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Słowo wstępne 

Wydział Mechaniczny to najstarsza jednostka akademicka Politechniki Białostockiej. Powstał 
jako jeden z dwóch wydziałów Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej dla pracujących, 
założonej – na podstawie zezwolenia Ministra Oświaty z dnia 24 listopada 1949 roku  
i prowadzonej przez Naczelną Organizację Techniczną od 1 grudnia 1949 roku. Zajęcia 
dydaktyczne na Wydziale Mechanicznym rozpoczęły się 1 lutego 1950 roku.  

Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej poprzez grono swoich absolwentów istotn ie 
przyczynił się do rozwoju północno-wschodniej części Polski, w szczególności kluczowych 
dla tego regionu przedsiębiorstw przemysłu maszynowego, rolno-spożywczego, 
medycznego i wielu innych. 

Obecnie Wydział Mechaniczny prowadzi studia na sześciu kierunkach kształcenia: 
mechanika i budowa maszyn, inżynieria biomedyczna, mechatronika, inżynieria materiałowa 
i wytwarzania oraz ekoenergetyka i automatyka i robotyka (kierunki międzywydziałowe). 
Uczestniczy też w kształceniu doktorantów na studiach doktoranckich oraz w Szkole 
Doktorskiej Politechniki Białostockiej w dwóch dyscyplinach: inżynieria mechaniczna oraz 
inżynieria biomedyczna. Aktywnie uczestniczy w programach wymiany międzynarodowej. 
Wydział prowadzi badania naukowe na wysokim, międzynarodowym poziomie, realizuje 
projekty badawcze i rozwojowe (krajowe i międzynarodowe), kształci na wszystkich 
poziomach nauczania (studia stopnia I, II, studia doktoranckie i Szkoła Doktorska), a także 
inicjuje nadawanie zaszczytnego tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej. 
Stwarza również warunki do ciągłego rozwoju pracowników i ich awansu naukowego. 

Podstawowe czynniki determinujące rozwój Wydziału to wysoka jakość kształcenia i badań 
naukowych oraz prac rozwojowych, a także współpraca z uznanymi ośrodkami naukowymi 
oraz przedsiębiorcami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. 

Horyzont czasowy strategii wynosi 4 lata przy uwzględnieniu zasady ciągłości planowania. 
Strategia powinna być stale aktualizowana i dostosowywana do zmieniających się warunków 
ekonomicznych i społecznych. 
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Misja 

Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej jest stale rozwijającą się jednostką o uznanej 
pozycji w kraju i za granicą. Nieustannie, współpracując ze środowiskiem gospodarczym, 
kształci studentów, zgodnie z wymaganiami współczesnego rynku pracy. Kształtuje 
absolwentów o rozległych horyzontach i postawach twórczych, przekazuje im zarówno 
nowoczesną wiedzę, jak i umiejętności.  

Wydział Mechaniczny realizuje misję Politechniki Białostockiej – jest wspólnotą studentów, 
pracowników i absolwentów. Zapewnia wszystkim równe prawa, bez względu na płeć, wiek, 
narodowość i przekonania religijne. Społeczność Wydziału Mechanicznego, zachowując 
swoją autonomię) i uznając zasadę wolności nauki, słowa i sumienia, współpracuje ze 
wszystkimi instytucjami i organizacjami o zasięgu regionalnym, krajowym i światowym, 
uznającymi podobne wartości, w celu pomnażania i upowszechniania osiągnięć nauki i 
techniki. Zgodnie z tymi zasadami oraz w poczuciu szacunku dla wielokulturowej tradycji 
regionu północno-wschodniej Polski Wydział troszczy się o dostępność prowadzonych przez 
siebie studiów, starając się zapewnić młodzieży ze wszystkich środowisk równe szanse 
edukacyjne. Wydział Mechaniczny dąży do osiągnięcia najwyższej jakości w kształceniu 
studentów, rozwoju kadry i badaniach naukowych, wspiera i kreuje gospodarkę opartą na 
wiedzy oraz realizuje ideę kształcenia ustawicznego. Świadomy swej odpowiedzialności, 
kształci i wychowuje młodzież akademicką w celu budowania pomyślnej przyszłości 
demokratycznego, uczciwego i sprawiedliwego społeczeństwa.  

