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STRUKTURA 
ORGANIZACYJNA UW 2.0
BLIŻEJ CZY DALEJ OD NASZYCH PARTNERÓW Z 4EU?
Odnoszę wrażenie, że opracowania dotyczące modelu UW pod rządami ustawy 2.0 poddane debacie wśród 
społeczności UW są zbyt ogólne. Szczególnie rozważania o strukturze UW wymagają więcej konkretów. 

Przypomnijmy więc, że w skład obecnej struktury 
organizacyjnej UW wchodzi 21 wydziałów oraz 10 innych 
podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. 
Wydziały dzielą się na mniej lub bardziej autonomiczne 
podjednostki (instytuty, katedry itp.). Dane liczbowe  

 
 
o wydziałach (1. poziom struktury) i ich podjednostkach 
(2. poziom struktury) są zebrane w tabeli 1. Jako ilustracje 
wielkości podjednostek w dwóch ostatnich kolumnach 
podajemy średnią liczby nauczycieli akademickich (peł-
noetatowych oraz wszystkich) w podjednostkach.

Wiadomo, że niektóre wydziały są federacjami insty-
tutów, bywa że pozostających w szorstkiej przyjaźni, 
a połączonych koniecznością współistnienia z powodu 
minimów do prowadzenia studiów, nadawania stopni 
itp. lub po prostu zaszłościami historycznymi. Pro-
wadzenie kierunków studiów i obsługa studentów 
bywają przypisane do instytutów, a nawet mniejszych 
jednostek. Rady niektórych instytutów mają prawo 
nadawania stopni naukowych. 

Ustawa 2.0 znosi pojęcie podstawowej jednostki organi-
zacyjnej uczelni. Znikają podstawowe powody istnie-
nia wydziałów w formie, w jakiej je znamy. Podział 
wewnętrzny uczelni straci znaczenie na zewnątrz. 
Prowadzenie kierunku studiów będzie związane z uczel-
nią, podobnie nadawanie stopni naukowych, nie będzie 
dotacji statutowej, której bezpośrednimi beneficjentami 
były wydziały. Trzeba jasno powiedzieć – ta struktura 
administracyjna traci sens. Oczywiście nie oznacza to, 
że znikają rozmaite merytoryczne i społeczne więzi 
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Wydziały UW i ich podjednostki

