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I. STUDIA I STUDENCI

1. Wykaz kierunków studiów prowadzonych w Wydziale Turystyki
i Zdrowia w Białej Podlaskiej
Kierunek Turystyka i Rekreacja
studia I stopnia w trybie stacjonarnym
studia II stopnia w trybie stacjonarnym
Kierunek Kosmetologia
studia I stopnia w trybie stacjonarnym.
Kierunek Fizjoterapia
studia I stopnia w trybie stacjonarnym

2. Liczebność studiujących (stan na 01.06.2015 r.)
Tabela 1. Liczba studentów według wydziałów.
Wydział

Liczba studentów

WTiZ

646

Tabela 2. Liczba studentów według kierunków.
Kierunek

Liczba studentów

Turystyka i Rekreacja

214

Fizjoterapia

274

Kosmetologia

158

Tabela 3. Zestawienie przyznanych ITS oraz IPS w roku ak.2014/2015.
Kierunek
Rodzaj

Turystyka
i Rekreacja

Kosmetologia

Fizjoterapia

ITS

-

-

-

IPS

24

5

-

Razem

24

5

-
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Tabela 4. Studia stacjonarne - stan studentów na dzień 01.06.2015 r. w Wydziale Turystyki
i Zdrowia w Białej Podlaskiej.
Kierunek studiów
Turyst
yka
i
Rekrea
cja

Kosmetologia

I stopnia

107

158

274

II stopnia

107

-

-

Razem

214

158

274

Rodzaj studiów

Fizjoterapia

2.1.Studenci ogółem na poszczególnych latach studiów
Tabela 5. Studenci studiów stacjonarnych wg stanu na dzień 01.06.2015 r.
Studia II
Studia I stopnia
stopnia
Wydziały i kierunki studiów
I
II
III
I
II
1
2
3
4
5

Razem
Σ 1-5

WTiZ w Białej Podlaskiej
Turystyka i Rekreacja studia I stopnia

25

33

49

-

-

107

Turystyka i Rekreacja studia II stopnia

-

-

-

39

68

107

Kosmetologia studia I stopnia

36

60

62

-

-

158

Fizjoterapia studia I stopnia

104

100

70

-

-

274

Razem

165

193

181

39

68

646

Tabela 6. Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej – płatne kursy, specjalizacje
w roku akademickim 2014/2015
Lp.

Rodzaj kształcenia

Liczba
uczestników

Liczba
absolwentów

13

-

-

19

INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ AWF
1.

Żeglarstwo deskowe

2.

Narciarstwo powszechnie - zjazdowe

INNE

4

1.

Kurs „Animator czasu wolnego”

-

26

2.

Kurs kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

-

12

-

13

-

12

3.
4.

Kurs „Adaptacja do środowiska wodnego
niemowląt i małych dzieci”
Kurs „Zagęszczanie i przedłużanie rzęs metodą
1:1”

3. Pomoc materialna dla studentów
W roku akademickim 2014/2015 z pomocy materialnej w Wydziale Turystyki i Zdrowia
w Białej Podlaskiej korzystało 462 studentów studiów stacjonarnych. Największa grupa
studentów (221 osób) pobierała stypendium socjalne, a 169 osób otrzymywało stypendium w
zwiększonej wysokości. Stypendium rektora za wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe,
artystyczne otrzymywało 62 studentów. Stypendium rektora za wysokie wyniki sportowe
pobierały jedynie 2 osoby. Stypendium dla osób niepełnosprawnych pobierało 8 studentów
(Tabela 7).

stypendium socjalne

stypendium socjalne w
zwiększonej wysokości

stypendium dla
niepełnosprawnych

Tabela 7. Liczba studentów na poszczególnych rocznikach pobierających świadczenia
pomocy materialnej w Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej - stan studentów na
dzień 30.06.2015 r.

I TIR Iº

12

11

-

-

-

23

II TIR Iº

15

10

-

4

-

29

III TIR Iº

12

10

-

6

-

28

I TiR IIº

14

11

1

4

-

30

II TiR IIº

19

16

-

7

-

42

I Fizjoterapia Iº

31

26

2

-

-

59

II Fizjoterapia Iº

33

27

2

11

-

73

III Fizjoterapia Iº

22

16

-

13

1

52

I Kosmetologia Iº

14

11

1

-

-

26

II Kosmetologia Iº

26

17

-

9

-

52

III Kosmetologia Iº

23

14

2

8

1

48

suma stacjonarne

221

169

8

62

2

462

rok i kierunek

stypendium rektora dla
najlepszych studentów
za wysoką
za
średnią ocen,
wysokie
osiągnięcia
wyniki
naukowe,
sportowe
artystyczne