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU: 

I. NAUKA 

II. DYDAKTYKA 

III. WSPÓŁPRACA, PROMOCJA I ZARZĄDZANIE 
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Obszar I: NAUKA 

CS N1: Osiągnięcie przez Wydział pozycji wiodącej jednostki 
badawczej w kraju  

N1.1: Rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, 
w zakresie szeroko rozumianych dyscyplinach inżynieria mechaniczna 
oraz inżynieria biomedyczna  

Działania 

1. Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących zespołów badawczych ukierunkowanych 
na podejmowanie problemów naukowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju 
społeczeństwa i gospodarki;  

2. Wspieranie wykonawców projektów badawczych, rozwojowych i celowych finansowanych 
ze środków Unii Europejskiej, środków na naukę z budżetu krajowego, a także prac 
badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków pozabudżetowych; 

3. Wspieranie badań podstawowych i prac rozwojowych między innymi poprzez stałą 
modernizację i tworzenie nowych laboratoriów badawczych; 

4. Zwiększenie rozpoznawalności badań naukowych prowadzonych na Wydziale na arenie 
krajowej i międzynarodowej; 

5. Zwiększanie rangi wydawanego na Wydziale czasopisma Acta Mechanica et Automatica 
do poziomu min IF=1.5 w ciągu trwającej kadencji . 

N1.2: Uzyskanie pozytywnego wyniku ewaluacji dyscyplin naukowych 
reprezentowanych na Wydziale Mechanicznym 

Działania 

1. Wsparcie pracowników, których dorobek naukowy będzie podstawą ewaluacji dyscyplin 
naukowych, w procesie publikowania wyników badań w czasopismach i monografiach o 
wysokiej pozycji na liście ministerialnej czasopism i wydawnictw; 

2. Wsparcie pracowników w uzyskiwaniu i wdrażaniu patentów na wynalazki i praw 
ochronnych na wzory użytkowe; 

3. Dążenie do zwiększenia ekonomicznego efektu badań naukowych i prac rozwojowych 
prowadzonych w ewaluowanych dyscyplinach: inżynierii mechanicznej i inżynierii 
biomedycznej; 
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N1.3: Rozwój naukowy kadry Wydziału Mechanicznego  

Działania:  

1. Stałe wspieranie pracowników Wydziału w dążeniu do uzyskania awansu naukowego, 
tytułu profesora oraz stopni naukowych doktora habilitowanego i doktora; 

2. Systematyczne powiększanie potencjału naukowego Wydziału poprzez zatrudnianie 
doświadczonych badaczy o uznanej renomie jak też tworzenie miejsc pracy dla młodych 
naukowców; 

3. Wsparcie doktorantów w prowadzeniu badań naukowych oraz realizacji praktyk 
dydaktycznych; 

4. Zatrudnianie naukowców z innych ośrodków dających szansę na rozpoczęcie nowych lub 
rozwój już istniejących badań naukowych.  

5. Dążenie do systematycznej poprawy warunków realizacji badań przez pracowników 
Wydziału poprzez wzrost wynagrodzenia powiązanego z efektami działalności naukowej. 
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Obszar II: DYDAKTYKA 

CS D1: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale 
Mechanicznym 

D1.1: Stałe podnoszenie jakości kształcenia  

Działania: 

1. Tworzenie i ciągłe doskonalenie nowoczesnego systemu kształcenia umożliwiającego 
uzyskanie przez studentów jak największej wiedzy i umiejętności, opartego na 3 filarach:  

 zajęciach dydaktycznych przewidzianych w planie studiów,  

 realizacji projektów studenckich kół naukowych oraz uczestnictwie studentów 
w badaniach naukowych, 

 praktykach kierunkowych i stażach;  

2. Systematyczny rozwój bazy niezbędnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych z 
wykorzystaniem najnowszych technik i narzędzi, w szczególności laboratoriów 
dydaktycznych i pracowni projektowych;  

3. Doskonalenie kształcenia poprzez rozwój narzędzi informatycznych, promowanie 
kreatywnych i interaktywnych form zajęć; 

4. Tworzenie warunków do wykorzystania potencjału osób o uznanym dorobku 
dydaktycznym poprzez poprawę warunków zatrudnienia pracowników dydaktycznych; 

5. Ciągłe doskonalenie planów i programów studiów mające na celu ich dostosowanie do 
rozwoju nauki, techniki i potrzeb regionu, zgodnie ze strategią rozwoju województwa 
podlaskiego, z uwzględnieniem udziału przedsiębiorców skupionych w Radzie 
Przedsiębiorców przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, absolwentów 
oraz Samorządu Studenckiego;  

