
Podejmijmy wyzwania 
Deklaracja programowa Stefana Jackowskiego1, 

kandydata na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-20122

Renoma  Uniwersytetu  Warszawskiego  jest  cenną  wartością  dla  pracowników, 
studentów,  kandydatów na studia  i  absolwentów,  a  także  ważnym elementem wizerunku 
Polski  w  świecie.  Renomę  Uniwersytet  zawdzięcza  wybitnym  uczonym,  zaangażowanym 
nauczycielom,  oddanym pracownikom,  znakomitym doktorantom i  studentom;   ciekawym 
inicjatywom  i  innowacjom.  Liczne  kontakty  międzynarodowe  zakorzeniają  Uniwersytet  w 
światowej wspólnocie akademickiej. To są nasze wielkie atuty.

Nic jednak nie jest dane raz na zawsze. Zmiany zachodzące w świecie i blisko nas, 
stwarzają Uniwersytetowi wiele szans, ale przynoszą też nowe wyzwania. Musimy się liczyć z 
niżem  demograficznym,  zaostrzaniem  się  konkurencji  o  środki,  z  rosnącą  rywalizacją  o 
pracowników i studentów, także ze strony zagranicznych uczelni. 

Niepokojące  zjawiska  są  już  dziś  zauważalne.  Wiele  miejsc  na  studiach  pozostaje 
niewypełnionych. Sytuacja finansowa UW staje się  trudniejsza; coraz więcej wydziałów nie 
może zmieścić się w budżecie.  Brak podwyżek płac powoduje odchodzenie wartościowych 
pracowników  i  doktorantów,  podejmowanie  dodatkowego  zatrudnienia.  Efektywne 
wykorzystanie  zasobów  UW  jest  utrudnione  przez  braki  organizacyjne  oraz  słabe 
wykorzystanie  nowych  technologii.  Choć  wciąż  jesteśmy  krajowym  liderem,  pozycja 
Uniwersytetu w międzynarodowych rankingach, zwłaszcza wśród uczelni  europejskich, nie 
może nas zadowalać.

STRATEGIA UNIWERSYTETU

Poglądy w naszym środowisku na temat rzeczywistego stanu i pozycji Uniwersytetu są 
bardzo zróżnicowane – od hura-optymizmu do skrajnego pesymizmu. Dlatego –  w pierwszej 
kolejności  –  potrzebne  jest  przygotowanie  Raportu  o  stanie  Uniwersytetu  – dokonanie 
wszechstronnej analizy kondycji UW na tle innych uczelni krajowych i zagranicznych, która 
będzie  podstawą  do  opracowania   Strategii  Rozwoju  Uniwersytetu  Warszawskiego w 
perspektywie 10 lat. 

Nadrzędnym  celem  tej  strategii  musi  być  dążenie  do  zajęcia   przez  UW  trwałego 
miejsca w gronie  najlepszych europejskich uczelni.  Osiągnięcie  takiego celu zależy przede 
wszystkim od pracy i kondycji  wydziałów. Jednak władze Uniwersytetu także mają ważne 
zadania do spełnienia:   uzgodnić w środowisku akademickim najważniejsze cele, terminy, 
sposoby i środki ich realizacji. Musimy stworzyć model sprawnego funkcjonowania, w którym 
poszanowanie autonomii  i  różnorodności  wydziałów oraz dyscyplin będzie  szło w parze ze 
współpracą w realizowaniu wspólnie nakreślonych zadań. Nowa Strategia może być ważnym 
elementem  przygotowań  do  200-lecia  Uniwersytetu  i  służyć  integracji  środowiska 
akademickiego,  zacieśnieniu więzi  z  absolwentami i  partnerami społecznymi.  W tworzenie 
strategii  a  następnie  jej  realizację  trzeba  koniecznie  włączyć  środowiska  UW posiadające 
fachowe kompetencje w różnych obszarach zadań stojących przed uczelnią. 