suma
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O stypendium socjalne mogli ubiegać się studenci, których miesięczny dochód netto na
jednego członka rodziny nie przekraczał kwoty 800,00 zł. Stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnych wynosiło 450,00 zł.
W roku akademickim 2014/2015 studenci ubiegali się o stypendium rektora za wysoką
średnią ocen, osiągnięcia naukowe i artystyczne – kwota stypendium w zależności od
uzyskanych punktów wynosiła 410,00-510,00 zł i stypendium rektora za osiągnięcia sportowe
– kwota uzależniona od kategorii I-III (420,00-1696,00 zł).
Jednorazowa zapomoga w zależności od sytuacji losowej studenta obejmowała kwoty
250,00-1000,00 zł (Tabela 8).
Tabela 8. Wysokość poszczególnych stypendiów w roku akademickim 2014/2015 r.
stypendium socjalne
średni miesięczny dochód netto na
wysokość stypendium w zł
jednego członka rodziny studenta w zł
0 -300
470
301 - 600
420
601 - 800
370
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
średni miesięczny dochód netto na
wysokość stypendium w zł
jednego członka rodziny studenta w zł
0 - 800
250
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
wysokość stypendium w zł
450
stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe,
artystyczne
suma punktów
wysokość stypendium w zł
42 - 49
510
28 - 17
460
do 16
410
stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe
kategorie
I
II
III

wysokość stypendium w zł
1696
470
420
jednorazowa zapomoga
wysokość zapomogi w zł
250
- 1000

4. Sprawy studenckie
4.1.Działalność Samorządu Studentów
W roku akademickim 2014/2015 Samorząd Studencki Filii Akademii Wychowania
Fizycznego w Białej Podlaskiej działający wspólnie w ramach nowo powołanych dwóch
wydziałów realizował pracę głównie w obszarach: dydaktycznym, kulturalnym, sportowym i
socjalno-bytowym, działając w czterech komisjach: dydaktycznej, sportowej, socjalnej i
komisji ds. kultury.
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Komisja dydaktyczna brała czynny udział w działaniach związanych z weryfikacją i
oceną Krajowych Ram Kwalifikacji, a przedstawiciele studentów włączeni zostali do
poszczególnych komisji związanych z jakością kształcenia. Komisja współdziałała z
pracownikami Dziekanatu w sprawach organizacji studiów i planowania sesji
egzaminacyjnych. Komisja współpracowała i organizowała spotkania ze starostami
roczników i starostami grup w sprawach organizacyjnych dotyczących procesu dydaktycznowychowawczego.
Komisja ds. kultury organizowała szereg imprez kulturalnych skierowanych do
studentów i pracowników. Do najważniejszych wydarzeń roku akademickiego 2014/2015
należały m.in. Juwenalia 2015, Maraton Pływacki Ekiden 2015, AWF dla Zdrowia 2015 oraz
Wybory Miss AWF Biała Podlaska 2014. Najpiękniejsze studentki bialskiego Wydziału
wyłonione w powyższych wyborach uczestniczyły w kolejnej edycji Wyborów Miss Polski
AWF organizowanych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wyżej
wymienione imprezy to wydarzenia organizowane cyklicznie, które stały się tradycją w
FAWF w Białej Podlaskiej. Samorząd Studentów współpracował także w organizacji pracy
Klubu Studenckiego Kawiarenka u Bochenka – nowego miejsca spotkań warsztatowych i
kulturalnych.
Działalność komisji sportowej przy Samorządzie Studentów dotyczyła organizacji
rekreacyjno-sportowego życia studentów. W tym zakresie członkowie komisji dbali o
organizację zajęć podczas godzin pozostających do dyspozycji studentów tzw. „godzin
samorządowych”. Realizowane były one na większości obiektów sportowych uczelni w tym
halach sportowych oraz na basenie i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Na
szczególną uwagę zasługuje organizacja przez studentów bezpłatnych zajęć z zakresu sportów
walki w ramach projektu – Student dla Studenta. Podczas zajęć prowadzone były ćwiczenia z
wielu dyscyplin sportów walki, w tym boksu, zapasów, MMA i innych. Wspólnie z działem
Promocji i Rekrutacji studenci organizowali wyjazdy na największe imprezy sportowe w
Polsce i za granicą m.in. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce.
Studenci promując aktywny styl życia zaproponowali w roku akademickim 2014/2015
nowy projekt tzw. „Aktywny tydzień z AWF”. Projekt skierowany był do studentów,
prowadzących, nauczycieli w-f, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. W programie znalazło się wiele atrakcyjnych i popularnych form
aktywności, min.: Men’s Fitness Power, Turniej siatkówki plażowej, Turniej street ball,
frisbee, Nordic walking itp.
Komisja socjalna powołana w roku sprawozdawczym działała w porozumieniu z
Samorządem Studentów na rzecz społeczności studenckiej w sprawach związanych z
rozpatrywaniem podań o stypendia i zapomogi losowe. Działała również w zakresie
przydzielania miejsc w domach studenta na podstawie opracowanego regulaminu.

