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a na wet wy prze dzać po trze by no wo cze snej 
go spo dar ki oraz roz wo ju cy wi li za cyj ne go.  

 
– Uczel nia nie jest „sa mot ną wy spą” 

na aka de mic kim oce anie? 
– Pol ska jest czę ścią mię dzy na ro do we go ła du, 

któ ry two rzo ny jest w wa run kach m.in. po stę -
pu ją cej hi per glo ba li za cji i gwał tow nie przy spie -
sza ją cej re wo lu cji tech no lo gicz nej. W tej sy tu -
acji ist nie je ko niecz ność przy spie szo nej 
ada pta cji na uki, ba dań, na ucza nia i struk tur 
uczel ni do no wych wy zwań. Mam świa do mość, 
że wy ma ga to rów nież prze my śla nej, am bit nej 
po li ty ki i sta ran no ści w za kre sie usta bi li zo wa nia 
sy tu acji eko no micz nej, fi nan so wej, per so nal nej 
oraz or ga ni za cyj nej Uni wer sy te tu War szaw skie -

go. Po pra wie pół to ra ro ku za rzą dza nia UW 
mo gę jed no znacz nie stwier dzić, że dba łość 
o wy so ką ja kość ba dań i dy dak ty ki to oczy wi ste 
prio ry te ty dla władz uczel ni i kie row ni ków 
wszyst kich jed no stek naszej uczelni. 

 
– Jak na te wy zwa nia wpły nął „czar ny ła -

będź” pan de mii, na ile zmie nił spo sób za -
rzą dza nia na uką i kształ ce niem w Pol sce 
i na świe cie?  

– Trze ba przede wszyst kim wspo mnieć 
o wpły wie pan de mii na ry nek pra cy. Ko ro na wi -
rus w krót kim cza sie o 180 stop ni zmie nił 

– Pa nie Rek to rze, za le d wie kil -
ka dni te mu ra dy kal nie zmie ni -
ło się ży cie mi lio nów lu dzi 

na świe cie, w Pol sce, a przede 
wszyst kim Ukra iń ców, któ rzy zmu sze ni 
zo sta li do obro ny swo je go kra ju. Na no wo 
po czu li śmy, jak skraj ne ra cje po li tycz ne 
bu rzą świa to wy ład, wpro wa dza ją śmier -
tel ne za gro że nie, ale tak że od no wa bu -
dzą mię dzy na ro do wą so li dar ność. Jak wpi -
su je się w ten trud ny czas pol skie 
śro do wi sko aka de mic kie? 

– Pol ska hi sto ria po ka zu je, ja kim za gro że niem 
jest woj na. Los spra wił, że w pierw szym dniu 
agre sji Ro sji na Ukra inę wrę cza łem Ol dze To kar -
czuk dok to rat ho no ris cau sa Uni wer sy te tu War -
szaw skie go. I mógł bym po wtó rzyć za na szą no -
blist ką jej moc ny cy tat: Atak na wol ną Ukra inę jest 
ata kiem na Eu ro pę! Stan wo jen ny nie ma gra nic, raz 
roz po czę ta woj na bę dzie sie dzia ła w na szych umy -
słach, aż nie zro bi my wszyst kie go, że by ją za koń czyć. 
Tak my śli i czu je pol skie śro do wi sko aka de mic kie, 
cze mu da ło wy raz w licz nych uchwa łach se na tów 
uczel ni, ape lach i konkretnych działaniach.  

 
SKOM PLI KO WA NY ME CHA NIZM 

 
– Za rzą dza nie tak wiel ką uczel nią, ja ką 

jest Uni wer sy tet War szaw ski, mo że być 
fa scy nu ją cym za da niem – tak mó wił Pan 
po wy bo rze na funk cję rek to ra. Czy 
po pół to ra ro ku spra wo wa nia te go urzę -
du na dal Pan tak uwa ża?  

– Dzi siaj do dał bym, że za rzą dza nie ta ką 
uczel nią jak UW jest nie tyl ko za da niem 
fa scy nu ją cym, ale tak że od po wie dzial -
nym i wy ma ga ją cym. Uczel nia to skom -
pli ko wa ny me cha nizm skła da ją cy się z ty -
się cy osób o róż nych za in te re so wa niach, 
zróż ni co wa nych sys te mach war to ści, ce -
lach, ocze ki wa niach i wy obra że niach 
o funk cjo no wa niu tak waż nej in sty tu cji. 
W pro ce sie za rzą dza nia ogrom nie istot -
ne sta ją się umie jęt no ści nie tyl ko za wo -
do we, ale i in ter per so nal ne. Współ pra -
ca, sty mu lo wa nie pra cy ze spo ło wej, 
re du ko wa nie emo cji, za rzą dza nie róż no rod -
no ścią… te kom pe ten cje mięk kie są klu czem 
do do brej at mos fe ry i suk ce su na uko we go, ba -
daw cze go oraz or ga ni za cyj ne go. Ja ko rek tor 
sta wiam więc so bie za cel bu do wa nie, wraz 
z ca łą spo łecz no ścią uni wer sy tec ką, opty mal -
nych wa run ków do two rze nia te go, co wy da -
je mi się szcze gól nie waż ne: no wej ja ko ści 
i ran gi na uko wej Uni wer sy te tu War szaw skie -
go, dal sze go po stę pu oraz zdo by wa nia i kre -
owa nia wie dzy przy bli ża ją cej nas do praw dy. 
Jed no cze śnie na uka mu si szyb ko po dą żać, 



NIE MAMY PROBLEMÓW  
– MAMY WYZWANIA!

w wie lu sfe rach rze czy wi stość, w któ rej ży je -
my. Zmie ni ły się za sa dy utrzy my wa nia re la cji 
spo łecz nych, zmie ni ła się sy tu acja spo łecz no -
-go spo dar cza na świe cie i dla wie lu lu dzi zmie -
nił się rów nież spo sób, w ja ki pra cu ją. Dzie je się 
to w okre sie, kie dy na ryn ku pra cy po ja wi ło się 
no we po ko le nie, oso by le piej wy kształ co ne, 
na ogół bar dziej kre atyw ne i le piej przy go to wa -
ne do obec nej re wo lu cji tech no lo gicz nej.  

 
– Są ja kieś ko rzy ści? 
– Pan de mia na uczy ła nas so li dar no ści, ra cjo nal -

no ści, opie kuń czo ści i więk szej em pa tii. Ob ser -
wu ję, że więk szość z nas sta ła się dla sie bie bar -
dziej bli ska, przy ja zna, od po wie dzial na. Choć 
ko mu ni ka cja zdal na ab so lut nie nie jest sub sty tu -

tem re la cji i za jęć stacjonarnych, to po -
zwo li ła zmniej szyć re al ny strach o zdro -
wie, ob ni ży ła lęk wie lu osób, bez 
uszczerb ku dla za dań i mi sji Uni wer sy -
te tu War szaw skie go i jak wiem – wie lu 
uczel ni. W cza sie pan de mii uda ło się 
ukształ to wać na UW za sa dy dzia ła nia 
uczel ni w wa run kach wpro wa dza nia re -
for my, m.in. w za kre sie szkół dok tor -
skich, rad dys cy plin, jed no stek dy dak -
tycz nych, ra dy uczel ni itp. W trakcie 

pandemii ważną rolę odgrywał też Senat i rady 
wydziałów. 