Wydział Nauczyciele 
Akad. 1 etat

NA  
<1 etat

Podjednostki 
naukowo-dydaktyczne

Liczba  
podjednostek

NA 1 et/j NA  
≤1 etat/j

„Artes Liberales” 44 27 3 różne 3 15 24

Biologii 181 23 6 instytutów 6 30 34

Chemii 179 24 4 zakłady 4 45 51

Dziennikarstwa,  Informacji i Bibliologii 85 6 11 katedr 11 8 8

Filozofii i Socjologii 117 38 2 instytuty 2 59 78

Fizyki 196 20 4 instytuty + obserwatorium 
astronomiczne + katedra

6 33 36

Geografii i Studiów Regionalnych 84 17 6 katedr 6 14 15

Geologii 93 2 3 instytuty + katedra 4 23 24

Historyczny 228 13 5 instytutów + ośrodek 5 46 48

Lingwistyki Stosowanej 206 4 3 instytuty + 3 katedry 6 34 35

Matematyki, Informatyki i Mechaniki 194 24 3 instytuty 3 65 73

Nauk Ekonomicznych 78 28 9 katedr + 1 zakład 10 8 11

Nauk Politycznych i Studiów  
Międzynarodowych

151 19 4 instytuty + 2 ośrodki badaw-
cze

4 38 43

Neofilologii 229 23 4 instytuty + 3 katedry 7 33 36

Orientalistyczny 109 40 4 katedry + 8 zakładów 12 9 12

Pedagogiczny 66 7 5 katedr + 3 zakłady 8 8 9

Polonistyki 173 47 6 instytutów + katedra 7 25 31

Prawa i Administracji 181 35 6 instytutów 6 30 36

Psychologii 82 9 8 katedr + 6 zakładów 14 6 7

Stosowanych Nauk Społecznych  
i Resocjalizacji

94 8 2 instytuty 2 47 51

Zarządzania 113 30 9 katedr + 5 zakładów 14 8 10

SUMA (kol. 2, 3, 5), ŚREDNIA (kol. 6, 7) 2883 444 140 21 24

Tabela 1.  
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środowisk wydziałowych. Jednak nawet wydziały, które 
pozostaną w dotychczasowym składzie będą musiały przy-
jąć nowe zasady organizacji i działania, bo wiele kompetencji  
przewidzianych dla organów wydziałów zostanie przenie-
sionych gdzie indziej. Stoimy jednak przed wielką szansą 
autonomicznego ułożenia struktury organizacyjnej UW. 
Jaka ona ma być?

BRATNIE UCZELNIE 4EU
Punktem odniesienia dla koncepcji organizacji uniwersytetu 
nie powinny być jedynie krajowe przepisy – te pozostawiają 
nam wiele swobody – ale także uczelnie innych krajów. 
Zastanówmy się, co jest wspólne. Przyjrzyjmy się podobień-
stwom i różnicom w strukturach organizacyjnych uczelni, 
z którymi chcielibyśmy utrzymywać partnerskie relacje. Jeśli 

mają one być realizowane nie tylko na poziomie spotkań 
rektorskich lub indywidualnej współpracy uczonych, ale 
także jednostek naukowo-dydaktycznych, to warto jest 
osiągnąć pewną kompatybilność struktur. 

Do porównań wybraliśmy uczelnie skupione w European 
University Alliance (4EU)1, a więc obok UW: Karlova 
Univerzitet (Praga), Universität Heidelberg i Sorbonne 
Universite (Paryż). Będziemy w zasadzie rozważać dwa 
poziomy podziału, czyli: uniwersytet – wydziały (faculties) 
– instytuty (departments, chairs itp.).  Struktury 1. poziomu 
wymienionych uczelni porównane są w tabeli 2. Pomijamy 
wydziały medyczne i teologiczne, których odpowiedniki nie 
występują na UW (teologii nie ma również na Sorbonie).

Wydziały (faculties) na uniwersytetach 4EU (bez medycyny i teologii)

Karlova Univerzitet Universität Heidelberg Sorbonne Universite Uniwersytet Warszawski

Arts
Modern Languages

Arts & Humanities

„Artes Liberales”

Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Philosophy
Filozofii i Socjologii

Humanities Geografii i Studiów Regionalnych

Education Behavioural and Cultural 
Studies

Historyczny

Physical Education and Sport
Lingwistyki Stosowanej

Nauk Ekonomicznych

Social Sciences

Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Economics and Social Sciences

Neofilologii

Orientalistyczny

Pedagogiczny

Polonistyki

Psychologii

Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Zarządzania

Law Law nie ma Prawa i Administracji

Science
Biosciences

Chemistry and Earth Sciences

Science and Engineering

Biologii

Geologii

Chemii

Mathematics and Physics

Mathematics and Computer

Science
Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Physics and Astronomy Fizyki

8 jednostek 8 jednostek 2 jednostki 22 jednostki

Na pierwszy rzut oka widać, że 1. poziom podziału part-
nerskich uczelni jest znacznie mniej subtelny niż UW. Nie 
licząc teologii i medycyny, Uniwersytet Karola i Uniwersytet 
Heidelberg mają po 8 wydziałów, a Sorbonne tylko 2 wydziały. 
Nie ma więc mowy o zgodności struktur 1. poziomu. Pełna 
zgodność zachodzi jedynie w przypadku wydziału prawa (poza 
Sorbonne, gdzie nie ma studiów prawniczych) oraz w mate-
matyce i informatyce, a także fizyce między UW a Heidel-
bergiem (w Pradze matematyka, informatyka i fizyka tworzą 
jeden wydział). Wydziały UW w obecnym kształcie na ogół nie 
mają swoich odpowiedników w pozostałych uczelniach 4EU; 
podobnie pozostałe uczelnie między sobą. 