4.2.Działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie”
W roku sprawozdawczym w próbach i koncertach zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie”
udział brało 61 osób - studentów wszystkich kierunków studiów. Działalność zespołu oparta
była na popularyzacji i prezentacji polskiego folkloru, a przede wszystkim rodzimego
Podlasia. Zespół jest członkiem stowarzyszeń folklorystycznych C.I.O.F.F. i PASF.
Działalność zespołu oparta została o Stowarzyszenie Folklorystyczne – Zespół Pieśni i
Tańca „Podlasie”, którego celem jest aktywne uczestnictwo w tworzeniu i upowszechnianiu
kultury ludowej oraz popularyzowanie polskiej twórczości w zakresie folkloru poza
granicami kraju. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest edukacja młodzieży akademickiej
w zakresie kształtowania i umacniania patriotycznych postaw, promocja regionu
południowego Podlasia i kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu oraz prezentowanie
najbardziej wartościowych osiągnięć twórczych i wykonawczych akademickiego ruchu
folklorystycznego w kraju i za granicą.
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Rok akademicki 2014/2015 był rokiem szczególnym z uwagi na Jubileusz 45-lecia
zespołu. Koncert Jubileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca Podlasie odbył się 11 kwietnia 2015
roku o godzi. 17.30. Uroczystość została zorganizowana w Centrum Upowszechniania
Wyników Badań Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju, Filii Akademii Wychowania
Fizycznego J. Piłsudskiego w Białej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2.
Koncert podzielony został na dwie części. W pierwszej, w której zaprezentowane zostały
Polskie tańce narodowe i wybrane tańce regionalne, zespołowi towarzyszyła orkiestra
kameralna w składzie Przemysław Marcyniak prowadzenie/flet, Piotr Ptak - klarnet, Damian
Marat - trąbka, Mateusz Wachowiak - akordeon, Mateusz Zaziębło - skrzypce I, Anna
Szalińska - skrzypce II, Michał Osmycki - skrzypce III, Sylwia Mróz-Celuch - altówka, Kuba
Fiebig - altówka, Olga Łosakiewicz-Marcyniak - wiolonczela, Konrad Kubicki - kontrabas.
W drugiej części tancerzom ZPiT Podlasie towarzyszył zespół Jazz Trio w składzie Jarosław
Michaluk (kontrabas), Radosław Żyła (perkusja, saksofon), Bogusław Kutnik (piano) oraz
Kinga Kuligowska - (wokal). Program tej części był prezentacją „Impresji Podlaskich”
opartych na rodzimym regionalnym folklorze z elementami tańca współczesnego oraz
podlaską muzyką ludową w aranżacji jazzowej.
Koncert trwający ponad 2 godziny zgromadził na auli AWF pełną widownię około 550
osób. Poprowadził go znany z TVP prezenter i absolwent AWF Paweł Bukrewicz wspólnie z
dr. Pawłem Wołoszem.
Wydarzenie Jubileuszu 45-lecia zespołu odbyło się pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Biała Podlaska Dariusza Stefaniuka - obecnego na widowni.
Na uroczystość przybyli także zaproszeni goście m.in. Poseł na Sejm Franciszek
Stefaniuk i Adam Abramowicz oraz Starosta Bialski Tadeusz Łazowski.
Koncert był prezentacją aktualnego dorobku zespołu, a wzięło w nim udział 60
aktualnych studentów i 44 absolwentów. Na scenie wspólnie z muzykami, tancerzami oraz
grupą wokalną zaprezentowało się ponad 100 osób w różnych programach i strojach. Całość
przedsięwzięcia wzbogacona została profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem
charakterystycznym dla prezentacji taneczno-teatralnych.
W ramach działalności ZPiT „Podlasie” organizował cykliczne edukacyjne spotkania z
folklorem w przedszkolach i szkołach bialskich, popularyzując region wśród najmłodszych.
Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie” w roku akademickim 2014/15 zatańczył ponad 12
koncertów w tym m.in. X Święto Mleka Wysokie Mazowieckie - lipiec (2014), Koncert
Kolęd (grudzień-styczeń), Święto Uczelni AWF - grudzień (2014) Noworoczne Spotkania
PSL - styczeń (2015), Dni Tańca - IV LO im. S. Staszica - marzec (2015), I LO im. T.
Kościuszki w Łukowie - marzec (2015), Koncert Jubileuszowy 45-lecia działalności
artystycznej - kwiecień (2015), Konferencja UMCS i KUL Nałęczów - maj (2015),
Edukacyjne Spotkania z Folklorem - czerwiec (2015), Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich
w formie towarzyskiej, Siemiatycze - lipiec (2015).
W roku sprawozdawczym studenci „Podlasia” uczestniczyli w warsztatach tanecznych
organizowanych w Poroninie /listopad/, Łuków /marzec/ Biała Podlaska /październik, luty,
kwiecień/.
Studenci - tancerze, oprócz działalności artystycznej licznie angażowali się w wyjazdy
związane z promocją Uczelni zostawiając materiały reklamowe i organizując prelekcje w
wybranych 94 szkołach woj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego i mazowieckiego
m.in. w takich miastach, jak: Ostrołęka, Myszyniec, Augustów, Ełk, Leżajsk, Białystok,
Siemiatycze, Jarosław, Łuków, Dęblin, Lublin, Nałęczów, Mińsk Mazowiecki, Hrubieszów,
Chełm, Zamość.
Działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie” w bieżącym roku akademickim
zwieńczona zostanie wyjazdem na koncerty i festiwal taneczny do Nafplio /Peloponez,
Grecja/w dniach 1-10 września 2015 roku i koncertami podczas Zjazdu Absolwentów 12
września oraz koncertem 26 września podczas Dnia Patrona Miasta Biała Podlaska.
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5. Wydziałowy system jakości kształcenia
W bieżącym roku akademickim Rada Wydziału Turystyki i Zdrowia podjęła uchwałę
w sprawie przyjęcia wewnętrznego system zapewnienia jakości kształcenia, jak również
utworzenia wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia. Przyjęto, iż głównym celem
wprowadzonego systemu będzie stworzenie mechanizmów, które umożliwiają rozwój kultury
jakości oraz stymulację ustawicznego doskonalenia jakości kształcenia. W ujęciu formalnym
działania te będą miały charakter kontrolno-naprawczy. Ocenie systemowej poddawany
będzie proces kształcenia, jak i jego uczestnicy oraz warunki realizacji tego procesu.
W skład struktury wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia wchodzi osiem
zespołów:
- zespół ds. oceny procesu kształcenia,
- zespół ds. procedur oceniania studentów,
- zespół ds. procedur oceniania kadry dydaktycznej,
- zespół ds. oceny systemu motywacyjnego,
- zespół ds. oceny organizacji procesu dydaktycznego,
- zespół ds. oceny procesu informacyjnego,
- zespół ds. oceny infrastruktury dydaktycznej,
- zespół ds. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.
Ustalono, przeprowadzenie przynajmniej raz w roku akademickim działań
kontrolnych obejmujących: weryfikację efektów kształcenia, przegląd programów
kształcenia, ocenę interesariuszy wewnętrznych oraz warunków przebiegu procesu
kształcenia. Efektem tych działań będzie roczny raport, który stanowi integralną część raportu
końcowego. Na tej podstawie, komisja ds. jakości kształcenia opracuje końcowy raport wraz
z zaleceniami naprawczymi.