 
– Pod kre śla Pan czę sto, że UW nie ma pro -

ble mów, ale ma wy zwa nia. Ja kie to wy zwa -
nia? Któ re z nich uda ło się Pa nu już pod jąć, 
a mo że na wet sfi na li zo wać? Co po pół to ra 
ro ku spra wo wa nia funk cji rek to ra za li cza 
Pan do swo ich głów nych suk ce sów?  

– Kie dy mó wię, że UW nie ma pro ble mów, to 
mam na my śli fakt, że sta ra my się je po pro stu 
na bie żą co roz wią zy wać. In ny wy miar i cha rak -
ter mo gą mieć wy zwa nia śred nio - i dłu go fa lo we. 

Kiedy mówię, że UW  
nie ma problemów,  

to mam na myśli fakt, że 
staramy się je po prostu  
na bieżąco rozwiązywać.

{ {
Rozmowa z prof. dr. hab. Alojzym Z. Nowakiem,  

rektorem Uniwersytetu Warszawskiego
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Uni wer sy te to wi War szaw skie mu me dy cy -
ny. Pan też nie jed no krot nie to po twier -
dzał, ale za ra zem… wstrzy mał Pan pra ce 
nad przy go to wy wa ną wcze śniej fe de ra li -
za cją z War szaw skim Uni wer sy te tem Me -
dycz nym. W za mian za po wia da Pan utwo -
rze nie Wy dzia łu Le kar skie go UW od ze ra. 
Ja kie ra cje sto ją za ta ką de cy zją? 

– Znacz na część czo ło wych świa to wych uni -
wer sy te tów ba daw czych po sia da stu dia na kie -
run ku le kar skim czy sze rzej – z ob sza ru na uk 
me dycz nych i na uk o zdro wiu. W Unii Eu ro pej -
skiej Pol ska ma jed ną z naj mniej szych liczb le ka -
rzy i per so ne lu me dycz ne go. Dwie trze cie se -
nio rów w Pol sce ma pro blem z do stę pem 
do opie ki me dycz nej, szcze gól nie do le ka rzy 
spe cja li stów. Za tem utwo rze nie Wy dzia łu Le -
kar skie go na UW jest nie tyl ko ra cjo nal ne, ale 

wy cho dzi na prze ciw wiel kie mu za po trze bo wa -
niu spo łecz ne mu. Co wię cej, Uni wer sy tet War -
szaw ski ma dłu gą tra dy cję po sia da nia w swo jej 
struk tu rze Wy dzia łu Le kar skie go, któ ry „wy -
szedł” z UW do pie ro w po ło wie lat pięć dzie sią -
tych, w wy ni ku de cy zji ów cze snych władz 
oświa to wych. De cy zja o utwo rze niu Wy dzia łu 
Le kar skie go ma sil ne pod ło że me ry to rycz ne. 
Chce my w tym wzglę dzie wy ko rzy stać du że 
osią gnię cia i sil ną po zy cję UW w fi zy ce, che mii, 
bio lo gii, na no tech no lo giach, sztucz nej in te li gen -
cji, ale tak że psy cho lo gii, ety ce, mo ral no ści i in -
nych dys cy pli nach wy wo dzą cych się z na uk spo -
łecz nych i hu ma ni stycz nych.  

 

– Za tem pełny „roz wód” z WUM? 
– Z War szaw skim Uni wer sy te tem Me dycz -

nym współ pra cu je się nam zna ko mi cie za rów -
no w pro wa dze niu wspól nych ba dań, jak i dy -
dak ty ki. Nie wi dzę przy tym sprzecz no ści 
po mię dzy pro ce sem fe de ra li za cji z WUM 
a utwo rze niem Wy dzia łu Le kar skie go na na -
szym uni wer sy te cie. Obie uczel nie ma ją swo ją 
spe cy fi kę i swo je sil ne stro ny. Obie też chcą je 
wzmac niać i roz wi jać, i jak się wy da je, na tym 
eta pie jest to wła ści we roz wią za nie.  

 
NOWE TECHNOLOGIE 

– Mię dzy na ro do we klasyfikacje by sub ject, 
nie za leż nie od me to do lo gii, zgod nie wska -
zu ją, że naj sil niej szą dys cy pli ną na UW jest 
fi zy ka i jej oko li ce, uczel nia jest w tym ob -
sza rze w gru pie Top -100 naj lep szych 

na świe cie. Ale naj bar dziej prze ko -
nu ją cym po twier dze niem tej po zy -
cji był by No bel z fi zy ki. Czy da le ko 
Wam do tej na gro dy i kto mógł by 
ją zdo być? 

– I tak, i nie. Fi zy ka na UW jest rze -
czy wi ście zna ko mi ta od lat – nie daw -
no ob cho dzi ła swo je stu le cie. Pro fe sor 
An drzej K. Wró blew ski, by ły rek tor 
UW, na pi sał pięk ną i mą drą książ kę 

na te mat hi sto rii fi zy ki na Ho żej. Wy ni ka z niej, 
że przy naj mniej kil ka osób z fi zy ki mia ło szan se 
na Na gro dę No bla. Pra co wa li zresz tą w ze spo -
łach, któ rych sze fo wie te na gro dy uzy ska li. 
Otrzy ma nie sa mej na gro dy nie jest jed nak pro -
ste – i to nie dla te go, że nie ma my wy bit nych 
uczo nych, ale dla te go, że nie ma my sys te mu 
pro mo wa nia wy bit nych osób, któ re ta ką na gro -
dę mo gły by uzy skać. Dzi siaj w naj bar dziej pre -
sti żo wych ośrod kach na uko wych ist nie je ca ły 
sys tem pra cu ją cy na no bli stę lub no blist kę. 
W uprosz cze niu na le ży do nie go naj bliż sze śro -
do wi sko na uko we ba da cza, któ rym z re gu ły jest 
gru pa ba daw cza, wy dział, uczel nia, sto sow ne 





Nie mamy problemów – mamy wyzwania! 

Mam jed nak to szczę ście, że pra cu ję nad ni mi 
na co dzień z naj bliż szy mi mi oso ba mi: pro rek to -
ra mi, zespołem kanclerskim, dzie ka na mi, Se na -
tem i kie row nic twem róż nych jednostek uni wer -
sy tec kich, w tym tak że sa mo rzą dem stu denc kim 
i dok to ranc kim, z któ ry mi so li dar nie ini cju je my 
i po dej mu je my de cy zje waż ne dla na szej uczel ni. 
Spraw na i kom pe tent na ad mi ni stra cja jest w tej 
kwe stii ogrom nie po moc na i nie zbęd na.  

