak wielu badaczy decyduje się realizować swoje przewody właśnie u nas. Myślę, że to dowód
wysokiego poziomu merytorycznego realizowanych przez jednostki UwB badań i prac naukowych – komentuje profesor
Leonard Etel, rektor UwB.
Aż 4 z 9 wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku uzyskały najwyższą kategorię A w wyniku ostatniej (2013) oceny jednostek
naukowych dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). To Wydział Prawa, Wydział Fizyki, Wydział
Biologiczno-Chemiczny oraz Wydział Historyczno-Socjologiczny. Uprawienia do doktoryzowania i habilitowania przyznaje
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów.
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