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POLITECHNIKA 

BIAŁOSTOCKA
potencjał  dydaktyczny

i  naukowo-badawczy



Kampus przy ul. Wiejskiej

Politechnika Białostocka to największa uczelnia techniczna 
w północno-wschodniej Polsce. Mamy 69 letnią tradycję w 
kształceniu kadr inżynieryjnych oraz wysokokwalifikowanej 

kadry naukowo-badawczej dla potrzeb regionu. 

1949 Prywatna Wieczorowa Szkoła Inżynierska NOT

1951 Upaństwowienie i zmiana nazwy na Wieczorowa Szkoła Inżynierska

1964 Wyższa Szkoła Inżynierska

1974 Uzyskanie statusu akademickiego i zmiana nazwy na Politechnika Białostocka



W ciągu 6 lat nasza uczelnia wdrożyła 28 projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską, o łącznej
wartości blisko 300 mln złotych (ponad 71 mln euro).
W lutym 2018 roku otrzymaliśmy ponad 11,6 mln zł
(ponad 2,7 mln euro) dofinansowania na realizację
Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Białostockiej
oraz 12 mln zł z programu Regionalna Inicjatywa
Doskonałości (RID)

Politechnika Białostocka jest regionalnym liderem
w obszarze badawczo-rozwojowym i dydaktyki.
Nie byłoby to możliwe bez odpowiedniego potencjału
i aktywności naukowej.

Dzięki unowocześnieniu infrastruktury badawczej
i wzbogaceniu wyposażenia pracowni nasi studenci
i pracownicy mają obecnie dostęp do najnowszych
osiągnięć naukowych.

Stworzyliśmy odpowiednie warunki do jak najlepszego
wykorzystania potencjału intelektualnego, wiedzy,
pomysłów i energii młodych ludzi, studentów, absolwentów
i pracowników naukowych.

Nasze nowe inwestycje zapewniały także doskonałe
warunki do rozwijania współpracy z sektorem biznesu
i intensyfikowania działań z zakresu badań i rozwoju.

Centrum Nowoczesnego Kształcenia 
Politechniki Białostockiej



Rozwój Politechniki Białostockiej jako ośrodka badawczo-
rozwojowego jest sprawą kluczową, ponieważ działalność
naszej Uczelni skupia się na edukacji kadr oraz realizacji badań
inicjujących i promujących innowacyjność.

W 2015 roku otworzyliśmy Centrum INNO-EKO-TECH -
Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze
alternatywnych źródeł energii, budownictwa
energooszczędnego i ochrony środowiska. Głównym
celem projektu była poprawy jakości kształcenia
na Politechnice Białostockiej.

Dzięki budowie Centrum oraz ostatnim inwestycjom Uczelni nasi
studenci i pracownicy mają dostęp do unikatowej w skali kraju
aparatury badawczej i nowoczesnych urządzeń laboratoryjnych.



Potencjał 
dydaktyczny



Inżynieria materiałowa i wytwarzania

Inżynieria meblarstwa

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

Inżynieria rolno-spożywcza

Inżynieria środowiska

Leśnictwo

Logistyka

Matematyka stosowana

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Ochrona środowiska

Turystyka i rekreacja

Zarządzanie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria usług

Architektura

Architektura krajobrazu

Architektura wnętrz

Automatyka i robotyka

Biotechnologia

Budownictwo

Construction and building systems engineering

Ekoenergetyka

Elektronika i telekomunikacja

Elektrotechnika

Elektrotechnika – studia dualne

Gospodarka przestrzenna

Informatyka

Informatyka i ekonometria

Inżynieria biomedyczna

Na 7 wydziałach Politechnika Białostocka kształci blisko 8 tys. studentów na
30 kierunkach inżynierskich, licencjackich, magisterskich i studiach doktoranckich.
Ofertę kształcenia uzupełniają kursy i studia podyplomowe, m.in. Executive MBA
prowadzone we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów.



Politechnika Białostocka prowadzi intensywne 
działania w kierunku umiędzynarodowienia 
i wspierania mobilności pracowników 
i studentów. Współpracę z uczelniami partnerskimi 
prowadzi w ramach:
• ponad 140 umów bilateralnych 

o współpracy naukowo-badawczej, wymiany 
doświadczeń oraz kadry naukowej 

• blisko 280 umów partnerskich w ramach 
programu Erasmus+,

• 13 umów o podwójnym dyplomowaniu,
• międzynarodowych szkół letnich.