Podobieństwa pod względem zakresu merytorycznego są 
znacznie wyraźniejsze, jeśli przejść do 2. poziomu podziału, 
czyli departamentów, instytutów lub katedr. Rozpatrzmy 
jako przykład strukturę najszerszego wydziału, a miano-
wicie Arts & Humanities (Faculté des Lettres) w Sorbonne. 
W pierwszej kolumnie tabeli 3. wymieniono unité de 
formation et de recherche (UFR) wchodzące w skład tego 
wydziału i ich odpowiedniki w pozostałych uczelniach 
partnerskich. W nawiasach podano wydział (jednostkę 
1. poziomu), w skład której wchodzi dana jednostka.

Tabela 2.  
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Jednostki naukowo-dydaktyczne (UFR) w Arts & Humanities w Sorbonne i ich odpowiedniki w 4EU

Sorbonne Universite Universität Heidelberg Karlova Univerzitet Uniwersytet Warszawski

Art et archéologie Institut für Europäische Kunst-
geschichte (Philosophische Fak.)

Institute of Classical Archaeology 
(Fac. of Arts) Instytut Archeologii  

(Wydz. Historyczny)Department of Archaeology  
(Fac. of Arts) 

Department of Art History  
(Fac. of Arts)

Instytut Historii Sztuki  
(Wydz. Historyczny)

Musique et Musicologie Musikwissenschaftliches Seminar 
(Philosophische Fak.)

Department of Musicology  
(Fac. of Arts)

Instytut Muzykologii  
(Wydz. Historyczny)

Etudes anglophones Anglistische Seminar  
(Neuphilologische Fak.)

Department of Anglophone 
Literatures and Cultures Depart-
ment of English Language and ELT 
Methodology (Fac. of Arts)

Instytut Anglistyki  
(Wydz. Neofilologii)

Instytut Ameryk i Europy

Etudes arabes et hébraïques
Seminar für Sprachen und Kulturen 
des Vorderen Orients (Philosophi-
sche Fak.)

Czech Institute of Egyptology 
(Fac. of Arts)

Katedra Arabistyki i Islamistyki 
(Wydz. Orientalistyczny)

Zakład Hebraistyki 
(Wydz. Orientalistyczny)

Etudes germaniques et nordiques

Germanistische Seminar  
(Neuphilologische Fak.)

Department of Germanic Studies 
(Fac. of Arts)

Instytut Germanistyki  
(Wydz. Neofilologii)

Katedra Językoznawstwa Ogól-
nego, Wschodnioazjatyckiego 
Porównawczego i Bałtystyki 
(Wydz. Polonistyki)Institut für Deutsch als  

Fremd-sprachenphilologie  
(Neuphilologische Fak.) Instytut Hungarystyki  

(Wydz. Neofilologii)

Etudes Ibériques et Latino-améri-
caines Romanisches Seminar 

(Neuphilologische Fak.)
Department of Romance Studies 
(Fac. of Arts)

Instytut Iberystyki  
(Wydz. Neofilologii)

d. CESLA (OSA)

Etudes italiennes Katedra Italianistyki  
(Wydz. Neofilologii)

Etudes slaves Slavisches Institut 
(Neuphilologische Fak.)

Department of South Slavonic  
and Balkan Studies  
(Fac. of Arts) 

Instytut Slawistyki Zach. i Płd.  
(Wydz. Polonistyki)

Instytut Literatury Polskiej  
(Wydz. Polonistyki) 

Instytut Języka Polskiego  
(Wydz. Polonistyki) 

Instytut Polonistyki Stosowanej 
(Wydz. Polonistyki) 

Instytut Kultury Polskiej  
(Wydz. Polonistyki) 

Department  
of Czech and Comparative  
Literature 
(Fac. of Arts)

Instytut Rusycystyki (WLS)

Katedra Białorutenistyki (WLS)

Katedra Studiów Interkulturowych 
Europy Środkowo-Wschodniej 
(Wydz. Lingwistyki Stosowanej)

Katedra Ukrainistyki (WLS)

Langues étrangères appliquées 
(LEA)

Instytut Lingwistyki Stosowanej  
(WLS)

Institut für Computerlinguistik  
(Neuphilologische Fak.)