Za le ży  nam na do brym prze pły wie in for ma -
cji, uni ka niu, gdzie moż na, ty po wej hie rar chicz -
nej struk tu ry, a głów nie na owoc nej i part ner -
skiej współ pra cy. Po dob nie z Se na tem: chce my, 
aby naj waż niej sze de cy zje i roz strzy gnię cia dla 
uczel ni za pa da ły moż li wie czę sto na za sa dzie 
kon sen su su.  

 
– Jak to się prze kła da na kon kre ty? 
– Chciał bym wspo mnieć tyl ko o nie któ -

rych wy zwa niach, któ re uda ło się nam zre -
ali zo wać. Zmo dy fi ko wa ny zo stał plan wie -
lo let ni, któ re go peł na re ali za cja 
uno wo cze śni wa run ki pra cy ba daw czej, dy -
dak tycz nej, ale tak że wa run ki miesz ka nio -
we stu den tów i stu den tek na UW w na -
stęp nych kil ku dzie się ciu la tach. 
Za pro po no wa li śmy i nie mal już w peł ni za -
pro jek to wa li śmy program In te li gent ne go 
Zie lo ne go Uni wer sy te tu. Jest to pro jekt two rzo -
ny we współ pra cy ze stu den ta mi, stu dent ka mi 
oraz dok to ran ta mi i dok to rant ka mi i w peł ni eko -
lo gicz ny, co ozna cza, że jest przy ja zny śro do wi -
sku, w tym czło wie ko wi. Je ste śmy bli sko po zy -
ska nia źró deł fi nan so wa nia. War to tak że 
wspo mnieć o na szym naj now szym pro jek cie, 
któ ry uzy skał po par cie za rów no na sze go śro do -
wi ska, jak i wła dzy usta wo daw czej i wy ko naw -
czej na UW – Wy dzia łu Le kar skie go. 

 
– No wła śnie, ana li zy po twier dza ją, że 

do obec no ści w gro nie czo ło wych świa to -
wych uni wer sy te tów ba daw czych bra ku je 

po win ność. One w pierw szym rzę dzie wpły wa -
ją w istot ny spo sób na po zy cję i zna cze nie na -
szej uczel ni w kra ju oraz na świe cie.  

Na to miast je śli cho dzi o związ ki szkół wyż szych 
z biz ne sem, to mo je do tych cza so we do świad cze -
nie kra jo we i za gra nicz ne pro wa dzi do oczy wi -
stej kon klu zji: Uni wer sy tet War szaw ski po wi nien 
tak że w co raz więk szym stop niu kształ cić przy -
szłych przed się bior ców, in no wa to rów i kre ato -
rów ryn ku. Je stem prze ko na ny, iż w osta tecz nym 
roz ra chun ku de cy du ją ce zna cze nie dla suk ce su 
mo der ni za cyj ne go Pol ski bę dzie mia ło przed się -
bior cze oraz pro in no wa cyj ne na sta wie nie firm 
pu blicz nych i pry wat nych, pra cow ni ków i kon su -
men tów. W tej sy tu acji ist nie je ab so lut na po trze -
ba przy spie szo nej ada pta cji na uki i go spo dar ki 
do no wych wy zwań zwią za nych m.in. z tzw. Go -
spo dar ką 4.0 zo rien to wa ną w co raz więk szym 
stop niu na no wo cze sne tech no lo gie, in no wa cje, 
sztucz ną in te li gen cję, sze ro ko ro zu mia ną przed -
się bior czość. Na uka mu si za tem szyb ko po dą żać, 
a na wet wy prze dzać po trze by no wo cze snej go -
spo dar ki. Do te go po trzeb ne jest zro zu mie nie nie 
tyl ko ko niecz no ści ta kich dzia łań, ale tak że sa me 
dzia ła nia. 

 
– I to już się dzie je na UW? 
– Tak. Wy bit ni przed sta wi cie le biz ne su czę ściej 

znaj du ją miej sce w uczel niach, czy uczestnicząc 
w pracach ciał doradczych, czy w po mo cy pro -
wa dze nia dzia łal no ści ba daw czej i dy dak tycz nej, 
a przed sta wi cie le uczel ni za sia da ją w ra dach 
nad zor czych firm czy w ra dach dy rek to rów. 
W re zul ta cie wza jem ne go po zna nia się, współ -
pra cy oraz nie jed no krot nie wspól nych ce lów 

mi ni ster stwo, rząd oraz mię dzy na ro do we krę -
gi na uko we. Bez świa do mo ści po trze by ta kiej 
współ pra cy, ale tak że i bez na kła dów fi nan so -
wych na re kla mę, róż ne go ro dza ju pre zen ta cje 
przy bli ża ją ce i ob ja śnia ją ce zna cze nie pro wa -
dzo nych ba dań, a wła ści wie ich wy ni ków dla na -
uki oraz dla prak ty ki, otrzy ma nie Na gro dy No -
bla jest wręcz nie moż li we.  

 
– Nie wszy scy wie dzą, że kil ka lat te mu 

na UW po wsta ło, kosz tem kil ku set mi lio -
nów zło tych, zna ko mi cie wy po sa żo ne Cen -
trum No wych Tech no lo gii. Część ab sol wen -
tów UW koń czy stu dia z ty tu łem in ży nie ra. 
Chce cie kon ku ro wać z po li tech ni ka mi? 

– Cie szę się, że dzia łal ność Cen trum No wych 
Tech no lo gii UW jest co raz czę ściej do strze ga -
na i do ce nia na. Wy po sa że nie tej nie zwy kle waż -
nej dla nas jed nost ki jest bar dzo istotne, cią gle 
uzu peł nia ne i roz wi ja ne. Jed nak bez zna ko mi tej 
ka dry na uko wej i ad mi ni stra cyj nej nie by ło by osią -
gnięć i suk ce sów CeNT. Liczą się za tem po my sły 
na ba da nia, gru py ba daw cze, ale tak że pa sje na -
uko we ba da czy, ich bli skość ze świa tem na uko -
wym, in no wa cyj ną i no wo cze sną go spo dar ką.  

Czy chce my kon ku ro wać z po li tech ni ka mi? 
Współ cze sne, li czą ce się na świe cie uni wer sy -

Utworzenie Wydziału 
Lekarskiego jest nie tylko 
racjonalne, ale wychodzi 

naprzeciw zapotrzebowaniu 
społecznemu.

