
10 lat istnienia Wydziału Biologii UWM w Olsztynie (1999-2009) 

 

Dalsza historia to historia już Uniwersytecka, a w niej najważniejsze fakty: 

  rozpoczęcie jesienią 1999 roku budowy Centrum Biologii, oficjalne wmurowaniu kamienia 
węgielnego miało miejsce 25 maja 2000 roku, zasiedlenie w wakacje 2002 roku, oficjalne otwarcie 
w październiku 2002 roku; 

 

 

 

 

  zakończenie reorganizacji Wydziału i koncentracja jednostek w Kortowie. W 10-leciu istnienia 
Wydziału z 4 jednostek organizacyjnych (Katedr) rozpoczynających pracę w 1997 roku poprzez 12 
jednostek po integracji Wydziału Biologii ART i Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska WSP od kilku 
lat mamy utrwaloną strukturę podstawową, na którą składa się 10 jednostek (10 Katedr) 
rozmieszczonych w 4 obiektach w Kortowie, tj. Collegium Biologiae z 5 Katedrami, budynku przy 
Placu Łódzkim 3 z 3 Katedrami, oraz po 1 Katedrze w budynku przy Placu Łódzkim 1 oraz w tzw. 
Nowej Zootechnice. 

 od 25 czerwca 2001 roku nabycie uprawnień do nadawania stopnia dr habilitowanego nauk 
biologicznych; 

 uzyskanie akredytacji pełnej UKA i PKA na kierunkach Biologia i Biotechnologia; 
 rozpoczęcie od roku akademickiego 2002/2003 (z jednoroczną przerwą) kształcenia Io na kierunku 

Pielęgniarstwo i uzyskanie akredytacji KRSZM na 5 lat i PKA. Obecnie kierunek jest przeniesiony na 
Wydział Nauk Medycznych, gdzie uruchomiono studia IIo (mgr); 



 uruchomienie na kierunku Biotechnologia we współpracy z Wydziałami: Medycyny Weterynaryjnej, 
Nauk o Żywności i Ochrony Środowiska i Rybactwa specjalności: biotechnologia w medycynie 
weterynaryjnej, biotechnologia mikrobiologiczna, biotechnologia w ochronie środowiska; 

 dobre wyposażenie sal dydaktycznych i laboratoriów. Dzięki środkom pozyskanym z MN i SZW do 
końca tego roku dokonamy zakupów aparatury do pracowni dydaktycznych i laboratoriów na kwotę 
niemal 1 mln zł; 

 uzyskanie na lata 2006-2008 środków finansowych na zakup, adaptację i wyposażenie 
Wydziałowego Laboratorium Diagnostyki Molekularnej. 

 

Na przestrzeni ostatniego 10-lecia nastąpił znaczny rozwój własnej kadry naukowo-dydaktycznej w grupie 
pracowników samodzielnych i doktorów. Na "starcie" kadra Wydziału liczyła 80 osób. W jej skład wchodziło 
53 nauczycieli akademickich (tym 17 profesorów i doktorów habilitowanych) oraz 27 pracowników 
inżynieryjno-technicznych. 

Obecne zatrudnienie (2009) 
Nauczyciele akademiccy (NA) 90 osoby 
   w tym:  
          profesorowie tytularni  15 
          dr hab. (prof. UWM + adiunkt) 9 
          dr (adiunkt + asystent) 56 
          dr (st. wykładowca) 9 
          mgr (wykładowca) 1 
Pracownicy NNA 37 osób 

Razem 127 

Doktoranci 42+12 

Uchwałą Rady Wydziału na stanowisko NA przyjmowani są wyłącznie kandydaci ze stopniem doktora nauk 
biologicznych. W całym minionym dziesięcioleciu stan około 25 pracowników samodzielnych utrzymuje się 
mimo przejścia na emeryturę 10 profesorów lub zmiany miejsca pracy 5 samodzielnych pracowników 
naukowych. Od uzyskania uprawnień akademickich, na Wydziale odbyło się ponad 100 promocji na stopień 
doktora w tym kilkanaście z innych Wydziałów UWM oraz spoza Uczelni (PAN, inne Uczelnie w Polsce). 
Stopień doktora habilitowanego uzyskało 16 osób, z sukcesem złożono 14 wniosków o tytuł profesora nauk 
biologicznych. 

  

       prof. dr hab. Maria Dynowska          prof. dr hab. Stanisław Okrasa 



Dyplomy ukończenia studiów na kierunku Biologia uzyskało łącznie w ostatnim 10–leciu 979 absolwentów, 
na Biotechnologii 394 absolwentów. W stosunku do roku akademickiego 1999/2000 nastąpiło prawie 3-
krotne zwiększenie liczby absolwentów Biologii i Biotechnologii. W krótkim okresie funkcjonowania u nas 
kierunku Pielęgniarstwo dyplomy Io uzyskały 216 osób. 

Lista absolwentów 

Rok 
akademicki 

Biologia Biotechn. Biologia Biotechn. Biologia 
mgr 

Biologia 
lic Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo 

stacjonarne Io stacjonarne IIo niestacjonarne stacjonarne  
lic 

niestacjonarne 
pomost. 

1999/2000 - - 39 22 25 - - - 
2000/2001 - - 44 21 20 - - - 
2001/2002 - - 102 38 11 - - - 
2002/2003 - - 134 33 17 15 - - 
2003/2004 - - 127 23 21 28 - - 
2004/2005 - - 104. 42 - 20 37 - 
2005/2006 - - 105 36 - 10 - 71 
2006/2007 - - 115 57 - 17 30 55 
2007/2008 84 69 101 58 - 16 43 58 
2008/2009 67 66 108 64 - - - - 

Razem 151 135 979 394 94 106 110 184 
Łącznie 286 1373 94 106 110 184 

 

 

 