Department of Linguistics  
(Fac. of Arts)

Katedra Lingwistyki Formalnej 
(Wydz. Neofilologii)

Grec Seminar für Klassische Philologie 
(Philosophische Fak.)

Department of Greek and Latin 
Studies (Fac. of Arts)

Instytut Filologii Klasycznej  
(Wydz. Polonistyki)

Tabela 3. 
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W tabeli 3. jasno widać, że wśród jedno-
stek 2. poziomu podziału istnieje znacznie 
lepsza merytoryczna zgodność niż na 
poziomie jednostek 1. poziomu, a nawet, 
poza Heidelbergiem, liczba jednostek jest 
zbliżona.  

Warto może jeszcze wspomnieć Univer-
sity of Cambridge, który posiada klarowną 
strukturę trzystopniową: schools/faculties/
departments. Te ostatnie czasem dzielą się na 
centres. Uniwersytet w Cambridge pokrywa 
spektrum dyscyplin szersze niż uczelnie 4EU. 
Szkoły (schools) to: Arts and Humanities, 
Biological Sciences, Clinical Medicine, Huma-
nities and Social Sciences, Physical Sciences, 
and Technology. Znów jednostki 1. poziomu 
podziału nie są porównywalne z wydzia-
łami UW, ale na 3. poziomie (department), 
a czasem 2. (faculties) zgodności są oczywi-
ste. Podobnie rzecz się ma w zestawieniu 
z uniwersytetami amerykańskimi, gdzie 
departments odpowiadające merytorycznie 
jednostkom z tabeli 2. są zorganizowane 
w bardzo różnej wielkości  „paczki” o nazwie 
„school”, „college” lub „division”2. 

W badanych uczelniach jednostki 2. poziomu 
podziału skupiają na ogół grono pracow-
ników, których zainteresowania badawcze 
mieszczą się w jednej dyscyplinie naukowej 
lub w dyscyplinach pokrewnych. Istnienie 
i poziom naukowy takich jednostek powinny 
być troską władz uniwersytetu (a nie tylko 
pracowników danej jednostki), trudno 
bowiem sobie wyobrazić uniwersytet bez 
instytutu (departamentu, URF itp.) filozofii, 
geologii, historii, informatyki czy matematyki. 

Utrwalanie rozdrobnionej struktury mery-
torycznej nie jest celowe, bo jednostki stają 
się zbyt małe, podatne na negatywne skutki 
zmian kierunków badań i składu osobowego. 
Ponadto zasady demokracji akademickiej sto-
sowane w bardzo małych jednostkach pro-
wadzą do niezręcznych sytuacji. Optymalną 
wielkością jednostek 2. podziału wydaje się 
być około 25-75 pracowników badawczo-
-dydaktycznych. W realiach UW to często 
instytuty są „małymi ojczyznami”, z którymi 
identyfikują się pracownicy. Uważam, że 
w nowej strukturze organizacyjnej uniwer-
sytetu rola instytutów powinna wzrosnąć, 
a osoby nimi kierujące powinny być ważnymi 

uczestnikami debaty o przyszłości UW pod 
rządami ustawy 2.0. 

MAŁE OJCZYZNY
Proponuję uznać instytuty (lub katedry, jeśli 
są dostatecznie liczne, czy też całe obecne 
wydziały, jeśli nie są zbyt liczne) za „atomy” 
trwałej struktury organizacyjnej UW, a nowe 
wyższe struktury organizacyjne, które 
mogą nazywać się wydziałami, szkołami 
lub kolegiami, tworzyć oddolnie. Zróbmy 
doświadczenie myślowe: obecne wydziały 
przestają istnieć, a wchodzące w ich skład 
jednostki obecnego 2. poziomu podziału, 
czyli instytuty lub katedry (o ile są dostatecz-
nie duże) otrzymują swobodę łączenia się 
w „nowowydziały”. Przesłanką do utworzenia 
przez kilka instytutów „nowowydziału” może 
być pokrewieństwo merytoryczne badań, 
wspólne zasoby materialne (wspólna siedziba, 
aparatura, laboratoria, biblioteki itp.), pro-
wadzenie szkoły doktorskiej itp. Jest chyba 
oczywiste, że stworzenie „nowowydziału” 
składającego się z instytutów reprezentują-
cych różne dyscypliny (czy nawet dziedziny) 
zlokalizowanych w różnych miejscach nie 
ma sensu. Z drugiej strony można zasadnie 