{ {

Uni wer sy tet War szaw ski ma już 205 lat 
Akt erek cyj ny uni wer sy te tu wy dał ce sarz Alek -

san der I 19 li sto pa da 1816. Uczel nię zor ga ni zo wa -
ła Ra da Ogól na ze Sta ni sła wem Sta szi cem na cze le. 
Szko ły z epo ki na po le oń skiej: Pra wa i Le kar ską po -
łą czo no w uni wer sy tec ki or ga nizm, po wsta ły z nich 
pierw sze wy dzia ły.  

W na stęp nych kil ku na stu mie sią cach po wo ła no 
ko lej ne wy dzia ły: Na uk i Sztuk Pięk nych, Teo lo gicz -
ny i Fi lo zo ficz ny. Ofi cjal na na zwa uczel ni otwar -
tej 14 ma ja 1818 brzmia ła: Kró lew ski War szaw ski 
Uni wer sy tet.  

Na pierw sze go rek to ra pro fe so ro wie wy bra li ks. 
Woj cie cha An zel ma Szwey kow skie go. 

Go dłem UW stał się orzeł polski z ga łąz ka mi 
waw rzy nu i pal my w szpo nach, oto czo ny pię cio -
ma gwiaz da mi sym bo li zu ją cy mi pięć wy dzia łów. 

te ty cią gle po szu ku ją ta kich roz wią zań or ga ni -
za cyj nych, a na wet po sia da ją w za kre sie swo -
jej mi sji ta kie ce le, że by w co raz więk szym 
stop niu po dą żać za wy mo ga mi i po trze ba mi 
no wo cze snej go spo dar ki, któ ra opie ra się 
na wiel kiej re wo lu cji tech no lo gicz nej, oraz 
za bar dzo zróż ni co wa ny mi po trze ba mi spo łe -
czeń stwa, w tym co raz bar dziej po trze ba mi 
spo łe czeń stwa in for macyjne go. To jest wiel kie 
wzy wa nie dla na uki, choć by zwią za ne z obec -
ną pan de mią i ocze ki wa nia mi spo łecz ny mi, iż 
wła śnie to na uka po tra fi zna leźć roz wią za nia 
dla te go glo bal ne go pro ble mu. Cen trum 
Nowych Tech no lo gii jest przy naj mniej w czę -
ści od po wie dzią na te go ty pu wy zwa nia. Co 
wię cej, ocze ku je my, że CeNT bę dzie tak że 
kre ować te go ty pu za po trze bo wa nie. Moż -
na za tem po wie dzieć, że są to w ja kimś sen sie 
dzia ła nia po li tech nicz ne opar te na wy so ko 
prze two rzo nej wie dzy, uni ka to wych ba da niach 
i ich im ple men ta cji do go spo dar ki. 

 
BLIŻEJ BIZNESU 

– No wo cze sny uni wer sy tet po wi nien mieć 
sil ne związ ki z biz ne sem – to je den z waż -
nych po stu la tów Pa na kam pa nii wy bor -
czej. Ja kie re zul ta ty chciał by Pan w tym 
za kre sie osią gnąć? 

– Zgod nie z mi sją Uni wer sy te tu War szaw skie -
go ja ko in sty tu cji pu blicz nej fun da men tem je go 
dzia ła nia jest jed ność na uki i na ucza nia. Wy so ki 
po ziom ba dań na uko wych, kom pe ten cji na -
uczy cie li aka de mic kich, ich łącz ność z kształ ce -
niem stu den tów oraz róż no rod ność i atrak cyj -
ność na ucza nia, to de cy du ją ce atry bu ty i na sza 

fot. UW
Naj now szy bu dy nek UW przy ul Do brej 55 

bę dzie sie dzi bą Wy dzia łów Neo fi lo lo gii i Lin -
gwi sty ki Stosowanej  

Stu den ci po ja wią się tu w nowym roku 
akademickim. Jest cze go im po zaz dro ścić, m.in. 
ogro du na da chu, z któ re go roz ta cza się wi dok 
na Po wi śle, Sta rów kę i kam pus głów ny, czte rech 
dzie dziń ców: eu ro pej skie go, au stra lij skie go, azja -
tyc kie go i afry kań skie go, 130 sal dy dak tycz nych 
i do pra cy na uko wej, au li na 150 osób, wy po sa -
żo nej m.in. w cho wa ją cą się w ścia nie, skła da ną 
te le sko po wo wi dow nię.

  

Jan Feliks Piwarski, Pałac 
Kazimierzowski w 1824 roku, 

zbiory Muzeum UW.
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Wstęp ne ana li zy są obie cu ją ce. Oczy wi ście 
do te go spo so bu fi nan so wa nia po trze ba wie lu 
zgód, do bre go pla nu, od po wied nio przy go to -
wa nej ka dry etc. Ale prze cież uczel nie są tak -
że po to, aby nie tyl ko pro po no wać no we roz -
wią za nia, ale tak że wpro wa dzać je w ży cie. 
Ma my na UW zna ko mi tych fa chow ców w tym 
za kre sie, któ rzy świet nie funk cjo nu ją na ryn ku 
fi nan so wym, więc dla cze go nie mie li by się 
spraw dzić w swo jej Al ma Ma ter?  

 

– Me dia za rzu ca ły Pa nu człon ko stwo 
w kil ku ra dach nad zor czych. Czy uni wer sy -
tet ma z te go ja kieś ko rzy ści? 

– Je stem z wy kształ ce nia eko no mi stą i pro fe -
so rem eko no mii. Dla eko no mi sty miej scem 
upra wia nia za wo du jest go spo dar ka i pod mio -
ty w niej funk cjo nu ją ce, czy li m.in. fir my, in sty -
tu cje fi nan so we etc., a pod sta wo wym miej -
scem pra cy pro fe so ra są sa le wy kła do we oraz 
za ję cia i se mi na ria ze stu den ta mi, dok to ran ta -
mi. Ko rzy stam z obu tych moż li wo ści, ma jąc 
jed no cze śnie sa tys fak cję, że na mo ich wy kła -
dach za rów no w kra ju, jak i za gra ni cą mam 
wie lu za in te re so wa nych słu cha czy oraz wie le 
ofert współ pra cy z sze ro ko po ję tym biz ne sem. 
Moi stu den ci tę dwo istość dzia łań bar dzo ce -
nią, da jąc te mu wy raz w an kie tach i za an ga żo -
wa niu na za ję ciach.  