Politechnika Białostocka – lider mobilności 

W lipcu 2018 r. Narodowa Agencja Programu
Erasmus+ wysoko oceniła projekt Politechniki
Białostockiej na realizację mobilności edukacyjnej
i przyznała rekordowe dofinansowanie w wysokości
800 tys. euro. W ramach projektu Politechnika
będzie rozwijać współpracę z uczelniami
partnerskimi z 36 krajów, w szczególności z Rosją i
Serbią.



Albania 1

Albania 1

Algieria 1

Argentina 1

Armenia 1

Belarus 3

Belgium 3

Bhutan 1

Bolivia 1

Brazil 2

Bulgaria 5

Lithuania 9

Macedonia 1

Malysia 2

Moldova 1

Marocco 1

Nepal 2

Paraguay 1

Peru 1

Portugal 22

Romania 4

Russia 3

China 4

Colombia 1

Cuba 1

Cyprus 1

Czech 

Republic

5

Denmark 1

Ecuador 2

Egypt 1

Estonia 2

Finland 1

France 10

Georgia 3

Germany 7

Greece 5

Guatemala 1

Hungary 1

Indonesia 1

Italy 15

Kazakhstan 4

Korea 1

Kyrgyztan 3

Latvia 3

Serbia 3

Slovak

Republic

3

Slovenia 2

Taiwan 2

Tunisia 1

Turkey 38

Ukraine 2

United 

Kingdom

1

Uruguay 1

Vietnam 1

∑ 201

Uczelnie partnerskie Politechniki Białostockiej 
znajdują się na całym świecie



Politechnika Białostocka realizuje 
obecnie 13 umów 
o podwójnym dyplomowaniu

Nasze uczelnie partnerskie to:

• Białoruski Państwowy Technologiczny Uniwersytet w Mińsku, 
Białoruś

• Ningbo Ningbo Institute of Technology, Zhejiang University, 
Chiny

• Tianjin Chengjian University, Chiny
• Hebei Normal University for Nationalities, Chiny
• Universite de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis, Francja
• High Politechnical School of Belmez, University of Cordoba, 

Hiszpania
• Ala-Too International University, Kirgistan
• University of Beira Interior, Portugalia
• Politechnic Institute of Bragança, Portugalia
• Moskiewski Państwowy Uniwersytet Budownictwa, Rosja
• Kijowski Państwowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, 

Ukraina
• Politechnika Lwowska, Ukraina
• Połtawska Politechnika Państwowa im. J. Kondratiuka, Ukraina



Wspieramy realizację projektów studenckich kół 
naukowych (na Politechnice działa ich blisko 60). 
Studenckie koła naukowe są bowiem obfitym 
źródłem nowych idei, które odpowiednio 
wzmocnione, mogą zaistnieć w przestrzeni 
gospodarczej.

Przy okazji realizacji swoich pomysłów nasi 
studenci zdobywają umiejętności organizacyjne, 
uczą się reguł pracy zespołowej 
i odpowiedzialności inżynierskiej, nawiązują 
kontakty i współpracują ze światem biznesu.

Największą wartością uczelni 
są kreatywni studenci,
którzy odnoszą sukcesy 
na arenie krajowej 
i międzynarodowej.

Rozwijanie przedsiębiorczości 
akademickiej



Cerber Motorsport – konstruktorzy bolidów 
wyścigowych rywalizują w zawodach Formuła 
Student

Anima – wynalazek dla zapominalskich

MindHand – projekt bionicznej protezy ręki Bobot – asystent medyczny i przyjaciel małych 
pacjentów

Analog łazika marsjańskiego
Drużyna SumoMasters – mistrzowie świata 
robotów autonomicznych

Studenci z SKN „Konstruktor” i ich most na medal HERMES – przystawka ułatwiająca 
poruszanie się wózkiem inwalidzkimPhoton – zabawka interaktywna



Politechnika Białostocka zainicjowała
program stypendialny dla uzdolnionych
uczniów z województwa podlaskiego.

Celem programu jest umożliwienie
i ułatwienie utalentowanym młodym ludziom
zaprezentowania swoich umiejętności
w świecie, poprzez m.in. Dofinasowanie ich
udziału w konkursach i tworzeniu
wynalazków.

Program stypendialny „Odkrywcy
Diamentów” powstaje przy współpracy
z partnerami z sektora przedsiębiorstw oraz
z podlaskimi szkołami średnimi i gimnazjami.