Langue française Instytut Romanistyki  
(Wydz. Neofilologii)

Latin Seminar für Klassische Philologie 
(Philosophische Fak.)

Department of Greek and Latin 
Studies (Fac. of Arts)

Instytut Filologii Klasycznej  
(Wydz. Polonistyki)

Littérature française et comparée Instytut Romanistyki  
(Wydz. Neofilologii)

Géographie et aménagement Geographisches Institut (Fak. für 
Chemie und Geowissenschaften)

Department of Geography  
(Fac. of Science)

Wydz. Geografii i Studiów  
Regionalnych

Histoire
Zentrum für Europäische Geschi-
chts- und Kulturwissenschaften 
(Philosophische Fak.)

Department of General History 
(Fac. of Arts)

Instytut Historyczny  
(Wydz. Historyczny)

Department of Czech History 
(Fac. of Arts)

Department of Auxiliary Historical 
Sciences and Archive Studies  
(Fac. of Arts)

Institut de recherche sur les 
civilisations de l’Occident moderne 
(IRCOM)

 Instytut Ameryk i Europy

Philosophie Philosophisches Seminar  
(Philosophische Fak.)

Department of Philosophy and 
Religious Studies (Fac. of Arts) Instytut Filozofii (WFiS)

Sociologie et informatique pour les 
sciences humaines

Max-Weber-Institut für Soziologie 
(Fakultät für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften)

Department of Sociology  
(Fac. of Social Sciences)

Instytut Socjologii (WFiS)

Inst. Stos. Nauk Społ. (WSNSiR)

Information et communication 
(CELSA)

Wydział Dziennikarstwa,  
Informacji i Bibliologii

Ecole Supérieure du Professorat et 
de l’Education Institut für Bildungswissenschaft Wydział Pedagogiczny

24 jednostki 16 jednostek 20 jednostek 32 jednostki
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pytać o sens istnienia odrębnych jednostek 
1. poziomu podziału reprezentujących tę 
samą (bardzo szeroką) dyscyplinę naukową, 
między którymi odbywają się duże przepływy 
studentów i na dodatek zlokalizowanych 
we wspólnym gmachu. Można wprowadzić 
pewne mechanizmy zachęcające instytuty do 
łączenia się w większe „nowowydziały”. Insty-
tuty, które nie zdecydują się na „federalizację” 
w ramach „nowowydziałów”, będą jednost-
kami 1. poziomu podziału. Przez pewną 
analogię do ustawy 2.0 proponuję przyjąć, że 
z perspektywy centrali UW będą widoczne 
jedynie jednostki 1. i 2. poziomu podziału, pod 
warunkiem, że jest w nich zatrudnionych co 
najmniej 25 pełnoetatowych nauczycieli aka-
demickich. Statut nie powinien przewidywać 
tworzenia mniejszych jednostek naukowo-
-dydaktycznych jako elementów struktury 
UW, pozostawiając ewentualne tworzenie 
takich jednostek decyzji władz odpowiedniej 
jednostki 1. poziomu podziału, a powoływanie 
ich kierowników władzom tych jednostek. 
Małe jednostki powinny mieć charakter 
projektowy i być tworzone na określony okres 
(np. 5 lat), po którym na podstawie ewaluacji 
podejmowana będzie decyzja o przedłużeniu 
na kolejny okres.