 
– Czy li ta kie funk cjo no wa nie to nic no we go?  
– Pre zy den ci uni wer sy te tów Ha rvar da, MIT, 

Cam brid ge czy Uniwersytetu Technicznego w 
Monachium dzia ła ją po dob nie. Udział rek to rów 
czy pre zy den tów uczel ni w róż ne go ro dza ju ra -
dach zbli ża uczel nie i biz nes, da je szan se bliż -
sze go po zna nia, zwięk sza moż li wo ści otrzy ma -
nia przez stu den tów i stu dent ki sta ży i prak tyk 
w renomowanych fir mach, a pra co daw com da -
je do stęp do naj bar dziej przed się bior czych i wy -

kształ co nych ab sol wen tów. Bliż sze po zna nie się 
oraz współ pra ca uczel ni i firm da je tak że więk -
sze szan se na pod pi sa nie umów o współ pra cy, 
co w efek cie mo że skut ko wać zwięk sze niem 
do stę pu uczel ni do no wo cze snych źró deł fi nan -
so wa nia ba dań, a fir mom do ko rzy sta nia z wy -
ni ków tych ba dań. Ko rzy ści mo gą być za tem 
trój -, a na wet czte ro stron ne – dla uczel ni, firm, 
stu den tów i pro fe so rów. Nie moż na tyl ko opo -
wia dać o współ pra cy biz ne su z na uką, trze ba 
po pro stu współ pra co wać. 

 
DO KĄD ZMIE RZA  

AKA DE MIC KI ŚWIAT? 
– Co raz po wszech niej sze jest ocze ki wa nie 

od uni wer sy te tu za an ga żo wa nia w spra wy 
spo łecz ne, z pro po no wa niem kon kret nych 
roz wią zań. Jed no cze śnie uni wer sy tet był 
i jest po strze ga ny ja ko „świą ty nia wie dzy”, 
gdzie po wsta wa ły idee i wy na laz ki, któ re 
nie rzad ko współ cze snym wy da wa ły się nie -
przy dat ne, a po cza sie oka zy wa ło się, że 
mia ły prze ło mo we zna cze nie. Jak go dzić te 
dwie funk cje uczel ni? 

– Owa „świą ty nia wie dzy” nie jest war to ścią 
sa mą w so bie. Za cy tu ję punkt 2. do ku men tu pre -
zen tu ją ce go mi sję Uni wer sy te tu War szaw skie go. 
„Spo łecz ną mi sją Uni wer sy te tu jest za pew nie nie 
do stę pu do wie dzy i na by wa nia umie jęt no ści 
wszyst kim tym, któ rzy ma ją do te go pra wo. 
Wie dza i wy kształ ce nie de cy du ją dzi siaj o lo sach 
lu dzi i ca łych na ro dów. Uni wer sy tet da je wie dzę 
po zwa la ją cą po zna wać i ro zu mieć ota cza ją cy nas 
świat. Umie jęt no ści na by wa ne na stu diach za -

część ba dań na uko wych jest już fi nan so wa na ze 
środ ków ze wnętrz nych, a stu den ci i ab sol wen -
ci mo gą zdo by wać do świad cze nie i umie jęt no -
ści w do brze pro wa dzo nych fir mach. To w przy -
szło ści zwięk szy ich atrak cyj ność na ryn ku pra cy. 

Istot ne jest tak że po zy ski wa nie do dat ko wych 
środ ków fi nan so wych na in ten sy fi ka cję ba dań, 
na rzecz przed się bior czo ści i in no wa cyj no ści pol -
skich firm i pol skiej go spo dar ki. To mo że mieć 
po zy tyw ny wpływ np. na zwięk sze nie za kre su 
pa ten to we go. Co raz czę ściej tak się wła śnie 

dzie je na uczel niach świa to wych, ale i pol skich. 
Ma my już du że i po zy tyw ne do świad cze nia 
– wy star czy wspo mnieć pod pi sa ne, tak że za mo -
jej ka den cji, po ro zu mie nia o współ pra cy z NBP, 
KGHM, PZU SA czy Or le nem SA. Współ pra cu -
je my tak że z biz ne sem pry wat nym oraz Urzę -
dem Mar szał kow skim i mia stem sto łecz nym 
War sza wa. W efek cie po zy sku je my zna czą ce 
środ ki finansowe, któ re prze zna cza my za rów no 
na wspie ra nie ba dań, jak i na szko le nia i pro wa -
dze nie stu diów po dy plo mo wych dla pra cow ni -
ków wy mie nio nych in sty tu cji.  

 
– W me diach spo łecz no ścio wych po ja wi -

ła się in for ma cja, że po dob no przy go to wu -
je Pan emi sję ob li ga cji przez Uni wer sy tet 
War szaw ski – i to 30-let nich? Ile środ ków 
chce Pan tą dro gą po zy skać i na co je prze -
zna czyć? Nikt te go jesz cze w pol skim 
szkol nic twie nie ro bi. To by ła by re wo lu cja 
w fi nan so wa niu pro jek tów na uko wo -edu -
ka cyj nych w Pol sce. 

– Dys ku sje na te mat emi sji ob li ga cji są w bar -
dzo po cząt ko wej fa zie roz wa żań, ana liz praw -
nych, eko no micz nych, fi nan so wych i or ga ni za -
cyj nych. Nie chciał bym się za tem jesz cze na ten 
te mat wy po wia dać. Wy da je się jed nak, że 
w przy szło ści ten spo sób fi nan so wa nia roz wo -
ju uczel ni tak że mógł by być bra ny pod uwa gę. 

 
– Jed nym z bo le snych skut ków pan de mii 

by ło „za mro że nie” wszel kich form ak tyw -
no ści stu den tów oprócz zdal ne go udzia łu 
w za ję ciach.  

– Mi mo pan de mii stu denc kie or ga ni za cje kul -
tu ral ne czy spor to we dzia ła ją na UW z po żyt -
kiem nie tyl ko dla śro do wi ska stu denc kie go, ale 
tak że dla wie lu spo łecz no ści. Ja ko pre zes ogól -
no pol skie go AZS mo gę z ca łą od po wie dzial no -
ścią pod kre ślić, iż spor tow cy re pre zen tu ją cy 
Akademicki Związek Sportowy w kra ju 
i za gra ni cą z suk ce sem do kła da ją ce gieł kę 
do mar ki UW, ale tak że do mar ki naszego 
kraju, polskiej marki.  

 
– Ja kie głów ne wy zwa nia sto ją przed świa -

to wym szkol nic twem wyż szym i na uką, aby 
re al nie po mo gły roz wią zy wać pro ble my 
glo bal ne? 

– Mu si my się zmie rzyć z wie lo ma pro ble ma mi 
o cha rak te rze glo bal nym, ta ki mi jak za gro że nia 
kli ma tycz ne, ener ge tycz ne, de mo gra ficz ne oraz 
zwią za ne z nie rów no ścia mi spo łecz ny mi i eko -
no micz ny mi. To wiel kie wy zwa nia, przed któ ry -
mi stoi ca ła ludz kość. A do daj my jesz cze kwe stie 
trans for ma cji cy fro wej i ob sza rów wy klu cze nia 
milionów lu dzi z do stę pu do in ter ne tu, kwe stie 
za gro że nia zdro wia pu blicz ne go oraz lep sze go 
ra dze nia so bie z nie do bo ra mi le ków i urzą dzeń 
me dycz nych. Trze ba zhar mo ni zo wać po li ty kę 
mi gra cyj ną, azy lo wą, in te gra cyj ną i za rzą dza nia 
gra ni ca mi w ska li glo bal nej. Te wszyst kie wy zwa -
nia sto ją przede wszyst kim przed rzą da mi po -
szcze gól nych państw, licz ny mi or ga ni za cja mi re -
gio nal ny mi i mię dzy na ro do wy mi, ale tak że 
przed wie lo ma in sty tu cja mi, rów nież au to ry te -
ta mi mo ral ny mi i na uko wy mi.  