II. PRACOWNICY
(w roku kalendarzowym 2014)

1. Nauczyciele akademiccy
Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej
Podlaskiej na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiono tabelarycznie w załączeniu.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku zatrudnionych było ogółem 57 osób w pełnym
wymiarze czasu pracy.
Wydział Turystyki i Zdrowia powstał od 01.10.2014 r.
W okresie od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku odeszło z WTiZ - 6 nauczycieli
akademickich (w tym 1 osoba odeszła na emeryturę), przyjęto do pracy – 2 nauczycieli
akademickich.
Tabela nr 9. Nauczyciele akademiccy

Stanowisko

Liczba zatrudnionych

Profesor zwyczajny

10

Profesor nadzwyczajny

7

Adiunkt

15
9

Docent

1

Asystent

2

St. wykładowca /dr/

8

St. wykładowca /mgr/

1

Wykładowca

10

Lektor

0

Instruktor

3

Razem

57

III.DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
1. Rozwój naukowy
W roku akademickim 2014/2015 Rada Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu nadała
stopień doktora nauk o kulturze fizycznej pracownikowi Wydziału Turystyki i Zdrowia mgr
Marcie Jarockiej (13.05.2015 r.).
Aktualnie 5 pracowników jednostki posiada otwarty przewód doktorski w Wydziale
Wychowania Fizycznego i Sportu lub innej jednostce naukowej, a stypendium doktorskie
otrzymuje 1 osoba.
W 2015 roku 1 pracownik Wydziału uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego:
dr Maciej Płaszewski, dnia 17.09.2015 r. w AWF Kraków.
Jedna osoba złożyła dokumentację do wszczęcia przewodu habilitacyjnego i oczekuje na
wyznaczenie terminu kolokwium habilitacyjnego.