1 Adres elektroniczny s.jackowski@mimuw.edu.pl 
2 Więcej materiałów na stronie http://www.mimuw.edu.pl/~sjack/wybory 
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NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA

Intensyfikacja badań i zwiększanie ich widoczności w świecie 

Dorobek badawczy uniwersytetu jest wyznacznikiem jego pozycji i gwarancją poziomu 
nauczania.  Umocnieniu  roli  badań  na  UW  sprzyjałoby  prawne  wyodrębnienie  uczelni 
badawczych  i  uzyskanie  takiego  statusu  przez  Uniwersytet,  co  najmniej  w  pewnych 
dziedzinach.  Pozwoliłoby to zapewnić finansowanie badań prowadzonych przez silne zespoły 
naukowe, uniezależniając je od fluktuacji środków związanych z liczbą studentów.   Trzeba 
koniecznie odwrócić spadkowy trend  pozycji UW w Academic Ranking of World Universities 
(ARWU)  prowadzonym przez  Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University. 
Rozwojowi badań na UW będzie sprzyjało:

 Wprowadzenie instrumentów zachęty i skutecznej pomocy przy występowaniu o granty 
zewnętrzne: krajowe i zagraniczne. Przy profesjonalnym wsparciu uczeni z UW, tak 
młodzi, jak i doświadczeni, mieliby większe szanse na sukces w konkursach European 
Research Council i innych agencji. Jest to istotne zwłaszcza dla zdobywania większej 
liczby  stosunkowo  niewielkich  grantów,  w  szczególności  w  dziedzinach 
humanistycznych.

 Silniejsze  powiązanie  wewnętrznego  systemu  premiowania  publikacji  z  ich 
widocznością  w  świecie  naukowym,  z  uwzględnieniem  specyfiki  dyscyplin 
humanistycznych i regionalnych. 

 Wprowadzenie  grantów  uniwersyteckich,  wspierających  wartościowe  inicjatywy 
badawcze, w szczególności  takie, które zakładają współpracę różnych środowisk.

 Upowszechnienie gościnnych badawczych etatów podoktorskich i wysyłanie naszych 
doktorów na staże badawcze do innych uczelni. 

 Rozwój studiów doktoranckich i ich silniejsze powiązanie ze studiami magisterskimi.

Poszerzenie bazy rekrutacyjnej i uatrakcyjnienie studiów

Powinniśmy dążyć do przyciągnięcia na studia najzdolniejszej młodzieży z całej Polski i 
z zagranicy, bowiem obecnie zdecydowana większość kandydatów na studia w UW pochodzi z 
Mazowsza  [wykres], a  przygotowane  miejsca  na  studiach  pozostają  niewypełnione. 
Poszerzeniu bazy rekrutacyjnej sprzyjałyby:

 Uzupełnienie  Internetowej  Rejestracji  Kandydatów o  rozbudowane  moduły 
informacyjne o UW, studiach i perspektywach zawodowych. 

 Akcje informacyjne kierowane do wybranych grup kandydatów (np. olimpijczycy).
 Oferowanie w Internecie materiałów wspierających nauczanie w szkołach średnich. 
 Uatrakcyjnienie studiów poprzez: 

 Umożliwienie studentom w większym niż dotąd zakresie dopasowywania programu 
studiów do krystalizujących się zainteresowań i wizji karier zawodowych. 

 Rozszerzenie  możliwości  zdobywania  umiejętności  uniwersalnych  (języki  obce, 
aplikacje komputerowe, zarządzanie itp.).

 Większe otwarcie studiów II stopnia (magisterskich) i III stopnia (doktoranckich) dla 
bardzo dobrych absolwentów studiów licencjackich i magisterskich spoza UW. 

 Zwiększenie skoordynowanej oferty przedmiotów i programów w języku angielskim.
 Poszerzenie możliwości udziału studentów w badaniach i otrzymania dorywczej pracy 

na terenie UW.
 Rozszerzenie współpracy w zakresie dydaktyki z uczelniami warszawskimi, szczególnie 

Uniwersytetem Medycznym.
 Rozbudowa i  podwyższenie  standardu bazy socjalnej,  przede wszystkim niedrogich 

domów studenckich.
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 Śledzenie  losów zawodowych absolwentów, wykorzystanie ich w promocji  sukcesów 
osiąganych na polu zawodowym i społecznym.

