Centrum Eksperckie Uniwersytetu w Białymstoku

Centrum Eksperckie Uniwersytetu w Białymstoku ma na celu zapewnienie jak najlepszych
warunków do rozpowszechniania i komercjalizowania wiedzy, w tym wyników badań
naukowych i prac rozwojowych, prowadzonych na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest
spółką z ograniczoną odpowiedzialnością typu spin off powołaną na podstawie uchwały
nr 1646 Senatu UwB z dnia 17 grudnia 2014 r.
Spółka oferuje sporządzanie specjalistycznych ekspertyz, opinii, tłumaczeń i innych indywidualnych
usług o charakterze eksperckim i specjalistycznym, zgłaszanych m.in. przez instytucje administracji
publicznej oraz podmioty indywidualne, w tym także przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu.
Usługi realizowane są przez ekspertów będących pracownikami Uniwersytetu w Białymstoku
w zakresach tematycznych objętych ich specjalnością naukową. W przypadku usług wykraczających
poza katalog uczelni mogą one być wykonane również przez ekspertów zewnętrznych
współpracujących z Uniwersytetem w Białymstoku.
Uczelnia zatrudnia ponad 800 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 200 profesorów i wielu
praktyków. Ich wiedzę, doświadczenie i umiejętności można wykorzystać podczas specjalistycznych
szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, a także angażując ich jako doradców, opiniodawców
i ekspertów. Zespoły naukowe mogą przeprowadzać diagnozy potrzeb konkretnych branż
oraz wspierać przedsiębiorców w tworzeniu strategii rozwoju, prowadzić badania, pomiary i usługi
analityczne, a także ekspertyzy w różnym zakresie. Jednostki naukowe dysponują specjalistyczną,
nieraz unikalną aparaturą i laboratoriami pomiarowymi, co może stanowić podstawę stymulowania
rozwoju zaawansowanych technologii.
Potencjał kadrowy i kompetencyjny

Usługi Centrum Eksperckiego Uniwersytetu w Białymstoku Sp. z o.o. realizowane są przede wszystkim
przez ekspertów będących pracownikami Uniwersytetu w Białymstoku w zakresach tematycznych
objętych ich specjalnością naukową. Spółka korzysta z potencjału osobowego Uniwersytetu
w Białymstoku, który jako wiodący w regionie ośrodek naukowy zatrudnia ponad 800 pracowników
naukowo-dydaktycznych, w tym ponad 200 profesorów, a także wielu praktyków. Ponadto,
w przypadkach usług wykraczających poza zasoby personalne Uczelni lub z uwagi na preferencje
przedsiębiorcy, Spółka korzysta z wysoko kwalifikowanych ekspertów zewnętrznych. Ich wiedzę,
doświadczenie i umiejętności można wykorzystać podczas specjalistycznych szkoleń, warsztatów,
kursów, seminariów, a także angażując ich jako doradców, opiniodawców i ekspertów. Zespoły
naukowe mogą przeprowadzać diagnozy potrzeb konkretnych branż oraz wspierać przedsiębiorców
w tworzeniu strategii rozwoju, prowadzić badania, pomiary i usługi analityczne, a także ekspertyzy
w różnym zakresie.
Więcej informacji o możliwościach kadrowych i kompetencyjnych pracowników Uniwersytetu
w Białymstoku, w tym też poszczególnych jednostek organizacyjnych dostępnych jest na stronach:
https://www.uwb.edu.pl, https://polon.nauka.gov.pl, https://nauka-polska.pl.
Certyfikaty

Centrum Eksperckie Uniwersytetu w Białymstoku Sp. z. o.o. jako spółka typu spin off w celu
zapewnienie jak najlepszych warunków do rozpowszechniania i komercjalizowania wiedzy,
w tym wyników badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzonych na Uniwersytecie
w Białymstoku ma dostęp do licencji, certyfikatów, akredytacji i innych dokumentów poświadczających
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kompetencje do świadczenia usług prorozwojowych Uczelni. Więcej informacji na stronie
https://www.uwb.edu.pl.
Do grona ekspertów lub zespołów eksperckich powoływanych do realizacji danej usługi z zakresu
eksperckich specjalistycznych usług doradczych na rzecz przedsiębiorców selekcjonowane będą
wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (w tym licencje, certyfikaty, akredytacje
lub inne), o ile takie są lub będą wymagane dla wykonywania czynności składających się na daną
usługę.
Kontakt

Centrum Eksperckie Uniwersytetu w Białymstoku Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 1
15-213 Białystok
tel. 508 937 003
email: ce@uwb.edu.pl; etel.m@uwb.edu.pl
http://www.centrumeksperckie.uwb.edu.pl
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