6. Zwiększenia możliwości indywidualnego konstruowania przez studenta jego procesu 
studiowania na Wydziale Mechanicznym poprzez rozbudowę oferty przedmiotów 
obieralnych; 

7. Wypracowanie koncepcji kształcenia najzdolniejszych studentów z wykorzystaniem 
indywidualnego toku studiów; 

8. Promocja najlepszych prac dyplomowych poprzez organizację wraz z Radą 
Przedsiębiorców Konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Mechanicznym 
PB; 

9. Wsparcie dla tworzenia przez pracowników Wydziału specjalistycznych podręczników i 
materiałów dydaktycznych; 

10. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych pracowników Wydziału poprzez udział  
w specjalistycznych konferencjach i szkoleniach; 

11. Organizacja praktyk kierunkowych o zwiększonym wymiarze (do 3 miesięcy)  
w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, umożliwiających nabycie przez 
studentów wiedzy i umiejętności praktycznych; 

12. Włączenie do procesu kształcenia pracowników z przemysłu o dużym doświadczeniu i 
wiedzy praktycznej; 

13. Poprawa dostępności nauczycieli akademickich dla studenta, również poprzez 
wykorzystanie platformy do zdalnej komunikacji. Ograniczanie obciążeń dydaktycznych 
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pracowników oraz liczebności grup studenckich na zajęciach o charakterze 
praktycznym;  

D1.2: Rozszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału oraz umiędzynarodowienie 
studiów 

Działania:  

1. Uruchomienie i promocja studiów I i II stopnia, prowadzonych w języku angielskim, w tym 
kierunków biomedical engineering, mechanical engineering oraz mechatronics;  

2. Rozwój międzynarodowej wymiany studentów i nauczycieli akademickich w ramach 
programu ERASMUS+, także organizacja zagranicznych praktyk zawodowych; 

3. Systematyczna analiza potrzeby tworzenia nowych kierunków studiów oraz specjalności  
w ramach kierunków już istniejących; 

D1.3: Stworzenie studentom możliwie najlepszych warunków studiowania  

Działania: 

1. Budowa pozycji studentów jako partnerów – współgospodarzy Wydziału Mechanicznego; 

2. Wspieranie organizacyjne i finansowe samorządności studenckiej na Wydziale, w tym 
wspieranie studenckich imprez artystyczno-kulturalnych;  

3. Stworzenie studentom możliwości spotkań z pracodawcami już na etapie studiów,  

4. Modernizacja laboratoriów dydaktycznych i pracowni komputerowych, doposażanie ich w 
nowoczesny sprzęt komputerowy; 

5. Wspieranie działalności studenckiej w obszarze kultury i sportu akademickiego. 

D1.4: Wsparcie działań w obszarze studenckiego ruchu naukowego 

Działania:  

1. Włączanie studentów, w szczególności studiów II stopnia, do realizacji projektów 
naukowo-badawczych i prac rozwojowych prowadzonych na Wydziale; 

2. Utrzymanie na wysokim poziomie środków przeznaczonych na działalność kół naukowych 
i interdyscyplinarnych zespołów studenckich tworzonych przez studentów Wydziału;  

3. Zapewnienie wsparcia organizacyjnego dla pracy kół naukowych i interdyscyplinarnych 
zespołów studenckich realizujących projekty badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe; 

4. Wsparcie organizacyjne i finansowe studenckich wypraw i konferencji naukowych, a także 
organizacja konkursu prac studenckich; 

5. Ciągłe poszerzanie listy przedsiębiorców wspierających działalność kół naukowych. 
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OBSZAR III: WSPÓŁPRACA, PROMOCJA I ZARZĄDZANIE 

CS W1: Rozszerzenie zakresu współpracy Wydziału 

W1.1: Rozwój współpracy naukowej 

Działania:  

1. Rozwój współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, szczególnie w ramach 
Międzynarodowych Sieci Naukowych oraz projektów Unii Europejskiej;  

2. Zwiększenie działań w ramach zawieranych porozumień z ośrodkami naukowymi zarówno 
krajowymi jak i zagranicznymi, szczególnie z instytucjami o uznanej renomie naukowej; 

3. Ciągłe poszerzanie współpracy personalnej (w tym wymiana naukowców, staże naukowe, 
zatrudnianie profesorów wizytujących). 