Petros Psyllos - utytułowany młody innowator
został pierwszym „diamentem” Politechniki Białostockiej,
obecnie studiuje na Wydziale Informatyki PB.



Od 1 września 2016 r. Politechnika Białostocka 
prowadzi bezpłatną szkołę średnią. 

To placówka dla zdolnej i ambitnej młodzieży. 
Duży nacisk kładzie się tu na przedmioty ścisłe 
oraz naukę języków obcych (w tym chiński). 
Uczniowie mają więcej godzin matematyki, fizyki, 
chemii i informatyki, korzystają z wiedzy 
i doświadczenia naszych nauczycieli akademickich, 
a także nowocześnie wyposażonych uczelnianych 
pracowni dydaktycznych.

…aby dać utalentowanym i ambitnym młodym 
ludziom szansę na rozwijanie swoich talentów 
pod okiem najlepszych nauczycieli i dzięki 
wykorzystaniu środków dydaktycznych 
Politechniki.



Potencjał 
naukowo-badawczy



Działalność naukowa

Działalność naukowa realizowana w Politechnice Białostockiej rozwija się wraz z tworzeniem
nowych kierunków studiów i specjalności, dając wzmocnienie procesu dydaktycznego
oraz podstawę do awansów naukowych. Znajduje swoje odzwierciedlenie w badaniach
własnych, dorobku publikacyjnym, działalności patentowej, projektów grantowych,
komercjalizacji i badań zleconych przez otoczenie przemysłowe, współpracy z ośrodkami
krajowymi i zagranicznymi, a także w organizacji konferencji i seminariów naukowych.



Potencjał naukowy

• 640 nauczycieli akademickich, w tym:

o 44 profesorów tytularnych

o 122 doktorów habilitowanych 

• 13 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora

• 6 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego

• Aktualna ocena parametryczna wydziałów PB:

• 9 kierunków studiów doktoranckich

Wydział Architektury C

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska A

Wydział Informatyki B

Wydział Elektryczny B

Wydział Inżynierii Zarządzania B

Wydział Mechaniczny A

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce B



Projekty Politechniki Białostockiej w liczbach 
(2016-2018)

 60 projektów o wartości  37 mln PLN,
w tym 10 finansowanych ze środków UE,
o wartości 29 mln PLN 

 92 prace zlecone o wartości  8,25 mln PLN,
w tym 11 finansowanych ze środków UE,
o wartości 6,3 mln PLN 

 31 projektów finansowanych ze środków UE 
o wartości  40 mln PLN

Projekty Naukowe Prace zlecone

Projekty Dydaktyczne



AVAL – Autonomous Vessel with an Air
Look “Badania aplikacyjne w obszarze
technologii nawigacji, sterowania,
komunikacji i wymiany danych
pomiędzy autonomicznym statkiem
pływającym i statkiem powietrznym”

Współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Realizacji projektu od 01.06.2017 r. do 31.05.2020

Budżet projektu wynosi 10 341 336,94 a wartość
przyznanego dofinansowania to 9 272 030,64.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań

przemysłowych oraz rozwojowych, których efekty

zostaną zastosowane w technologii autonomicznego

statku morskiego. Głównym elementem technologii

jest system innowacyjnej nawigacji morskiej

wykorzystujący, oprócz urządzeń nawigacyjnych

zainstalowanych na statku, dane z obserwacji wizyjnej

prowadzonej przez bezzałogowy statek powietrzny.



Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa (w ramach
programu "Nowoczesne technologie materiałowe" TECHMATSTRATEG)

Projekt realizowany w konsorcjum: Politechnika Gdańska (Lider), Politechnika Białostocka, Firma Budowlano-

Drogowa MTM SA. Finansowany przez NCBiR, wartość projektu dla PB – 921 500 PLN

Nieliniowe modele matematyczne i badania doświadczalne nagrzewania
tarciowego kolejowego układu hamulcowego

Projekt realizowany w konsorcjum: Politechnika Gdańska (Lider), Politechnika Białostocka, Firma Budowlano-

Drogowa MTM SA. Finansowany przez NCN, wartość projektu 625 200 PLN

Badania wpływu wybranych metali na zmianę właściwości antyoksydacyjnych
związków naturalnych występujących w produktach żywnościowych
pochodzenia roślinnego

Projekt realizowany w konsorcjum: Politechnika Gdańska (Lider), Politechnika Białostocka, Firma Budowlano-

Drogowa MTM SA. Finansowany przez NCN, wartość projektu 542 920 PLN



SLAJD Z KLASTREM

Targi Subcontracting Poznań 2017, 2018



Uprawnienia do nadawania stopnia doktora:
• nauk technicznych w dyscyplinach: 

o architektura i urbanistyka, 
o automatyka i robotyka, 
o biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, 
o budowa i eksploatacja maszyn, 
o budownictwo, 
o elektronika, 
o elektrotechnika, 
o informatyka, 
o inżynieria produkcji, 
o inżynieria środowiska, 
o mechanika; 

• doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona 
i kształtowanie środowiska, 

• doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki 
o zarządzaniu.