2. Badania naukowe
W 2014 roku miały miejsce zmiany organizacyjne jednostki polegające na wydzieleniu ze
struktury Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dniem
01.10.2014 r. nowej podstawowej jednostki organizacyjnej - Wydziału Turystyki i Zdrowia.
W związku z powyższym faktem w listopadzie 2014 roku kierownictwo Wydziału
Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, wnioskowało o przyznanie nowej
kategorii naukowej. Nowoutworzony Wydział nie może przez kilka najbliższych lat poddać
się kategoryzacji, co skutkuje brakiem finansowania badań z dotacji podmiotowej na
utrzymanie potencjału badawczego jednostki oraz na badań młodych naukowców z dotacji
celowej.
W 2014 roku aktualni pracownicy WTiZ prowadzili 2 tematy badań statutowych w
ramach WWFIS (projekty zostały zamknięte z dniem 30.09.2015 r., z uwagi na zmianę
zatrudnienia kierowników i ich przejście do WTiZ). Pracownicy WTZ uczestniczyli także w
badaniach statutowych i badaniach młodych naukowców.
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Aktualnie pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Turystyki i Zdrowia są tylko
wykonawcami w projektach prowadzonych w WWFIS. Poniżej wykaz zadań badawczych, w
które zaangażowali byli lub są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Turystyki i
Zdrowia w roku 2014 i 2015:
2.1. Działalność statutowa
1) DS. 171 „Wizerunek nauczyciela wychowania fizycznego – diagnoza, różnice,
oczekiwania” – projekt zamknięty z dniem 30.09.2014 r.
Kierownik: dr Mirosław Zalech
Wykonawcy: dr Katarzyna Rutkowska
2) DS. 176 „Wybrane czynniki ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych u
młodzieży szkół średnich i wyższych”
Kierownik: dr Agnieszka Michalska
Wykonawcy: dr Dorota Bylina, dr Agnieszka Dmitruk, dr Marta Jarocka, dr hab. prof. AWF
Elżbieta Huk-Wieliczuk, dr Anna Czeczuk
3) DS. 177 „Jakość i efekty dwustopniowego systemu kształcenia w Wydziale
Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej”
Kierownik: dr Maria Anna Turosz
Wykonawcy: dr Krystyna Buchta, dr Małgorzata Skiert, prof. dr hab. Jan Sikora
4) DS. 183 „Epidemiologia nieswoistych bólów kręgosłupa a także ich związek z
aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży z terenu wschodniej Polski - jako zadanie dla
szkolnego wychowania fizycznego”
Kierownik: dr Agnieszka Kędra
Wykonawcy: dr Dariusz Czaprowski, mgr Aleksandra Kolwicz, prof. dr hab. Aleksander
Ronikier, dr hab. prof. AWF Elżbieta Rutkowska, mgr Sylwia Góra, mgr Karolina
Białobrzewska, mgr Dominik Sitarski
5) DS. 185 „Zarządzanie ryzykiem na rynku usług turystycznych” - projekt zamknięty z
dniem 30.09.2014 r.
Kierownik tematu: prof. dr hab. Ema Halavach
Wykonawcy: prof. dr hab. Aliaksandr Rubakhau, dr Mirosław Zalech
6) DS. 186 „Aktywność wybranych mięśni stawu kolanowego po rekonstrukcji więzadła
krzyżowego przedniego o alloplastyce stawu kolanowego”
Kierownik: dr Dorota Bylina
Wykonawcy: dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz, dr hab. prof. AWF Adam Czaplicki, dr n.
med. Andrzej Jurkiewicz, doc. dr Janusz Jaszczuk, dr Agnieszka Michalska, dr Marta Jarocka,
mgr Jarosław Sołtan, mgr Tomasz Sacewicz, mgr Jakub Zaradkiewicz
7) DS. 194 „Ocena relacji siły dystalnej i proksymalnej u osób w starszym wieku w
powiązaniu ze stabilnością posturalną oraz elektromiografią”
Kierownik: dr Renata Golanko
Wykonawcy: mgr Dorota Drabarek, prof. dr hab. Janusz W. Błaszczyk, dr Agnieszka Kędra,
mgr Beata Tyszkiewicz-Gromisz, mgr Jakub Zaradkiewicz
8) DS. 204 „Badanie wpływu naświetleń niskoenergetycznym promieniowaniem
laserowym na regenerację mięśnia czworogłowego uda poddanego treningowi siłowemu
z zastosowaniem elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej”
Kierownik: dr Ewa Jówko
Wykonawcy: dr Maciej Płaszewski, mgr Maciej Cieśliński, dr Dorota Bylina, dr Marta
Jarocka, dr n.med. Paweł Maga, dr Tomasz Włoch
9) DS. 205 „Efekty kształcenia w uczelniach wychowania fizycznego a oczekiwania
rynku pracy”
Kierownik: doc. dr Adam Wilczewski
Wykonawcy: dr Małgorzata Skiert, dr Krystyna Buchta, dr Mirosław Zalech, prof. dr hab.
Aliaksandr Rubakhau
10) DS. 206 „Wizerunek nauczyciela wychowanie fizycznego w środowisku szkolnym i
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pozaszkolnym w kształtowaniu postaw wobec wychowania fizycznego”
Kierownik: doc. dr Zbigniew Bujak
Wykonawcy: dr Mirosław Zalech, prof. dr hab. Ema Halavach, dr Małgorzata Skiert, dr
Katarzyna Rutkowska
11) DS. 208 „Oznaczanie pozostałości wybranych hormonów steroidowych w próbkach
biologicznych i farmaceutykach z wykorzystaniem technik chromatograficznych”
Kierownik: dr Barbara Długołęcka
Wykonawca: dr Paweł Płocharz
Podsumowując działalność statutową należy stwierdzić, że w 2014 roku w badania
statutowe zaangażowanych było 10 pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału
Turystyki i Zdrowia, szczegóły w podziale na katedry/zakłady przedstawiono w tabeli 1.
2.2. Badania młodych naukowców
W 2014 roku pracownicy Wydziału uczestniczyli w 3 projektach młodych
naukowców, a w 2015 roku został dołączony do planu działalności naukowej WWFIS kolejny
temat, którego wykonawca reprezentuje WTiZ. Poniżej wykaz projektów:
1) MN.II/1 „Zmiany siły kończyn dolnych i równowagi ciała jako efekt treningu po
rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego”
Kierownik: dr Marta Jarocka
2) MN. IV/2 „Ocena skuteczności postępowania usprawniającego dzieci ze spektrum
autyzmu”
Kierownik: mgr Joanna Burdzicka-Wołowik
Wykonawca: mgr Beata Tyszkiewicz-Gromisz
3) MN. IV/3 „Współpraca między podmiotami polskich klastrów turystycznych”
Kierownik: mgr Michał Biegajło
Wykonawca: mgr Katarzyna Kładź-Postolska
4) MN. IV/4 „Wpływ aktywności fizycznej na dobrostan płodu oraz stres przed- i
poporodowy kobiet”
Kierownik: mgr Aleksandra Dębowska
Wykonawca: dr Beata Makaruk
Udział poszczególnych katedr/zakładów w realizacji badań młodych naukowców w
roku 2014 zaprezentowany został w tabeli 11.

