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rów. W in nej ba zie są da ne do ty czą ce cho rób 
cy wi li za cyj nych, cu krzy cy, cho rób ser co wo -na -
czy nio wych, w jesz cze in nej da ne z uni kal ne go 
ba da nia ko hor to we go „Bia ły stok+”. To na sze 
skarb ce, a za war te w nich in for ma cje to na sze 
sre bra ro do we. Pro szę so bie wy obra zić, co 
mo że się stać, kie dy uda się nam te ba zy ze so -
bą zin te gro wać?. Po trzeb na jest do te go spe -
cjal na lo gi sty ka, bu do wa no wych sys te mów 
bio in for ma tycz nych i prze ko na nie lu dzi do spo -
so bu my śle nia „ja i wspól ny suk ces”. Klu czo we 
jest to, że te raz pla nu je my te nie zwy kle cen ne 
zbio ry ma te ria łu bio lo gicz ne go pod dać 
wszech stron nej ana li zie ge no mo wej, me ta bo -
lo mo wej, pro te omo wej i w peł ni zin te gro wać 
z da ny mi kli nicz ny mi. W ten spo sób po wsta nie 
na uko wa mie szan ka gro żą ca wy bu chem na -
praw dę do brych pu bli ka cji.  

 
– Co jest klu czo we w pro wa dzo nej po li -

ty ce na uko wej UMB? 
– Naj waż niej si w dzia ła niu są lu dzie peł ni pa -

sji, wia ry i de ter mi na cji. Ta kich u nas nie bra -
ku je. Mu si my więc wy ko rzy sty wać i wciąż po -
bu dzać wła sny po ten cjał. Dla cze go ma my 
cze kać, aż to zro bią za nas w gdzieś w USA, 
czy in nym zna nym eu ro pej skim ośrod ku? Je że li 
my te go u sie bie nie wy ko na my, to stra ci 
na tym ca ła pol ska me dy cy na.  

 
– Co w tym am bit nym pro jek cie wy ma -

ga naj więk szej uwa gi?  
– Ce lem tej stra te gii jest ol brzy mia in te gra cja 

da nych i czer pa nie po tem ze wspól ne go skarb -
ca. Z dru giej stro ny naj więk szym wy zwa niem 
bę dzie przy go to wa nie ta kich al go ryt mów, by 
stwo rzyć z na szych da nych je den wspól ny 
zbiór, a nie sze reg od ręb nych. To bę dzie 
ogrom na pra ca na szych bio in for ma ty ków. 
Część z tych spe cja li stów ma my już na uczel ni, 
in nych za pro si my jesz cze do współ pra cy. 

 IDUB11 to nasz rejs w kie run ku no we go 
świa ta or ga ni za cji pra cy na uko wej, pró ba zdo -
by cia na uko wych szczy tów po przez sze ro ko 
za kro jo ną współ pra cę kli ni cy stów, ge ne ty ków, 
ana li ty ków, bio in for ma ty ków z wy dat ną po mo -
cą na szych stu den tów. To ma być na sze prze -
bu dze nie mo cy, nie tyl ko na uko wych, ale i or -
ga ni za cyj nych.  

 
– Ja kich efek tów UMB spo dzie wa się za  

5-10 lat?  
– Je ste śmy uni wer sy te tem me dycz nym i to 

cho ry mu si po zo stać w cen trum na szej uwa gi. 
Wie rzy my, że na si pa cjen ci bę dą mo gli od czuć 
efek ty dzia łań jak naj szyb ciej. Chce my two rzyć 