 
– Zde fi nio wa li śmy je. Co da lej? 
– Mą dra i so lid na pra ca oraz ak tyw ność. Uni -

wer sy tet War szaw ski, po dob nie jak wie le pol -

skich uczel ni, mo że ode grać waż ną ro lę na mia -
rę obiek tyw nych moż li wo ści. Już od daw na pra -
cow ni cy na szej uczel ni za sia da ją w waż nych gre -
miach mię dzy na ro do wych, na si wy bit ni 
przed sta wi cie le na uki za pra sza ni są do ciał do -
rad czych i na uko wych na uni wer sy te tach świa -
to wych i w in sty tu tach ba daw czych. Utrzy mu -
je my kon tak ty i współ pra cu je my z ko rzy ścią dla 
UW, ale i dla Pol ski, z czo łów ką świa to wych au -
to ry te tów na uko wych. Na sze ana li zy i eks per -
ty zy przy czy nia ją się do roz wią zy wa nia wie lu 
klu czo wych pro ble mów i za gro żeń dla Pol ski,  
a także pro ble mów mię dzy na ro do wych. Na sze  
kadra akademicka po wo ły wa ni są i uczest ni czą 
w róż ne go ro dza ju cia łach i or ga ni za cjach mię -
dzy na ro do wych zaj mu ją cych się kwe stia mi ety -
ki i mo ral no ści na po zio mie eu ro pej skim, two -
rze nia i kształ to wa nia no wych sys te mów 
eko no micz no -spo łecz nych, w za kre sie na uk 
przy rod ni czych i hu ma ni stycz nych. 

 
– Czy da się okre ślić po żą da ny przy szło -

ścio wo mo del uni wer sy te tu, czy też po win -
ni śmy te sto wać róż ne mo de le, bo zbyt du -
żo jest ob sza rów nie pew no ści? I czy Pol ska 
mo że mieć w tym za kre sie li czą cy się mię -
dzy na ro do wo wkład? 

– Do tej spra wy na le ży pod cho dzić re ali stycz -
nie, a nie ży cze nio wo. War to ana li zo wać i wy -
cią gać wnio ski z do świad czeń naj więk szych i naj -
bar dziej re no mo wa nych uczel ni ame ry kań skich, 
eu ro pej skich, ale mo że i w pew nym za kre sie 
chiń skich. Instytut przy Uniwersytecie Pekińskim 
zaprosił mnie, wspólnie z 22 ekonomistami ze 
świata, w tym czterema noblistami z ekonomii, 
do dyskusji na temat możliwości stworzenia 
modelu nowej ekonomii strukturalnej, a przy 
okazji dyskutujemy na temat reform tego 
uniwersytetu, aby awansował do grona 
czołówki uniwersytetów świata.  Jest to dla mnie 
in spi ru ją ce do świad cze nie. Ale bar dzo waż ne są 

pew nia ją wy so kie kwa li fi ka cje za wo do we oraz 
przy go to wu ją do od po wie dzial ne go peł nie nia 
funk cji pu blicz nych”. Ist nie je ab so lut na po trze ba 
no wej i przy spie szo nej ada pta cji na uki i go spo -
dar ki do wy zwań XXI wie ku. 

 
– Spro sta cie te mu wy zwa niu? 
– Je stem prze ko na ny, że Uni wer sy tet War -

szaw ski jest do te go do brze przy go to wa ny. I to 
się już dzie je na wie lu płasz czy znach, być mo -
że w stop niu jesz cze nie wy star cza ją cym. Mam 
tu taj na my śli m.in. or ga ni zo wa ne przez uni -
wer sy tet wy kła dy i se mi na ria otwar te dla 
wszyst kich za in te re so wa nych, któ re nie tyl ko 
wzbo ga ca ją wie dzę słu cha czy, ale da ją tak że 
moż li wość wy po wia da nia się, za da wa nia py tań 
i pro wa dze nia dys ku sji. Eks per ci wy wo dzą cy 
się z uni wer sy te tu ko men tu ją co dzien ne wy da -
rze nia go spo dar cze, po li tycz ne, a te raz tak że 
te naj tra gicz niej sze mi li tar ne. Uni wer sy tet bie -
rze ak tyw ny udział we wspie ra niu uchodź ców 
z Ukra iny, po ma ga jąc ma te rial nie, psy cho lo -
gicz nie i edu ka cyj nie. Tak by ło tak że wcze śniej, 
kie dy uni wer sy tet był otwar ty dla uchodź ców 
z in nych czę ści świa ta.  

UW jest uczel nią otwar tą, to le ran cyj ną i wie -
lo kul tu ro wą, w któ rej sza cu nek do czło wie ka 
sta no wi za sad ni czy ele ment edu ka cji i kul tu ry 
aka de mic kiej. Z na szej uczel ni wy wo dzi się wie -
lu po li ty ków, lu dzi biz ne su, sa mo rzą dow ców, 
do rad ców, czy li osób, któ re two rzą rze czy wi -
stość po li tycz ną, go spo dar czą i sa mo rzą do wą 
nie tyl ko Pol ski, ale i Eu ro py. A za tem za an ga -
żo wa nie spo łecz ne uni wer sy te tu jest ogrom ne. 

 
– UW chce być li de rem zmian w za kre -

sie dzia łań na rzecz ochro ny śro do wi ska. 
Ja ką ro lę od gry wa tu pro gram In te li gent -
ny Zie lo ny Uni wer sy tet? 

– Ochro na śro do wi ska to wła śnie jed no z naj -
waż niej szych wy zwań XXI wie ku. Za rzą dze nie 
rek to ra UW z 30 wrze śnia 2021 ro ku w spra -
wie pro gra mu „In te li gent ny Zie lo ny Uni wer sy -
tet” uru cho mi ło ofi cjal nie tę ini cja ty wę. Te dzia -
ła nia z jed nej stro ny zmie nią wa run ki ma te rial ne 
oraz wa run ki pra cy i stu dio wa nia na uczel ni 
na bar dziej przy ja zne czło wie ko wi i śro do wi -
sku. Z dru giej zaś stro ny chce my po ka zać spo -
łe czeń stwu aka de mic kie mu, a wie rzę, że tak że 
i po za aka de mic kie mu, ko rzy ści, ja kie pły ną dla 
pod mio tów wy ko rzy stu ją cych na rzę dzia i moż -
li wo ści, tak że ma te rial ne, pły ną ce z do sto so wań 
do norm zwią za nych z ochro ną kli ma tu. Mam 
tu taj m.in. na my śli wy ko rzy sta nie na tu ral nych 
źró deł ener gii, ochro nę wód, kli ma tu etc. Po -
przez dzia ła nia prak tycz ne chce my tak że po ka -
zać na szym stu dent kom i stu den tom, dok to -
rant kom i dok to ran tom oraz ab sol wen tom UW 
no wo cze sne stan dar dy współ ży cia i współ ist -
nie nia z przy ro dą.  