dydaktyczni

wykonawcy

młodzi
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tematy
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tematy

Lp.
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Pracownicy uczestniczący w
badaniach

naukowodydaktyczni

Rodzaj badań

Ogółem pracownicy
naukowo-dydaktyczni
i dydaktyczni w WWFIS

Tabela nr 11. Udział katedr w realizacji planu badań naukowych w 2014 roku (na podstawie rocznych
sprawozdań z badań, stan na 31.12.2014 r.)

Ogółem

1.

Turystyki
i Rekreacji

-

-

2

6

-

1

24

5

2

7

2.

Fizjoprofilaktyki

-

-

-

3

1

2

16

1

2

3

12

3.

Zakład
Kosmetologii

-

-

-

1

-

-

14

-

-

-

4.

Zakład Społ. Podst.
Aktyw. Fiz.

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

2

10x

1

3x

57

6xx

4xx

10xx

OGÓŁEM

x/ każdy pracownik wykazany został tylko raz w obrębie danego rodzaju badań
xx/ każdy pracownik wykazany został tylko raz niezależnie od zaangażowania w różne rodzaje projektów

Przedstawiając aktywność naukową pracowników naukowo-dydaktycznych w 2014
roku w poszczególnych katedrach/zakładach Wydziału, uwzględniono wszystkich
realizatorów w każdym rodzaju badań (projekty badawcze, badania statutowe, badania
młodych naukowców). Natomiast w rubrykach „pracownicy uczestniczący w badaniach”
każdy pracownik wykazany został tylko raz, niezależnie od liczby i rodzaju prowadzonych
projektów badawczych w Wydziale.

3. Konferencje naukowe
Aktywność naukowa pracowników Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
przejawia się w czynnym udziale w ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencjach
naukowych organizowanych w kraju lub za granicą, na których prezentowane są wyniki
prowadzonych badań naukowych w formie wystąpień z referatami.
Udział pracowników poszczególnych katedr/zakładów w konferencjach naukowych
przedstawiony został w tabeli 12 (poniżej) i zawiera dane liczbowe obejmujące cały rok
2014, gdyż pracownicy katedr/zakładów reprezentowali na konferencjach wówczas WWFIS.
Tabela nr 12. Udział pracowników w konferencjach naukowych w 2014 roku (na podstawie rocznych
sprawozdań z Katedr, stan na dzień 31.12.2014 r.)
Udział
w
konferencjach
Zorganizowa Członkowie
Ogólna
ne
komitetów
liczba
międzynarodowych
krajowych
konferencje naukowych
uczestniLp
Katedra
naukowe
i organizaków
cyjnych
między krajowe
narodo
we

liczba
uczestników

z
refer.

przew.
sesjom

liczba
uczestników

z
przew.
refer. sesjom

1.