Nie należy dopuszczać do rozdrabniania 
struktury organizacyjnej, co niestety dzieje się 
na niektórych wydziałach. Tendencja zastę-
powania instytutów przez sieci specjalistycz-
nych katedr powinna być zatrzymana. Nie 
chodzi tu o nazwy, lecz o wielkość i charakter 
jednostek. „Wsobny chów”, na którym wciąż 
opiera się rekrutacja nauczycieli akademic-
kich, grozi pozostawaniem pracowników 
w tym samym wąskim personalnym układzie 
hierarchicznym, praktycznie od studiów przez 
całe życie zawodowe. Będzie wzrastał nacisk 
na tworzenie nowych katedr, zapewne też 
o egzotycznych nazwach, bo będzie to jedyną 
drogą do usamodzielnienia się. Większe jed-
nostki organizacyjne dają pracownikom więcej 
osobistej swobody wyboru kierunku badań. 

Podkreślmy, że pod rządami ustawy 2.0 
„nowowydziały” będą miały zupełnie 
inny, bardziej techniczny charakter. Znikną 
formalne powody grupowania instytutów w 
„nowowydziały” – mogą stać się nieaktualne 
obawy związane z łączeniem dotychczaso-
wych wydziałów w większe „nowowydziały”. 
Instytuty powinny posiadać znaczny zakres 
autonomii merytorycznej, być widoczne 
z perspektywy centrali UW. W zakresie 
badań naukowych nadzór nad działalnością 
instytutu powinny sprawować rady dyscyplin, 
a działalności dydaktycznej organy powołane 
do prowadzenia kierunków studiów. Można 
rozważyć stworzenie nowych stanowisk pro-
rektorów ds. poszczególnych dziedzin nauki 

– takie rozwiązanie byłoby także ustrojowym 
otwarciem drzwi do pogłębienia związku 
z medykami zapoczątkowanego stworzeniem 
federacji3. 

RADY DYSCYPLIN I KIERUNKÓW STUDIÓW
Kwestie dotyczące organizacji nadawania 
stopni i tytułów oraz dydaktyki zostały 
obszernie omówione w materiałach 
odpowiednich think tanków, wzbogaconych 
o wkład zespołu rektorskiego, dostępnych 
członkom społeczności UW na stronie www.
uw.edu.pl/uniwersytet/uw-a-nowa-ustawa. Tu 
przedstawiam jedynie pewne dane i aspekty 
organizacyjne. 

W ustawie 2.0 prawo nadawania stopni 
zostało powiązane z wynikami ewaluacji 
badań w poszczególnych dyscyplinach. 
Obecnie próg ewaluacji dla dyscypliny – a więc 
co najmniej 12 badaczy – UW przekracza w ok. 
20 dyscyplinach. Liczba badaczy w poszcze-
gólnych dyscyplinach jest bardzo różna: od 
kilkunastu do kilkuset, mediana wynosi ok. 
150, a najliczniejsza dyscyplina to „nauki filo-
logiczne”, w zakresie której prowadzi badania 
ok. 17% kadry badawczo-dydaktycznej UW. 
Ustawa 2.0 przewiduje, że „Statut może 
określić tylko jeden organ w zakresie danej 
dyscypliny, a w przypadku uczelni spełniającej 
warunek, o którym mowa w art. 185 ust. 3 
[połowa dyscyplin A lub B+ w ramach dzie-
dziny] – w zakresie danej dziedziny” (art. 28 
ust. 4), więc UW musi powołać nie więcej niż 
23 rady. Ich liczba zapewne będzie mniejsza, 
bo ustawa dopuszcza jedną radę dla kilku 
dyscyplin. Zapewne fizycy i astronomowie 
zadowolą się jedną radą, także informatycy 
i matematycy. O mniej znanych mi dyscypli-
nach nie będę się konkretnie wypowiadał. 
Statutowe zasady tworzenia tych rad muszą 
uwzględniać udział w nich przedstawicieli 
dyscypliny niezależnie od jednostki organi-
zacyjnej, w której są zatrudnieni. Proponuję 
przyjęcie zasady, że członkami rady dyscypliny 
są wszyscy reprezentujący tę dyscyplinę 
habilitowani i pełnozatrudnieni pracownicy 
UW, którzy nie przekroczyli wieku emerytal-
nego4. Pozwoli to zachować liczebność rad 
nie większą niż liczebność dotychczasowych 
rad wydziałów. Taka zasada ma tę wielką 
zaletę, że unika się kłopotliwego procesu 
wyborczego, a jednocześnie zapewnia naj-
pełniejsze kompetencje merytoryczne. Rady 
dziedzin mogłyby składać się z przedstawicieli 
wybranych przez rady dyscyplin wchodzących 
w skład dziedziny. Proponuję, aby obsługę 
organizacyjną rady dyscyplin sprawowała 
wskazana przez rektora (lub senat) jednostka 
organizacyjna 1. podziału – najlepiej „nowo-
wydział” skupiający wiele instytutów prowa-
dzących badania w danej dyscyplinie. W ten 
sposób posiadane know-how w zakresie 