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego nauk technicznych dotyczą dyscyplin: 
budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, 
informatyka, inżynieria środowiska, elektrotechnika, 
mechanika.

Politechnika Białostocka posiada uprawnienia do nadawania stopnia
doktora w 13 dyscyplinach naukowych obejmujących nauki techniczne,
rolnicze i ekonomiczne oraz stopnia doktora habilitowanego
w 6 dyscyplinach.



Wydział Architektury

kontakt data powołania liczba studentów
liczba pracowników 

akademickich

www.wa.pb.edu.pl 1974 700
1 profesor

15 doktorów 
habilitowanych

• Współczesne habitaty - architektura, standardy, rozwiązania 
przestrzenne i konstrukcyjne środowiska mieszkaniowego miast 
i terenów podmiejskich w aspekcie paradygmatów 
zrównoważonego rozwoju

• Zrównoważone technologie budowlane z wykorzystaniem 
materiałów naturalnych

• Komputerowo wspomagane koncepcyjne projektowanie 
strukturalne, technologie teleinformatyczne, skanowanie 3D 
w projektowaniu wspomaganym komputerowo

• Przekształcenia form i struktur funkcjonalno-przestrzennych 
w architekturze kultur lokalnych pogranicza

• Przekształcenia struktury i krajobrazu miast i wsi Polski Północno-
Wschodniej

• Architektura wobec wyzwań historii - wybrane zagadnienia 
architektury polskiej XX wieku w perspektywie kulturowej, 
społecznej i antropologicznej

główne obszary badawcze:



Wydział Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska

kontakt data powołania liczba studentów
liczba pracowników 

akademickich

www.wbis.pb.edu.pl 1951 2050
13 profesorów
34 doktorów 

habilitowanych  

główne obszary badawcze:

• Energia odnawialna w zakresie budownictwa energooszczędnego, 
alternatywnych źródeł energii oraz ochrony środowiska 
naturalnego

• Badania biochemiczne, fizykochemiczne oraz ocena możliwości 
biodegradacji wybranych związków fenolowych 

• Eksperymentalne i teoretyczne modelowanie nieliniowych 
charakterystyk pracy ustrojów budowlanych

• Kształtowanie właściwości materiałów budowlanych

• Analiza wpływu czynników fizyko-technicznych, klimatycznych 
i ekonomicznych na optymalne rozwiązania budynków 
energooszczędnych 

• Analizy wybranych problemów gospodarce i inżynierii 
przestrzennej

• Efektywne metody i algorytmy numerycznej analizy konstrukcji 
budowlanych z uwzględnieniem etapów studialno-projektowych, 
realizacji i eksploatacji



Wydział Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska

główne obszary badawcze:

• Reakcja siedlisk i roślinności ekosystemów mokradłowych na 
zabiegi ochrony czynnej

• Optymalizacja i modelowanie procesu oczyszczania wody 
i ścieków oraz przetwarzania osadów ściekowych

• Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne 
w systemach wodociągowo-kanalizacyjnych i gospodarki 
odpadami 

• Badania i symulacja energooszczędnych systemów ogrzewczo-
wentylacyjnych oraz środowiska przebywania człowieka

• Kształtowanie elementów infrastruktury drogowej w aspekcie 
ich trwałości, bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska 
i kosztów realizacji

• Innowacyjne technologie zagęszczania, spalania, zgazowania 
i obróbki materiałów rolno-spożywczych 

• Analiza oddziaływania korzystnych i szkodliwych 
mikroorganizmów na środowisko 

• Tożsamość krajobrazu Podlasia



Wydział Elektryczny

kontakt data powołania liczba studentów
liczba pracowników 

akademickich

www.we.pb.edu.pl 1949 960
7 profesorów
12 doktorów 

habilitowanych  

• Nowoczesne metody analizy, syntezy, sterowania i diagnostyki 
układów dynamicznych 

