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U progu kolejnej kadencji władz akademickich Uniwersytet Warszawski stoi wobec
wielu wyzwań. Na naszych oczach znikają bariery polityczne, ekonomiczne i techniczne.
Otwierają się nowe perspektywy rozwoju. Internet umożliwia dostęp do niewyobrażal-
nych przed kilku laty zasobów naukowych i dydaktycznych. Jednocześnie stajemy wobec
konieczności sprostania konkurencji we wszystkich dziedzinach działania Uczelni. Już
dziś o najlepszych kandydatów na studia, o pracowników, o granty badawcze konkuru-
jemy z uczelniami całego świata. Komercjalizacja szkolnictwa wyższego i niedostateczne
finansowanie budżetowe wymaga dostosowywania się do oczekiwań rynku. Proces bo-
loński wymusza reformy studiów. Uczelnie na całym świecie poszukują swojego miejsca
w szybko zmieniającym się otoczeniu.

Działajmy wspólnie

Sprostanie wyzwaniom wymaga wspólnych działań naszej społeczności. Budując na
dokonaniach i doświadczeniu poprzedników, nowe władze akademickie Uniwersytetu ra-
zem z władzamu wydziałów i przy udziale Samorządu Studentów muszą wspólnie nakre-
ślić strategiczne cele Uczelni; przygotować program unowocześnienia organizacji pracy
i nauki oraz zarządzania wspólnymi zasobami. Program taki, poddany pod publiczną de-
batę na Uniwersytecie, będzie służył łączeniu środowisk i jednostek Uniwersytetu więzami
współpracy, przy poszanowaniu tożsamości „małych ojczyzn” – związanych z rozmaitymi
dyscyplinami naukowymi.
W kolejnych rodziałach wskazuję kilka kierunków, w których konieczne są wspólne

działania, aby nasz Uniwersytet zajmował wysoką pozycję i cieszył się prestiżem na miarę
naszych oczekiwań.

Starajmy się o najlepszych kandydatów na studia

Przyjmowanie na wszystkie poziomy i rodzaje studiów jak najlepszych kandydatów
stanowi gwarancję utrzymywania wysokiej pozycji Uczelni przez wiele lat. Wprowadzenie
ocen maturalnych jako podstawy przyjęcia na studia, upowszechnianie uzupełniających
studiów magisterskich i studiów doktoranckich wymagają nowego spojrzenia na rekru-
tację. Konieczne są skoordynowane, systematycznie ponawiane działania informacyjne
o studiach prowadzonych na UW, przede wszystkim adresowane do ambitnych uczniów
i studentów innych uczelni. Kandydatom powinniśmy zapewniać pomoc w wyborze naj-
odpowiednieszych do ich zainteresowań studiów. Bardzo ważne jest rozwijanie przez Uni-
wersytet pod własnym szyldem różnorodnych form popularyzacji nauki oraz wspieranie
organizacji promujących rozwój zainteresowań naukowych wśród młodzieży szkolnej.
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Otwórzmy uniwersytecką przestrzeń edukacyjną

Kształtując programy studiów Uniwersytet musi brać pod uwagę, że większość stu-
dentów dopiero w trakcie studiów wyrabia sobie wizję swojej pracy zawodowej, a wstę-
pując na uczelnię nie może przewidzieć, jaka wiedza będzie im w przyszłości potrzebna.
Dlatego należy uelastyczniać programy studiów oraz rozszerzać możliwości korzystania
przez studentów z zajęć prowadzonych na całym Uniwersytecie. Studenci powinni także
opanowywać na Uczelni pewne umiejętności uniwersalne, oczekiwane od pracowników
praktycznie we wszystkich zawodach wymagających wyższego wykształcenia (np. języki
obce, posługiwanie się komputerem itp.).
Realizacja tych celów wymaga stworzenia nowej koncepcji regulaminu studiów i or-

ganizacji zajęć, przyjmującej za punkt wyjścia to, że uczestnictwo studenta w zajęciach
poza macierzystą jednostką jest regułą, a nie wyjątkiem. Należy ułatwić studentom uzy-
skiwanie magisterium na innym kierunku niż licencjat. Musimy stworzyć rozwiązania
organizacyjne oraz mechanizmy finansowania zachęcające do tworzenia programów in-
terdyscyplinarnych przez kilka jednostek. Studenci i nauczyciele akademiccy pomagający
im w budowie indywidualnych programów studiów muszą otrzymać kompletną i łatwo
dostępną informację o przedmiotach prowadzonych w całej Uczelni oraz wymaganiach
zaliczeniowych.
Organizacja toku studiów powinna umożliwiać realizację indywidualnych programów

a także uwzględniać potrzeby studentów odwiedzających, których liczba powinna rosnąć.
Zwiększeniu atrakcyjności studiów mogłoby służyć szersze wykorzystanie programów mię-
dzynarodowych.