Uni wer sy tet Me dycz ny w Bia -
łym sto ku (UMB) dba o roz wój 

swo jej ka dry na uko wej. Mło dzi ba -
da cze wy jeż dża ją na licz ne sta że, Uni -

wer sy tet pro wa dzi też mię dzy na ro do we stu -
dia dok to ranc kie. Uczel nia wła śnie 
roz po czy na no wy etap wdra ża nia swo jej stra -
te gii na uko wo -ba daw czej. Jej ce lem jest za chę -
ce nie jak naj więk szej licz by za rów no mło dych 
jak i do świad czo nych na ukow ców do ta kie go 
pro wa dze nia pro jek tów ba daw czych, któ re 
po zwo li na in te gra cję szcze gó ło wych da nych 
kli nicz nych z sze ro ko za kro jo ny mi ba da nia mi 
ge no mu, pro te omu i me ta bo lo mu. W efek cie 
umoż li wi to dal szy roz wój je dy nej w swo im ro -
dza ju, kom plek so wej, a przez to nie zwy kle 
war to ścio wej ba zy da nych. Ze spół tych dzia łań 
zo stał okre ślo ny mia nem IDUB11, co sta no wi 
na wią za nie do mi ni ste rial ne go kon kur su Ini cja -
ty wa Do sko na ło ści – Uczel nia Ba daw cza. „11”- 
ozna cza miej sce UMB w tym kon kur sie spo -
śród wszyst kich naj lep szych uczel -
ni w Pol sce i dru gie spo śród uczel -
ni me dycz nych. Co wię cej, 
mię dzy na ro do wy pa nel eks per tów, 

my te ra pii dla pa cjen tów, a dla na ukow ców 
– za sto so wa nie me tod, któ re ma ją stać się 

prze pust ką do pu bli ka cji w naj lep szych 
cza so pi smach na uko wych.  

 
O pro jek cie IDUB11 i in no -

wa cyj nej po li ty ce na uko wej 
roz ma wia my z prof. dr hab. 
MAR CI NEM MO NIUSZ KO, 

pro rek to rem ds. na uki i roz wo ju 
Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Bia -

łym sto ku, kie row ni kiem pro jek tu IDUB11 
 
– W ja kim punk cie re ali za cji pro jek tu 

jest uczel nia? 
– W UMB ma my już sys te my uni kal nych baz 

da nych, któ re są jesz cze roz pro szo ne. Ma my 
bio bank, w któ rym gro ma dzi my szcze gó ło we 
da ne do ty czą ce no wo two rów, np. z ośrod ko -
we go ukła du ner wo we go, ra ka jaj ni ka, je li ta 
gru be go i płu ca. One są już czę ścio wo prze na -

li zo wa ne pod ką tem ca łe go ge no -
mu i w dal szym cią gu bę dą ba da ne. 
Tak sa mo bę dzie my pra co wać 
w przy pad ku ko lej nych no wo two -

uznał przed sta wio ne w pro jek cie UMB pla ny 
na uko we za nie zwy kle war to ścio we i war te sfi -
nan so wa nia nie za leż nie od wy ni ków kon -
kur su. Eks per tów uwiódł szcze gól nie 
od waż ny plan roz wo ju me dy cy ny 
sper so na li zo wa nej roz sze rza ją cy to 
po ję cie na tak zwa ną High -Def ni tion 
Me di ci ne (Me dy cy nę Wy so kiej Ja ko -
ści). W skró cie po le ga to na two rze -
niu baz da nych obej mu ją cych pa cjen -
tów z cho ro ba mi cy wi li za cyj ny mi (m. in. 
on ko lo gicz ny mi) opar tych o nie zwy kle szcze -
gó ło wy opis kli nicz ny oraz za sto so wa nie sze -
ro ko za kro jo nych ba dań ge no micz nych, pro te -
omicz nych czy me ta bo lo micz nych. Ma ło któ ra 
in sty tu cja w świe cie pod cho dzi w ta ki spo sób 
do ba da nia cho rób, a UMB w ra mach dzia łań 
roz wo jo wych pod na zwą Cen trum Sztucz nej 
In te li gen cji w Me dy cy nie zaj mu je się tym już 
od kil ku lat. Do ce lo wo ma to słu żyć lep szej dia -
gno sty ce i wy bo ro wi bar dziej pre cy zyj nej for -

71 LAT TRADYCJI MEDYCZNEJ, 16 KIERUNKÓW MEDYCZNYCH,  
6 CENTRÓW BADAWCZYCH, 888 NAUCZYCIELI AKADEMICKICH,  

5500 STUDENTÓW 400 STUDENTÓW AGLOJĘZYCZNYCH,  
30.000 ABSOLWENTÓW.

Cie ka wost ki z UMB: 
• Stu den ci UMB po cho dzą z po nad 30 kra -

jów, m. in.: Nor we gii, Szwe cji, USA, ka na -
dy, Nie miec, Hisz pa nii i Ara bii Sau dyj skiej.  