• Wybrane metody matematyczne i eksperymentalne w 
zastosowaniu do analizy zjawisk elektrycznych i termicznych 

• Układy energoelektroniczne w zastosowaniach napędowych, 
odnawialnych źródłach energii i układach jej kondycjonowania 

• Technologia światłowodów aktywnych oraz zastosowania 
półprzewodnikowych źródeł promieniowania 

• Badania i projektowanie urządzeń i systemów 
telekomunikacyjnych w aspekcie kompatybilności 
elektromagnetycznej

główne obszary badawcze:



Wydział Informatyki

kontakt data powołania liczba studentów
liczba pracowników 

akademickich

www.wi.pb.edu.pl 1989 1065
8 profesorów
14 doktorów 

habilitowanych

• Wybrane problemy matematyki teoretycznej i stosowanej

• Metody reprezentacji i przetwarzania informacji w systemach 
multimedialnych 

• Metody eksploracji i modelowania wielowymiarowych 
zbiorów danych

• Systemy inteligentne

• Wybrane zagadnienia matematyki czystej i stosowanej 
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

główne obszary badawcze:



Wydział Inżynierii Zarządzania

kontakt data powołania liczba studentów
liczba pracowników 

akademickich

www.wiz.pb.edu.pl 1990 1600
5 profesorów
18 doktorów 

habilitowanych  

• Nowoczesne metody zarządzania produkcją i logistyką

• Techniczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty innowacji 
w przemyśle

• Zarządzanie aktywami i pasywami podmiotów gospodarczych 
i jednostek sektora finansów publicznych

• Badania prognostyczne

• Metody rozwiązywania współczesnych problemów w zarządzaniu 
organizacjami

• Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym

• Nowe kierunki w zarządzaniu turystyką w regionie

• Logistyka chińsko-wschodnioeuropejska

główne obszary badawcze:



Wydział Mechaniczny

kontakt data powołania liczba studentów
liczba pracowników 

akademickich

www.wm.pb.edu.pl 1949 1400
10 profesorów
25 doktorów 

habilitowanych  

• Badania podzespołów i algorytmów na potrzeby 
inteligentnych systemów technicznych 

• Zagadnienia mechaniki materiałów niejednorodnych 
i anizotropowych

• Analiza trwałości i niezawodności konstrukcji mechanicznych 
w procesie ich eksploatacji

• Badania procesów cieplno-przepływowych w systemach 
strumieniowych i gęsto upakowanych powierzchniach 
rozwiniętych

• Rozwój biomateriałów, konstrukcji biomedycznych i metod 
wspomagania komputerowego w medycynie

• Technologie wytwarzania oraz badania jakościowe obiektów 
przestrzennych kształtowanych metodami ubytkowymi 
i przyrostowymi

główne obszary badawcze:



Zamiejscowy Wydział Leśny 
w Hajnówce

• Identyfikacja metabolitów wtórnych w roślinach 
naczyniowych i grzybach Puszczy Białowieskiej

• Badania aktywności biologicznej ekstraktów 
uzyskiwanych z roślin i grzybów

• Innowacyjne metody pozyskiwania substancji 
czynnych z roślin naczyniowych i grzybów

• Określanie właściwości fizykochemicznych surowców 
i produktów leśnych

• Badania właściwości fizykochemicznych wód 
powierzchniowych na terenie Puszczy Białowieskiej

Współpraca naukowa z Uniwersytetem Missisipi (USA) 

Instytutem Nowych Syntez Chemicznych w Puławach (Polska)

Instytutem Ssaków PAN w Białowieży

główne obszary badawcze:

kontakt data powołania liczba studentów
liczba pracowników 

akademickich

www.zwl.pb.edu.pl 2000 192

6 profesorów
i doktorów 

habilitowanych
10 doktorów  



W Białymstoku działa kilka różnego rodzaju szkół wyższych, 

publicznych i niepublicznych. Największe to Politechnika 

Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku oraz filia warszawskiej Akademii 

Teatralnej i Akademii Muzycznej. Ponad 30 tysięcy żaków 

kreuje wyjątkową atmosferę miasta. 

Białystok – miasto akademickie



Serdecznie zapraszam

na Politechnikę Białostocką

Politechnika Białostocka 

ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok, Polska

+48 85 746-90-00 to 09/fax. +48 85 746-90-15 www.facebook.com/politechnikabialostocka

website: www.pb.edu.pl            