W1.2: Nawiązanie nowej i rozwój istniejącej współpracy dydaktycznej  
i badawczo-rozwojowej z przedsiębiorcami, krajowymi i zagranicznymi  

Działania: 

1. Partnerska współpraca z przedsiębiorcami w zakresie doskonalenia programów studiów 
oraz realizacji projektów badawczo-rozwojowych i celowych finansowanych ze środków 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Programów Ramowych UE oraz Regionalnych 
Programów Operacyjnych; 

2. Wsparcie w zakresie powoływania spółek spin-out i spin-off przez studentów, 
absolwentów i tworzenia laboratoriów we współpracy z przedsiębiorcami; 

3. Upowszechnienie staży przemysłowych z udziałem pracowników badawczo-
dydaktycznych i dydaktycznych oraz realizowanych na Wydziale staży naukowych dla 
pracowników przedsiębiorstw; 

4. Realizacja praktyk studenckich, staży oraz prac dyplomowych we współpracy  
z przedsiębiorcami;  

5. Organizacja studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych na potrzeby 
przedsiębiorstw; 

6. Wzmocnienie działań w sferze badań i transferu technologii do przemysłu oraz utworzenie 
interaktywnej platformy współpracy oraz komercjalizacji wyników badań (platformy dialogu 
z otoczeniem gospodarczym);  

7. Udział pracowników Wydziału w gremiach około biznesowych i zrzeszeniach 
pracodawców mających wpływ na kształtowanie potrzeb i umiejętności studentów 

W1.3: Wzmocnienie więzi z absolwentami 

Działania: 

1. Monitorowanie karier Absolwentów; 

2. Zaangażowanie Absolwentów Wydziału do zespołów wspomagających rozwój Wydziału;  

3. Stałe utrzymywanie kontaktów z absolwentami Wydziału poprzez Stowarzyszenie 
Absolwentów PB 

4. Realizacja projektu dotyczącego budowy Klubu Mechanika, miejsca nie tylko 
przeznaczonego na konsumcję, ale również wypoczynku, swobodnych dyskusji łączącego 
środowisko studentów i pracowników. 
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CS W2: Wzmocnienie pozycji Wydziału przez wdrażenie programu 
promocji 

W2.1: Zwiększenie skuteczności działań na rzecz kreowania pozytywnego 
wizerunku Wydziału  

Działania: 

1. Utrzymanie aktywnego udziału Wydziału Mechanicznego w konkursach, zawodach, 
festiwalach, targach oraz wystawach, krajowych i zagranicznych; 

2. Wsparcie uczestnictwa pracowników Wydziału w ogólnopolskich gremiach, organizacjach 
i towarzystwach naukowych; 

3. Organizacja cyklu konferencji międzynarodowych na WM związanych z transferem 
technologii do przemysłu. 

4. Intensyfikacja współpracy z instytucjami systemu oświaty – usprawnienie i poprawienie 
metod rozpowszechniania informacji o aktualnej ofercie edukacyjnej Wydziału; 

5. Rozwijanie współpracy ze szkolnictwem średnim, w szczególności technicznym, m.in. 
poprzez organizację otwartych zajęć dydaktycznych oraz zajęć dedykowanych uczniom z 
konkretnych szkół; 

6. Promocja sukcesów pracowników, doktorantów i studentów w prasie, radiu i telewizji oraz 
na stronach internetowych i w mediach społecznościowych;  

7. Stałe dostosowywanie do potrzeb oraz systematyczna aktualizacja zawartości witryny 
internetowej Wydziału; 

8. Wsparcie organizacyjne działalności społecznej studentów i pracowników, w tym w 
Białostockim Uniwersytecie Dziecięcym, w akcji honorowego krwiodawstwa „Wampiriada”, 
oraz w akcjach charytatywnych. 
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CS W3: Zwiększenie efektywności zarządzania Wydziałem 

W3.1: Racjonalizacja systemu zarządzania, w szczególności finansami 
Wydziału 

Działania:  

1. Budowa i udoskonalanie transparentnego systemu ustalania kryteriów wyboru zadań i ich 
finansowania; 

2. Usprawnienie zasad współdziałania i funkcjonowania elementów struktury Wydziału 
wprowadzając jasny i logiczny podział kompetencji,  

3. Minimalizacja barier administracyjnych oraz ciągły nadzór nad prawidłową współpracą 
działu administracyjnego ze środowiskiem naukowo-dydaktycznym. 