Prof. dr hab. Aloj zy Z. No wak 
45. rek tor w hi sto rii Uni wer sy te tu War szaw skie go, 

jest zwią za ny z UW od 1984. Ukoń czył stu dia na Wy -
dzia le Han dlu Za gra nicz ne go w Szko le Głów nej Pla no -
wa nia i Sta ty sty ki (obec nie Szko ła Głów na Han dlo wa 
w War sza wie). Stu dio wał tak że na Uni ver si ty of Il li no is 
at Urba na – Cham pa ign (USA), Uni wer sy te cie w Exe -
ter (Wiel ka Bry ta nia), w An twer pii oraz na Free Uni ver -
si ty of Ber lin (Niem cy). 

W 2002 uzy skał ty tuł pro fe so ra na uk eko no micz nych. 
Spe cja li zu je się m.in. w za kre sie mię dzy na ro do wych sto sun ków go spo dar czych, ban ko wo ści, za rzą dza nia ry -
zy kiem na ryn kach fi nan so wych oraz na ryn ku ka pi ta ło wym. 

Na UW kie ro wał Za kła dem Mię dzy na ro do wych Sto sun ków Go spo dar czych oraz Ka te drą Go spo dar ki 
Na ro do wej na Wy dzia le Za rzą dza nia. Był też dy rek to rem Cen trum Eu ro pej skie go UW. W la tach 1999-
2006 był prodziekanem Wy dzia łu Za rzą dza nia, a na stęp nie od 2006 do 2012 dziekanem wy dzia łu. 2012–2016 
był pro rek to rem UW ds. ba dań na uko wych i współ pra cy. W 2016 zo stał po now nie wy bra ny dzie ka nem 
Wy dzia łu Za rzą dza nia. W trak cie ka rie ry wy kła dał na uczel niach we Fran cji, Wiel kiej Bry ta nii, Sta nach Zjed -
no czo nych, Ro sji, Chi nach, Ko rei i RPA. Od 2018 ro ku kie ru je Aka de mic kim Związ kiem Spor to wym.





Nie mamy problemów – mamy wyzwania! 

Na UW stu dio wa ło sze ścioro no bli stów:  
  Hen ryk Sien kie wicz stu dia roz po czął w 1866 
na Wy dzia le Praw nym Szko ły Głów nej, stu dio wał 
rów nież na Wy dzia le Le kar skim, a na stęp nie 
na Fi lo lo gicz nym, któ ry ukoń czył w 1871, nie 
uzy sku jąc jed nak dy plo mu. Nagroda Nobla 
1905 w dziedzinie literatury.  

  Me na chem Be gin, by ły pre mier Izra ela,  
ukoń czył stu dia na Wy dzia le Pra wa w 1935. 
Pokojowa Nagroda Nobla 1978.   

  Cze sław Mi łosz w 1932 stu dio wał na  
Wy dzia le Pra wa, jed nak na ukę kon ty nu ował 
w Wil nie. Pod czas II woj ny świa to wej pra co wał 
na UW ja ko woź ny. Nagroda Nobla w 1980  
w dziedzinie literatury.  

  Jó zef Rot blat, fi zyk i ra dio bio log, w 1938 
obro nił dok to rat z fi zy ki, w la tach 1932-1934 
uczęsz czał na wy kła dy na Wy dzia le Hu ma ni -
stycz nym. Pokojowa Nagroda Nobla 1995.  

  Le onid Hur wicz, eko no mi sta, w 1938 ukoń -
czył stu dia praw ni cze. Nagroda Nobla 2007  
w dziedzinie ekonomii.   

     Ol ga To kar czuk, pi sar ka, w 1987 ro ku ukoń -
czy ła na UW psy cho lo gię. Nagroda Nobla 2018 
w dziedzinie literatury.

fot. UW

fot. UW
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– A je śli cho dzi o mo del przy szłe go uni wer -
sy te tu? Wciąż wię cej py tań niż od po wie dzi? 

– Dziś trud no go okre ślić jed no znacz nie. Za le -
ży to bo wiem od wie lu oko licz no ści, w tym m.in. 
od ocze ki wań spo łecz nych, tra dy cji, źró deł fi nan -
so wa nia i ro li w spo łe czeń stwie. Z ca łą pew no -
ścią moż na jed nak po wie dzieć, że bę dzie się on 
w spo sób istot ny róż nił się od tra dy cyj ne go mo -
de lu hum bold tow skie go opar te go głów nie na ba -
da niach i na ucza niu. Co raz więk szą ro lę we 
współ cze snym świe cie od gry wa uczest nic two 
uni wer sy te tu w ży ciu go spo dar czym i spo łecz -
nym. Zmie nia ją się for my or ga ni za cyj ne, wła sno -
ścio we i spo so by fi nan so wa nia uczelni. Uni wer -
sy te ty nie są je dy ny mi miej sca mi pro wa dze nia 
ba dań i na ucza nia. Zmie nia ją się tak że for my 
kształcenia. Na ucza nie od by wa się nie tyl ko w sa -
lach wy kła do wych, ale tak że zdal nie – czę sto jest 
ono pro wa dzo ne o za się gu glo bal nym.  

 
– W tę sfe rę wkra cza tak że biz nes.  
– Moż na za tem przy pusz czać, że w da ją cej 

się prze wi dzieć przy szło ści uni wer sy te ty bę dą 
jesz cze bar dziej otwar te na po zio mie kra jo -
wym i mię dzy na ro do wym, że pro wa dzo ne ba -
da nia bę dą mia ły cha rak ter i teo re tycz ny, i apli -
ka cyj ny. Stu den ta mi bę dą oso by po cho dzą cy 
z róż nych za kąt ków świa ta, a fi nan so wa nie ba -
dań w co raz szer szym za kre sie po cho dzić bę -
dzie nie tyl ko ze środ ków bu dże to wych, ale 
przede wszyst kim pry wat nych. Praw do po dob -
nie kształ cić się bę dzie w dal szym cią gu 
na czte rech po zio mach: stu dia li cen cjac kie, ma -
gi ster skie, dok tor skie i po dy plo mo we. Choć 

cza sa mi sły chać opinie, że po ziom li cen cjac ki 
i dok tor ski bę dą mia ły prze wa gę.  