 Wspieranie popularyzacji nauki i kształcenia otwartego pod egidą UW.

Umocnienie międzynarodowej pozycji Uniwersytetu

Przemiany polityczne i kulturowe, szczególnie  rewolucja informatyczna oraz integracja 
europejska  sprawiły,  że  weryfikacja  wartości  uczelni  następuje  w  kontekście 
międzynarodowym.   Ogólnoświatowym trendem, wspieranym także przez Unię Europejską, 
jest powstawanie sieci uczelni współpracujących ze sobą. Proponuję:

 Stworzyć  sieć  strategicznej  współpracy  z  kilkoma  wybranymi,  renomowanymi 
uczelniami, spośród ponad 150-ciu, z którymi UW już dziś współpracuje, obejmującą 
przepływ  kadry  oraz  studentów,  realizację  wspólnych  projektów  oraz  wymianę 
doświadczeń w zakresie organizacji i zarządzania uczelnią. [ilustracja]

 Wspierać  rozwój  badań  regionalnych,  dotyczących  Polski  i  Europy 
Środkowowschodniej,  tak  aby  UW  stał  się  dla  tych  badań  centrum  w  skali 
międzynarodowej,  goszczącym  studentów  i  zainteresowanych  uczonych  z  innych 
ośrodków oraz tworzącym zdalnie dostępne zasoby internetowe, a także integrującym 
wokół tego tematu wiele różnych dyscyplin: historycznych, kulturo- i językoznawczych, 
etnograficznych, geograficznych, ekonomicznych, społeczno-politologicznych i innych. 

 Rozwijać internetową informację w języku angielskim o dydaktyce, badaniach i ich 
rezultatach (publikacjach) prowadzonych w UW. 

NAJWAŻNIEJSZE ZASOBY

Realizacja powyższych zadań wymaga troski o najważniejsze zasoby Uniwersytetu. 

Pracownicy Uniwersytetu 

W tej dziedzinie można spodziewać się najsilniejszej  konkurencji.  Uniwersytet musi 
więc być  przyjaznym miejscem pracy, dbając jednocześnie o wysoki poziom merytoryczny. W 
tym celu należy:

 Prowadzić  klarowną,  stabilną  politykę  zatrudnień  i  awansów,  a  także  docierać 
z informacją o niej do zainteresowanych pracowników i kandydatów do pracy.

 Doprowadzić  do  wyraźnego  podwyższenia  poziomu  wynagrodzeń,  przynajmniej 
proporcjonalnie do wzrostu dotacji budżetowej.

 Stworzyć  system  zapewnienia  systematycznego  dopływu  uzdolnionych  młodych 
pracowników,  tak  by  nie  powstawały  luki  pokoleniowe  a  doskonali  kandydaci 
zainteresowani pracą w UW mieli szanse jej otrzymania.

 Skorygować  politykę  zatrudniania  na  czas  określony,  która  utrudnia  życiowy  start 
młodym pracownikom. 

 Zmniejszyć  obciążenie  nauczycieli  akademickich  i  doktorantów  czynnościami 
technicznymi i administracyjnymi.

 Zwiększyć  udział  cudzoziemców  wśród  kadry  naukowo-dydaktycznej,  pomnażając 
zwłaszcza możliwości zatrudniania wizytujących profesorów. 

 Stworzyć klarowne kryteria awansu i  możliwości  podnoszenia kwalifikacji  także dla 
pracowników  administracyjnych  i  technicznych.  Ich  profesjonalne  kwalifikacje  są 
warunkiem sprawnego funkcjonowania Uniwersytetu. 