4. Systematyczne doskonalenie zasad funkcjonowania administracji wydziałowej.  

W3.2: Racjonalizacja gospodarowania bazą materialną i niematerialną Wydziału 

Działania:  

1. Wprowadzenie systemu zarządzania dostępem wszystkich pracowników i doktorantów 
Wydziału do laboratoriów i aparatury badawczej, umożliwiającego optymalizację i 
ewidencjonowanie wykorzystania potencjału badawczego Wydziału; 

2. Optymalizacja zakupów aparaturowych poprzez tworzenie laboratoriów wydziałowych 
dostępnych dla wszystkich pracowników i doktorantów Wydziału; 

3. Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków Wydziału poprzez ich termomodernizację 
(izolacja termiczna ścian i dachów, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii); 

4. Poprawa zewnętrznego wyglądu budynków poprzez wykonanie nowej elewacji;  

5. Poprawa wyglądu i komfortu pracy wewnątrz budynku Wydziału poprzez systematyczne 
prowadzenie remontów sal dydaktycznych, pomieszczeń laboratoryjnych, holi i pokojów 
pracowniczych oraz przeprojektowanie i przebudowę (poszerzenie i doświetlenie) klatek 
schodowych na Wydziale; 

6. Systematyczne zwiększanie stopnia dostosowania budynku do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością. 

7. Modernizacja i rozwój sieci teleinformatycznej oraz systemów teleinformatycznych celem 
podniesienia bezpieczeństwa i niezawodności działania. 
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Mierniki realizacji celów strategicznych 

N1: Osiągnięcie przez Wydział pozycji wiodącej jednostki badawczej w kraju  

 Liczba pozyskanych projektów naukowo-badawczych i badawczo- rozwojowych oraz 
wartość środków finansowych pozyskanych z tych projektów 

 Liczba i wartość punktowa publikacji naukowych z udziałem pracowników Wydziału 

 Wartość aparatury naukowej zakupionej na rzecz rozwoju infrastruktury badawczej 
Wydziału  

 Liczba studentów biorących udział w badaniach naukowych w pracach B+R 
potwierdzony udziałem w publikacjach i patentach 

D1: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym  

 Liczba kierunków studiów na WM z pozytywnym wynikiem akredytacji 
przeprowadzonej przez PKA 

 Liczba zmodernizowanych z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-
gospodarczego programów studiów prowadzonych na WM  

 Liczba kierunków studiów prowadzonych na WM w języku angielskim  

 Liczba i wartość projektów studenckich kół naukowych 

 Liczba pracowników z przemysłu biorących bezpośredni udział w prowadzeniu zajęć 
dydaktycznych 

 Liczba firm przyjmujących grupy studentów do odbywania praktyk studenckich 

 Liczba nagród i wyróżnień pozyskanych przez studentów w konkursach regionalnych, 
ogólnopolskich i międzynarodowych 

W1: Rozszerzenie zakresu współpracy Wydziału 

 Liczba i wartość projektów realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami  

 Liczba i wartość projektów realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi 

 Liczba zrealizowanych prac dyplomowych o tematyce uzgodnionej z partnerami z 
otoczenia społecznego i gospodarczego  

 Liczba konferencji i seminariów z udziałem naukowców i praktyków o rozpoznawalnej 
pozycji ponad-regionalnej i międzynarodowej 

W2: Wzmocnienie pozycji Wydziału przez wdrażanie programu promocji 

 Liczba konkursów, zawodów, festiwali, targów oraz wystaw krajowych i 
zagranicznych, w których był reprezentowany WM 

 Liczba zorganizowanych na WM konferencji międzynarodowych związanych z 
transferem technologii do przemysłu 

 Liczba zorganizowanych otwartych zajęć dydaktycznych oraz zajęć dedykowanych 
uczniom ze szkół średnich 

W3: Zwiększenie efektywności zarządzania Wydziałem 

 Liczba urządzeń badawczych objętych systemem zarządzania dostępem do 
laboratoriów i aparatury badawczej Wydziału 



Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego 
 

 Liczba wyremontowanych sal dydaktycznych, pomieszczeń laboratoryjnych, 
pomieszczeń pracowniczych i innych na Wydziale. 