Turystyki
i Rekreacji

-

1

8

7

3

-

13

10

1

10

2.

Fizjoprofilaktyki

-

-

1

6

6

-

2

1

1

2

3.

Zakład
Kosmetologii

-

-

1

1

-

-

7

6

1

2

4.

Zakład
Społecznych
Podstaw
Aktywności Fiz.

-

-

-

2

2

-

2

2

1

2
13

Ogółem

-

1

10x

16

11

-

24

19

16x

4

x/ w kolumnie „członkowie komitetów naukowych i organizacyjnych” oraz w kolumnie „ogólna liczba
uczestników konferencji” każdy pracownik został wykazany tylko raz, niezależnie od rodzaju i liczby
konferencji, w których brał udział

W 2014 roku w konferencjach międzynarodowych wzięło udział 16 osób (z
referatami 11 osób), a w ogólnopolskich 24 osoby (w tym 19 z referatami). Łączny udział
pracowników Wydziału w konferencjach to 16 osób (w kolumnie: „ogólna liczba
uczestników” każda osoba została wykazana tylko raz). W komitetach naukowych i
organizacyjnych konferencji uczestniczyło 10 osób, a 4 osoby przewodniczyły sesjom na
konferencjach.
W 2014 roku odbyły się w Filii 2 konferencje krajowe i 1 międzynarodowa, w których
uczestniczyli aktywnie pracownicy WTZ:


06.06.2014 r. XI Konferencja naukowo-metodyczna nt. „Rozgrzewka z klasą
koniecznym ogniwem atrakcyjnej lekcji wf z gier zespołowych”

 19.09.2014 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Turystyka kontrowersyjna na
współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki” (konferencja odbyła
się przed zmianami organizacyjnymi jednostki, ale zaangażowani w jej organizację
byli głównie pracownicy aktualnego WTiZ)
 26-28.09.2014 r. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna nt.
„Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”
Plan konferencji na rok 2015 obejmuje jeszcze organizację w Filii 1 konferencji
międzynarodowej i ogólnopolskiej:
 13th International Scientific Conference of Sport Kinetics - Sport and Exercise for
Health and Quality of Life / 21st Conference - Current Directions in Sports Training
and Physical Activity (17-18.09.2015)
 III Krajowa Konferencja Naukowa „Żywienie – aktywność fizyczna – promocja
zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym” (25-26.09.2015)

5. Działalność wydawnicza
 monografie
W roku 2014-2015 ukazały się następujące monografie wydane przez Filię w Białej
Podlaskiej z afiliacją Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej - tabela 13 (poniżej):
Tabela nr 13. Wykaz wydanych monografii naukowych w latach 2014-2015
Nordic Walking w teorii i praktyce

2014

G. Godlewski, A. Bodasińska (red.)

Kinezygerontoprofilaktyka

2015

U. Parnicka

Turystyka kontrowersyjna na współczesnym
rynku podróży – formy, uwarunkowania,
skutki

2015

G. Godlewski, M. Zalech,
M. Skiert (red.)
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Tematyka publikacji naukowych jest ściśle związana z problematyką badań naukowych
prowadzonych w Wydziale.
 czasopisma
W 2014 i 2015 roku pracownicy publikowali prace naukowe w czasopiśmie
wydawanym przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Polish Journal of Sport and
Tourism, W kwartalniku publikowane są prace w języku angielskim, jak i polskim wraz ze
streszczeniami. Pełne teksty artykułów dostępne są na stronie internetowej czasopisma.
Kwartalnik indeksowany jest w bazach EBSCO International Services z pełną dostępnością
do wszystkich artykułów oraz w serwisie Index Copernicus International, gdzie w 2013 roku
otrzymał ocenę 8,3. Artykuły dostępne są online na stronach platformy wydawniczej Versita
służącej do publikacji i dystrybucji m.in. czasopism naukowych wykorzystującej nowoczesną
technologię, która daje unikalne możliwości pracy z tekstem. Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło ewaluację czasopism naukowych i ogłosiło w formie
komunikatu dnia 31 grudnia 2014 r. wykaz czasopism podziale na trzy grupy: A, B i C z
nową punktacją, kwartalnikowi PJST przyznano 7 pkt.