• W Cen trum Ba dań Kli nicz nych te sty wy -
dol no ścio we prze cho dzą za wod ni cy Ja giel -
lo ni Bia ły stok 

• Na uczel ni po wsta ło pierw sze w Pol sce Cen -
trum Sztucz nej In te li gen cji w Me dy cy nie  

• UMB jest li de rem w wy ko ny wa niu ba dań 
se kwen cjo no wa nia ca łe go ge no mu 

• 91 stu denc kich Kół Na uko wych i nie zwy -
kle ak tyw ne or ga ni za cje stu denc kie 

• Głów ną sie dzi bą uczel ni jest XVIII-wiecz ny 
Pa łac Bra nic kich, zwa ny Wer sa lem Pół no cy 

no we sche ma ty po stę po wa nia dia gno stycz ne -
go i no we al go ryt my sztucz nej in te li gen cji 
wspie ra ją ce (a nie za stę pu ją ce) in dy wi du al ne 
de cy zje le ka rza. Al go ryt my okre śla ją ce ry zy ko 
wy stą pie nia da nej cho ro by, cięż kość jej prze -
bie gu, pod po wia da ją ce, ja ka for ma te ra pii dla 
da ne go pa cjen ta mo że być naj lep sza.  

Li czę, że sta nie my się jesz cze spraw niej dzia -
ła ją cym ośrod kiem na uko wym, w któ rym wy -
ko ny wa nie ba dań wy so kiej ja ko ści przez stu -
den tów i na ukow ców bę dzie przy jem no ścią 
i co dzien no ścią.  

 

TU RODZĄ SIĘ ODKRYCIA!

umb.edu.pl

Ak tu al nie na 16 kie run kach kształ ci się 5500 
stu den tów, w tym pra wie 400 stu diu je w j. an -
giel skim. Ofer ta edu ka cyj na uczel ni jest sta le 
do sto so wy wa na do po trzeb ryn ku pra cy. UMB 
otwo rzył wy jąt ko wy w ska li kra ju kie ru nek stu -
diów Bio sta tyst ka (I i II sto pień) – czy li Big Da -
ta w me dy cy nie. Po nad to uczel nia od po wia da -
jąc na pan de micz ne wy zwa nie wzbo ga ci ła 
Zdro wie Pu blicz ne o Epi de mio lo gię. O po zio -
mie na ucza nia na UMB świad czą od lat czo ło -
we lo ka ty zdo by wa ne w kra ju przez ab sol wen -
tów na Le kar skim Eg za mi nie Koń co wym 
i Le kar sko -Den ty stycz nym Eg za mi nie Koń co -
wym. Uni wer sy tet Me dycz ny w Bia łym sto ku 
to po nad 70 lat tra dy cji, do sko na ła ka dra, 
wspa nia li stu den ci i no wo cze sne la bo ra to ria. 
Atu tem jest zwar ty kam pus aka de mic ki w ści -
słym cen trum mia sta oto czo nym wspa nia łym 
par kiem. Szpi ta le kli nicz ne, głów na sie dzi ba 
uczel ni i aka de mi ki są po ło żo ne w bar dzo nie -
wiel kiej od le gło ści od sie bie. Na uczel ni dzia -
ła ją licz ne ko ła za in te re so wań, kil ka dzie siąt kół 
na uko wych, naj star sze ra dio aka de mic kie 
w Pol sce, uty tu ło wa ny chór. Po nad to po po -
ko na niu pan de mii szyb ko wró cą po pu lar ne re -
ga ty że glar skie, za wo dy w siat ków ce, ko szy -
ków ce, fut sa lu, bie gach prze ła jo wych. Oprócz 
wy da rzeń spor to wych Wspól no tę Aka de mic -
ką UMB in te gru ją rów nież im pre zy mu zycz ne 
(ka ra oke) i ku li nar ne. 



PRZEBUDZENIE MOCY 
NA UMB