Rozwijajmy kształcenie ustawiczne

Wskutek zmian demograficznych oraz przemian na rynku pracy coraz ważniejszym
zadaniem Uniwersytetu będzie kształcenie osób aktywnych zawodowo, pragnących zmie-
nić zawód lub uzupełnić wykształcenie, a także po prostu zainteresowanych poszerza-
niem wiedzy. Potrzebne są nowe koncepcje „programów dla dorosłych”, wypracowywane
w porozumieniu z zainteresowanymi oraz z pracodawcami. Zwiększeniu atrakcyjności
istniejących studiów podyplomowych służyłoby przygotowanie zintegrowanego systemu
informacji o nich, eksponującego powiązania między studiami prowadzonymi przez różne
jednostki.
Ogromnie ważnym zadaniem jest wspólne zbudowanie oferty studiów podyplomowych

dla nauczycieli, uwzględniającej wymagania nauczania dwóch przedmiotów. W kształce-
niu ustawicznym wielką rolę może odegrać zastosowanie Internetu do prowadzenia zajęć,
konsultacji oraz udostępniania materiałów.

Stymulujmy ambitne badania naukowe

Jedność badań naukowych i dydaktyki akademickiej jest fundamentalną zasadą dzia-
łania Uniwersytetu. Pozycja UW w rankingach naukowych opiera się na osiągnięciach
w kilku najsilniejszych dziedzinach, którym musimy zapewniać jak najlepsze warunki
prowadzenia badań, nie bacząc na fluktuacje zainteresowań studentów. Dla umocnienia
międzynarodowej pozycji UW warto wyróżnić pewne dziedziny, np. związane z naszym
Krajem, w których Uniwersytet mógłby się stać centrum w skali międzynarodowej – przyj-
mować studentów i zainteresowanych badaczy z całego świata i tworzyć źródła dostępne
przez Internet.
Strategicznym celem działań władz Uczelni musi być zdynamizowanie badań, w szcze-

góności poprzez tworzenie warunków i zachęt dla młodych badaczy do podejmowania am-
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bitnych tematów. Takim bodźcem mogłyby stać się granty uniwersyteckie, finansowane
ze środków centralnych. Mogłyby one także stymulować rozwój badań interdyscyplinar-
nych i współpracę przedstawicieli różnych środowisk naukowych. Należy otaczać opieką
studencki ruch naukowy i przywrócić stypendia dla asystentów-stażystów.
Bardzo ważny instrument rozwoju kadry naukowej i pobudzania działalności badaw-

czej stanowią studia doktoranckie. Musi się na nich znajdować miejsce dla najlepszych
absolwentów UW oraz innych ośrodków. Stypendia doktoranckie powinny być finanso-
wane w części ze środków centralnych, tak aby najlepsi kandydaci nie byli odtrącani
z powodu braku środków w danej jednostce. Najlepszym doktorantom musimy stwarzać
perspektywę zatrudnienia w UW.

Nawiążmy strategiczne partnerstwo

Od kilku lat obserwujemy tendencję do globalizacji działań znaczących uczelni oraz
budowania międzynarodowych sieci współpracy. Spośród uczelni zagranicznych i krajo-
wych, z którymi dotąd UW współpracuje, wybierzmy strategicznych partnerów i zawrzyj-
my z nimi umowy o współpracy w wielu dziedzinach, obejmujące wymianę studentów
i wykładowców, doświadczeń dydaktycznych oraz organizacyjnych, wspólne programy
dyplomowe, tworzenie i wykorzystanie zasobów wirtualnych itp.
W żywotnym interesie UW leży rozszerzenie współpracy z uczelniami warszawski-

mi, szczególnie działającymi w dziedzinach u nas nieobecnych (np. Akademia Medyczna
i uczelnie artystyczne).

Twórzmy przyjazną przestrzeń do nauki i pracy

Wymagają aktualizacji koncepcje programowo-przestrzenne dla zgrupowań Centrum,
Ochota i Służewiec. Powinny one być opracowane z udziałem ekspertów w zakresie ar-
chitektury campusów akademickich. Podstawą prac musi być rzetelna analiza potrzeb,
uwzględniająca wymagania elastycznych studiów. Rozwiązania przestrzenne powinny sprzy-
jać tworzeniu się więzi społecznych. Poszczególne zgrupowania Uniwersytetu mogłyby
tworzyć miasteczka akademickie, mające wspólną tkankę urbanistyczną.
Efektywne gospodarowanie niektórymi nieruchomościami rozproszonymi w mieście

z dala od zgrupowań stwarzałaby możliwość inwestycji w zgrupowaniach. Obiekty poło-
żone w zgrupowaniach powinny być w całości wykorzystywane dla potrzeb społeczności
akademickiej.