6. Publikacje pracowników
Najważniejszą formą upowszechniania wyników prowadzonych badań naukowych są
publikacje naukowe zamieszczone w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports
i recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Każdego roku pracownicy
publikują swoje prace w prestiżowych czasopismach z wysoką punktacją IF i MNiSW.
Łączna liczba opublikowanych prac wynosi 18, a 9 publikacji posiada punktację
Ministerstwa (tabela 14 poniżej).
Tabela nr 14. Dorobek publikacyjny pracowników Wydziału w 2014 roku (stan bazy biblioteki na
dzień 11.09.2015 r.)
Wyszczególnienie

Liczba publikacji/
wartość punktacji

Liczba prac ogółem:

18

liczba prac ze wskaźnikiem IF

0

łączna wartość wskaźnika IF dla Wydziału

0

wartość wskaźnika IF proporcjonalnie do liczby autorów pracy

0

liczba prac punktowanych przez MNISW
łączna wartość punktacji MNISW dla Wydziału

9

35
29,0

wartość punktacji MNSW proporcjonalnie do liczby autorów pracy
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7. Działalność studenckich kół naukowych
W roku 2015 w Wydziale działa 6 studenckich kół naukowych zrzeszających 60
członków.
Studenci WTiZ popularyzowali własne osiągnięcia naukowe biorąc czynny udział w
studenckich konferencjach naukowych oraz publikując prace w materiałach
pokonferencyjnych, monografiach oraz artykuły w czasopismach.
Członkowie Studenckich Kół Naukowych wygłosili referaty w trakcie: Ogólnopolskiej
Konferencji Studenckich Kół Naukowych nt. „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia
w badaniach młodych naukowców”, zorganizowanej w Filii w Białej Podlaskiej w dniu
28.05.2015 r.:
 1 referat członka SKN Przedsiębiorczości, opiekun dr Małgorzata Skiert
Michał Cieniuch: „Animacja czasu wolnego w usługach turystycznych. zawód animatora
w opinii studentów uczelni wychowania fizycznego”
 2 referaty członków SKN Menedżerów, opiekun dr Krystyna Buchta
Joanna Rytel, Anna Nasilowska” „Jakość kształcenia na kierunku Kosmetologia w ocenie
absolwentek Filii AWF w Białej Podlaskiej”
Maryia Khursiuk, Bazhena Habinskaya: „Wizerunek Filii w Białej Podlaskiej w opinii
studentów polskich i obcokrajowców”
 1 referat członka SKN Zarządzania i Marketingu, opiekun dr Mirosław Zalech
Adam Piekarz: „Rekreacyjna jazda konna – stereotyp vs. rzeczywistość”
 2 referaty członków SKN Prozdrowotny czas wolny i SKN Aktywny Senior,
opiekun dr Urszula Parnicka
Joanna Szpura: „Współczesna lekcja wychowania fizycznego w opinii gimnazjalistów z
Konstantynowa”
Eryk Gałkowski, Anna Gomółka, Marta Dryja: „Aktywność ruchowa w kontekście
zdrowia osób starszych w gminie Urzędów”
 2 referaty członków SKN Turystyki i Rekreacji, opiekun dr Krzysztof Piech
Magdalena Sznura: „Rozgrzewka śpiewana jako nowatorski sposób rozpoczęcia zajęć
Nordic Walking”
Paula Kret: „Charaketrystyka uczestników Pucharu Polski Nordic Walking w latatch
2010-2012”
W konferencji tej udział wzięli przedstawiciele 5 Kół Naukowych Wydziału, łącznie
zaprezentowano 8 referatów w 4 sesjach tematycznych.
Studenci Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej otrzymali następujące
wyróżnienia:
II miejsce w panelu tematycznym TURYSTYKA I REKREACJA
 Michał Cieniuch
Opiekun naukowy: dr Małgorzata Skiert
Referat: „Animacja czasu wolnego w usługach turystycznych. Zawód animatora w opinii
studentów uczelni wychowania fizycznego”.

IV. PROGRAM ERASMUS
W roku akademickim 2014/2015 w ramach programu Erasmus realizowano zadania
w trzech obszarach:
 wyjazdy studentów naszej uczelni do uczelni partnerskich dla odbycia uzgodnionego
okresu studiów (zazwyczaj jeden semestr),
 wyjazdy nauczycieli akademickich do uczelni europejskich dla prowadzenia
uzgodnionego cyklu zajęć dydaktycznych lub udziału w szkoleniach,
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 przyjazdy zagranicznych nauczycieli akademickich do WTiZ w Białej Podlaskiej.
W programie Erasmus wzięło udział 6 studentów. Przebywali oni w ośrodkach akademickich
Portugalii, Hiszpanii.
Również nauczyciele akademiccy korzystają z możliwości, jakie daje im program
Erasmus. W bieżącym roku akademickim nasi prowadzący wyjechali do 4 uczelni
partnerskich, aby poprowadzić zajęcia dydaktyczne lub wziąć udział w szkoleniach.
Program Erasmus obejmuje również przyjazdy zagranicznych studentów i nauczycieli
akademickich do naszej uczelni. W tym roku gościliśmy trzech pracowników z placówek
zagranicznych.

DZIEKAN
Wydziału Turystyki i Zdrowia
dr hab. prof. AWF Wojciech Piasecki
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