 Usprawnić opiekę zdrowotną i działalność socjalną na rzecz pracowników i studentów.
 Skuteczniej wesprzeć inicjatywę budowy akademickiego domu seniora. 
 Organizować imprezy integracyjne, obejmujące wszystkie grupy pracowników UW (np. 

inicjatywy  charytatywne,  czerwcowy  piknik  uniwersytecki  w  ogrodach  BUW, 
wydarzenia kulturalne).
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Przestrzeń Uniwersytetu - nieruchomości

Przestrzeń Uniwersytetu musi nie tylko zapewniać godne warunki pracy i nauki, ale 
być  także  czynnikiem  integrującym  środowisko,  sprzyjającym  kontaktom  międzyludzkim. 
Atrakcyjna architektura obiektów uniwersyteckich jest ważnym elementem promocji uczelni. 
Rozproszenie  przestrzenne  pogarsza  pozycje  konkurencyjną  jednostek.  Zamierzam  więc 
przede wszystkim  przyspieszyć integrację obiektów UW w trzech zgrupowaniach, zgodnie z 
uchwałą Senatu z 12.04.1995 r.  W tym celu:

 Zaplanować  docelowe  lokalizacje  w  zgrupowaniach  dla  jednostek  rozproszonych 
(szczególnie  wydziałów  Nauk  Ekonomicznych  i  Pedagogiki,   nowych  domów 
studenckich) i przygotować plan realizacji. 

 Stopniowo  rezygnować  z  wynajmu  pomieszczeń  w  zgrupowaniach  obcym 
użytkownikom i wykorzystać te pomieszczenia na potrzeby jednostek UW. 

 Kontynuując realizacje inwestycji w zgrupowaniach Centrum i Ochota  dokonać ich 
przeglądu  i  odpowiednich  korekt  pod  kątem  rzeczywistych  potrzeb  i  funkcji 
społecznych.

 Opracować  nową  koncepcję  programową  dla  zgrupowania  Służew,  uwzględniającą 
przede wszystkim plany rozwojowe Wydziału Zarządzania.

 Nawiązać  ściślejsza  współpracę  z  władzami  miasta przedstawiając  projekty  dzielnic 
akademickich.

 Działać na rzecz stworzenia akademickiego ośrodka sportowego na terenie „Skry”.
 Dbać o równomierną poprawę warunków przestrzennych wszystkich jednostek UW.
 Wprowadzić  informatyczne  narzędzia  efektywnego  gospodarowania  salami 

dydaktycznymi pozostającymi w gestii centralnej.

Zasoby informacyjne – przestrzeń wirtualna

Zasoby  informacyjne  (księgozbiory,   kolekcje  pliki  komputerowe)  powstają  w  wielu 
jednostkach  UW;  rolą  Centrali  jest  ich  integracja  i  najszersze  udostępnianie.  Przestrzeń 
wirtualna  służy  także  rozwojowi  komunikacji  wewnątrz  środowiska  uniwersyteckiego. 
Proponuję:

 Rozbudowywać  elektroniczne  formy  komunikacji  wewnątrz  UW  (intranet,  sprawna 
poczta, tematyczne listy, fora dyskusyjne, personalizowany portal itp.).

 Integrować  zasoby  informacyjne,  gromadzone  przez  jednostki,  w  tematycznych 
witrynach Uniwersytetu. 

 Wspierać umieszczanie materiałów dydaktycznych w sieci UW.
 Stworzyć, na wzór Archiwum Prac Dyplomowych, elektroniczne repozytorium tekstów 

naukowych wytworzonych w UW. 
 Rozwijać działalność wydawniczą UW w formie papierowej i internetowej.
 Zwiększyć  centralne  wsparcie  dla  wdrażania  aplikacji  komputerowych 

usprawniających i ułatwiających pracę administracji.
 Udoskonalić  informatory  uniwersyteckie  o  pracownikach,  obiektach,  usługach, 

możliwościach uzyskania finansowania itp.. 
 Pilnie  zmodernizować witrynę internetową UW, szczególnie angielskojęzyczną.