prowadzenia przewodów dotyczących stopni 
i tytułów naukowych zostanie dobrze wyko-
rzystane. Ponieważ jesteśmy przywiązani do 
tytułu dziekana, proponuję, aby przewod-
niczący rady dyscypliny nosił taki tytuł, np. 
dziekan filozofii lub nauk fizycznych.

RADY KIERUNKÓW STUDIÓW
Prowadzenie studiów jest ogromnym przed-
sięwzięciem organizacyjno-logistycznym, 
w którym należy wyróżnić kilka grup zadań 
o charakterze merytorycznym i organiza-
cyjnym: 

 » ułożenie programu, monitorowanie jego 
realizacji,

 »  ustalanie limitów przyjęć,
 »  rozliczanie studentów z realizacji pro-
gramu,

 »  organizacja zajęć dydaktycznych wcho-
dzących w skład programu. 

Kwestie programowe powinny leżeć w gestii 
rady kierunku (lub kilku kierunków), w skład 
której wchodzą przedstawiciele merytorycz-
nie właściwych instytutów, studentów oraz 
delegaci centrali UW (np. przedstawiciele rady 
kolegium), których zadaniem jest dbałość 
o spójność programów. Rada określa przed-
mioty wchodzące w skład programu i wyzna-
cza instytut odpowiedzialny za obsadę, który 
z kolei wyznacza prowadzących i rozlicza ich 
z wykonania zadań dydaktycznych. Obsługę 
administracyjną rady kierunku studiów pro-
ponuję powierzać, podobnie jak w przypadku 
rady dyscypliny, jednej z jednostek organiza-
cyjnych 1. poziomu podziału. Formalne rozli-
czanie studentów z realizacji programów (czyli 
zaliczenia przewidzianych planem studiów 
przedmiotów) mogłyby przejąć Biura Obsługi 
Studentów obsługujące studentów wielu 
kierunków (np. usytuowane na odpowiednich 
kampusach). Już dziś sekretariaty MISMaP 
i MISH obsługują studentów realizujących 
bardzo zróżnicowane plany studiów – można 
skorzystać z tych doświadczeń.

Charakter i ramy artykułu w piśmie „UW” 
nie pozwalają ani na bardziej szczegółowe 
omówienie przedstawionych propozycji ani 
odniesienie się do innych ważnych zagadnień 
organizacji UW. Publikuję go z przekonaniem, 
że wnosi do debaty na temat implementacji 
na UW przepisów ustawy 2.0. sposób myśle-
nia dotąd w niej nieobecny.

1 Więcej w artykule W oczekiwaniu na pilotaż w nr 4(87) 
pisma „UW” .
2 Podobne analizy dotyczące także Oxfordu, Harvardu 
i Stanfordu przedstawił latem 2017 r. „małemu senatowi 
UW” dziekan WFiS prof. Mieszko Tałasiewicz.
3 Więcej na s. 6-7 tego numeru pisma „UW” .
4 Na mocy ustawy 2.0 art. 190 ust. 4 są to osoby mogące być 
promotorami w przewodach doktorskich.

Prof. Stefan Jackowski pracuje na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Przez 20 lat zasiadał 
w Senacie UW i wielu komisjach senackich. Obecnie jest przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Analiz 
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