Lepiej wykorzystujmy przestrzeń wirtualną

Komputery połączone w sieć stwarzają niewyobrażalne do niedawna możliwości do-
stępu m.in. do zasobów bibliograficznych, muzealnych, baz danych oraz bezpośrednich
kontaktów ze specjalistami na całym świecie. Tworzenie zasobów wirtualnych dostęp-
nych w sieci wewnętrznej lub w Internecie będzie stawać się coraz ważniejszą formą dzia-
łań Uniwersytetu. Wielkie możliwości stwarza rozwój pod kątem potrzeb UW naszych
sztandarowych produktów informatycznych: Internetowej Rejestracji Kandydatów i Uni-
wersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, oraz wykorzsystanie zdobytych doświadczeń,
tworzenie nowych aplikacji, np. wspomagających badania naukowe.
Musimy znacznie intensywniej wykorzystywać narzędzia informatyczne w dydaktyce,

badaniach, organizacji i zarządzaniu. Internet może odgrywać ważną rolę w integracji
społeczności uniwersyteckiej, ułatwiając dostęp do informacji oraz wymianę opinii.
Ważnym zadaniem jest zapewnienie wszystkim pracownikom i studentom dostępu do

sieci informatycznej; tworzenie narzędzi informatycznych wspomagających pracę i na-
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ukę oraz wszechstronna pomoc w ich wykorzystywaniu. Należy zdecydowanie zwiększyć
udział wyspecjalizowanych jednostek uniwersyteckich we wprowadzaniu technologii in-
formatycznej w innych jednostkach Uczelni.

Sprzyjajmy rozwojowi Samorządu Studentów

Wymaga zacieśnienia współpraca władz akademickich z Samorządem Studentów. Sa-
morząd pownien brać większy udział we wszelkich pracach dotyczących organizacji stu-
diów. Wzorem innych uczelni europejskich warto rozważyć powołanie na poziomie Uni-
wersytetu i ewentualnie jednostek dydaktycznych stałych mieszanych zespołów, składają-
cych się w równej liczbie z przedstawicieli studentów i nauczycieli akademickich, mających
prawo podejmowania inicjatyw w sprawach studiów i studentów.
Uniwersytet powinien lepiej wywiązywać się z ustawowego obowiązku finansowania

ruchu studenckiego. Z udziałem Samorządu należy ustalić przejrzyste zasady określania
wysokości budżetu, przyznawanego przez Senat na działalność studencką. Większe wspar-
cie instytucjonalne UW powinny otrzymać projekty, o których finansowanie Samorząd
ubiega się na zewnątrz uczelni.
Bardzo potrzebna jest dalsza modernizacja domów studenckich oraz zmiany w or-

ganizacji zarządzania nimi, tak aby stawały się kulturalnymi miejscami zamieszkiwania
i nauki, sprzyjającymi tworzeniu się społeczności lokalnych.

Działajmy przejrzyście i efektywnie

Efektywność wykorzystania środków dla realizacji misji Uniwersytetu oraz przejrzy-
stość działań, umożliwienie uczestnictwa w kształtowaniu Uczelni wszystkim członkom
społeczności akademickiej będą naszymi podstawowymi zasadami zarządzania.
Harmonijna współpraca wszystkich grup społeczności akademickiej składa się na suk-

cesy Uniwersytetu. Znaczne możliwości usprawnienia zarządzania Uczelnią tkwią w ulep-
szeniu współpracy administracji akademickiej i zawodowej.
Uniwersytet powinien być troskliwym pracodawcą wszystkich pracowników wyróż-

niających się osiągnięciami w pracy i zaangażowaniem; dawać wyraz uznaniu i stwarzać
możliwości awansu; dbać, aby tacy pracownicy nie musieli szukać dodatkowego zatrud-
nienia.
Zasady dysponowania wspólnymi zasobami (fundusze, nieruchomości) muszą stawać

się coraz bardziej przejrzyste. Budżet Uczelni powinien bardziej szczegółowo określać
przeznaczenie środków, umożliwiając ocenę celowości wydatków.
Ważną misją UW jest udział w tworzeniu przepisów prawa dotyczących szkolnictwa

wyższego, występowanie w sprawach finansowania nauczania i badań ze środków pu-
blicznych, zabieranie głosu w ważnych kwestiach społecznych związanych z działalnością
Uniwersytetu oraz dbałość o wysokie standardy akademickiej rzetelności.
Musimy wciąż pamiętać, że to, jaka będzie nasza Uczelnia, jacy absolwenci będą ją

opuszczać, jacy profesorowie będą na niej wykładać ma znaczenie dla przyszłości Polski.
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