Finanse 
Proponuję  przedstawienie  władzom  państwowym  długofalowej  strategii  poprawy 

pozycji UW wśród uczelni europejskich i uzyskanie dla tego planu dodatkowego finansowania 
z budżetu państwa i środków UE. W celu zapewnienia równowagi finansowej konieczne są 
ostrożniejsze gospodarowanie finansami i intensyfikacja starań o nowe źródła finansowania, a 
w szczególności:
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 Wprowadzenie długofalowego planowania przychodów i wydatków. 
 Powstrzymanie wzrostu deficytu wydatków centralnych. [wykres]
 Stopniowe przesunięcie pewnej części narzutów do puli dzielonej między wydziały na 

podstawie algorytmu.
 Planowanie  nowych  obiektów  z  uwzględnieniem  potrzeb  i  kosztów  utrzymania  w 

perspektywie 10-20 lat. 
 Intensywne wykorzystywanie środków  UE dla realizacji strategicznych celów.
 Rozwój fund-raising i zwiększenie roli Fundacji UW w tym zakresie. 

PRAWO I USTRÓJ UNIWERSYTETU 

Konieczne jest włączenie  UW w zainicjowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego  prace  nad  modernizacją  prawa  dotyczącego  szkolnictwa  wyższego  oraz 
kontynuowanie w tym zakresie inicjatyw Senatu UW z 2004 roku.

Prawo uniwersyteckie 

Do najpilniejszych działania wewnątrz UW  zaliczam:

 Zapewnienie  dostępności  i  pełnej  przejrzystości  prawa  i  wszelkich  regulacji 
uniwersyteckich,  w  szczególności  stworzenie  portalu  przepisów  i  procedur 
uniwersyteckich, poprzez rozwijanie Elektronicznego Monitora UW. 

 Przeprowadzenie  analizy  spójności  przepisów  obowiązujących  na  UW  i  dokonanie 
odpowiednich korekt.

 Wprowadzenie systemu uzgadniania aktów wewnętrznych na podobieństwo uzgodnień 
międzyresortowych w procesie legislacji na poziomie państwa. 

 Przygotowanie zarządzenia o prowadzeniu dokumentacji studiów, które redukowałoby 
obrót papierowy i zmniejszałoby obciążenie pracą biurową nauczycieli akademickich 
oraz pracowników zajmujących się obsługą studiów.

Ustrój:  UW jak UE

W dyskusjach o Uniwersytecie nieodmiennie powraca kwestia relacji  samorządnych 
wydziałów i  uczelnianej  centrali:  centralizm vs.  federacja.  Przywodzi  to  na myśl  metafory 
europejskie. Wydziały i inne samodzielne jednostki są niczym państwa Unii – zróżnicowane 
wewnętrznie,  o  różnej  zamożności,  doświadczeniach  historycznych.  Ale  mimo  to  państwa 
Europy, od  wrogości i nieufności przeszły daleką drogę do dzisiejszej integracji,  a szanse 
stawienia czoła wyzwaniom widzą we wspólnym działaniu. Także kluczem do sukcesu UW, do 
pogodzenia uniwersyteckiej demokracji z realizacją wspólnych zadań,  może być europejska 
idea otwartej  koordynacji.  Samodzielne  jednostki,  pozostając suwerenne,  ustalają wspólne 
cele.  Cele  te  każda  z  nich  realizuje  na  swój  sposób,  właściwy  dla  dziedziny  nauki, 
posiadanych  zasobów,  specyficznych  problemów  dydaktycznych.  W  takim  modelu 
samodzielność  wydziałów  i  odpowiedzialność  zostaje  wzmocniona,  dobre  praktyki  są 
upowszechniane a realizacja uzgodnionych celów jest monitorowana. 

Uczcijmy  200-lecie  UW  większym  otwarciem  wewnętrznym  Uniwersytetu,  usuńmy 
niepotrzebne bariery w przenikaniu idei oraz mobilności pracowników i studentów. Tak jak 
Europa – we wspólnym działaniu dostrzeżmy szanse na wspólny sukces. 

 17 marca 2008
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