 
– Dla cze go aku rat te po zio my?  
– Pierw szy dla te go, że kor po ra cje kra jo we, 

a głów nie mię dzy na ro do we za in te re so wa ne są 
przede wszyst kim za trud nia niem osób z wy -
ksztal ce niem pierw sze go stop nia, by na stęp nie 
na kur sach spe cja li stycz nych przy go to wy wać ich 
do wy ko ny wa nia za wo du. Na to miast pre fe ro wa -
nie dok tor skie go po zio mu mo że być re zul ta tem 
roz wo ju tzw. eko no mii czwar te go stop nia, opar -
tej na sztucz nej in te li gen cji, ro bo ty za cji i cy fry za -
cji, co wy ma ga bar dzo po głę bio nych i za awan so -
wa nych stu diów. To wszyst ko przed na mi.  

 
SOLIDARNI Z UKRAINĄ 

– Pa nie Rek to rze, choć mó wimy o przy -
szło ści, nie spo sób uwol nić się od te raź -
niej szo ści: woj ny w Ukra inie. Na bra mie 
UW wi szą ukra iń skie fla gi, stro nę uczel ni 
otwie ra ha sło „So li dar ni z Ukra iną”… 

 – …to waż ne ge sty, któ rym to wa rzy szą kon -
kret ne dzia ła nia. Przy go to wa li śmy pa kiet 
wspar cia ukra iń skich stu den tów i dok to ran tów, 
obej mu ją cy m.in. zwol nie nie z opłat za aka de -
mik, za po mo gi, zwol nie nie z opłat za stu dia, 
sty pen dia so cjal ne, na ucza nie zdal ne, a tak że 
ofer tę pra cy dla wy kła dow ców aka de mic kich. 
Bę dzie my im po ma gać, jak dłu go bę dzie to po -
trzeb ne. 

 
– Dzię ku ję za roz mo wę. 
Roz ma wia ła LI DIA JA STRZĘB SKA

też do świad cze nia mo ich ko le gów oraz ko le ża -
nek ze współ pra cy i kon tak tów z in ny mi za gra -
nicz ny mi uczel nia mi, tak że ty mi naj lep szy mi. 

 
– Bez kom plek sów? 
– Po ten cjał Uni wer sy te tu War szaw skie go po -

zwa la my śleć nie tyl ko o kon ku ro wa niu z za -
gra nicz ny mi uczel nia mi, lecz tak że o od gry wa -
niu waż nej ro li w kształ to wa niu zdo by czy 
na uko wych na are nie mię dzy na ro do wej i to nie 
tyl ko w na szym re jo nie Eu ro py.  

 
UNIWERSYTET EUROPEJSKI 

Wie le po żyt ku przy no si nam uczest nic two 
w So ju szu 4EU+, to kon sor cjum sze ściu eu ro -
pej skich uczel ni ba daw czych. Na sze in sty tu cje 
współ pra cu ją owoc nie w ob sza rze ba dań, kształ -
ce nia, two rzą ini cja ty wy zwią za ne z in no wa cja mi, 
trans fe rem tech no lo gii czy od po wie dzial no ścią 
spo łecz ną. W czerw cu 2019 ro ku 4EU+ otrzy -
ma ło zna czą cy grant Ko mi sji Eu ro pej skiej w kon -
kur sie „Eu ro pe an Uni ver si ties”. 

Z ko lei dzia łal ność ba daw cza UW pro wa dzo -
na w kil ku pod sta wo wych ob sza rach w za kre -
sie mię dzy na ro do wych aspek tów in te gra cji eu -
ro pej skiej i sto sun ków ze wnętrz nych UE, 
pro ble mów go spo dar czych UE, mię dzy na ro -
do we go ła du go spo dar cze go i wy zwań glo bal -
nych czy me to do lo gii i stu diów eu ro pej skich 
po zwa la sze ro ko ana li zo wać nie tyl ko funk cjo -
no wa nie Unii Eu ro pej skiej, ale i in sty tu cje 
i pod mio ty ist nie ją ce w kra jach wspól no ty, 
w tym szko ły wyż sze. 

 



Nie mamy problemów – mamy wyzwania! 

UNI WER SY TET WAR SZAW SKI 
w licz bach  
 

40,3 tys.  
osób stu diu je na kie run kach li cen cjac kich i ma gi -
ster skich.  

2,4 tys.  
dok to ran tów kształ ci się na UW. Wśród nich 
jest ok 270 cu dzo ziem ców.  

7,7 tys.  
pra cow ni ków zatrudnia UW. Oprócz na uczy cie li 
aka de mic kich (3,9 tys.) są to m.in. pra cow ni cy ad -
mi ni stra cji i bi blio te ka rze. UW to je den z naj więk -
szych pra co daw ców na Ma zow szu. Pod wzglę -
dem licz by pra cow ni ków wy prze dza więk szość 
kor po ra cji znaj du ją cych się w ze sta wie niu naj -
więk szych firm w Pol sce ma ga zy nu „For bes”. 

3,8 tys.  
cu dzo ziem ców uczy się na UW na stu diach za koń -
czo nych dy plo mem lub ja ko sty pen dy ści pro gra -
mów wy mia ny aka de mic kiej. Od se tek ob co kra -
jow ców stu diu ją cych na UW w sto sun ku 
do ogól nej licz by stu den tów po zo stał bez zmian 
w sto sun ku do po przed nie go ro ku: 6,6%.   
Naj licz niej szą gru pę wśród stu den tów dłu go ter -
mi no wych sta no wią oso by po cho dzą ce z Ukra -
iny (710), Bia ło ru si (534), Chin (282), Tur cji (108), 

Azer bej dża nu (101), Uz be ki sta nu (77), Fe de ra cji 
Ro syj skiej (69), In dii (59), Li twy (40), Wiet na mu 
(37). 

ponad 1000  
part ne rów kra jo wych i za gra nicz nych współ pra -
cu je z UW. Jest wśród nich po nad 580 in sty tu cji, 
któ re pod pi sa ły z UW umo wę o bez po śred niej 
współ pra cy.  

6  
eu ro pej skich uni wer sy te tów ba daw czych two rzy 
So jusz 4EU+: UW, Uni wer sy tet Ka ro la (Cze chy), 
Uni wer sy tet w He idel ber gu (Niem cy), Uni wer -
sy tet Sor boń ski (Sor bon ne Uni ver sité, Fran cja), 
Uni wer sy tet Ko pen ha ski (Da nia), Uni wer sy tet 
w Me dio la nie (Wło chy). 

1,7 mld zł  
to rocz ny bu dżet UW. Na przy cho dy UW skła da -
ją się głów nie: sub wen cja na utrzy ma nie po ten cja -
łu dy dak tycz ne go i ba daw cze go (793,5 mln), 
a tak że do ta cje na utrzy ma nie spe cjal nych urzą -
dzeń ba daw czych, środ ki na dzia łal ność dy dak -
tycz ną i dzia łal ność ba daw czą w for mie od ręb -
nych do ta cji (BST i DSM), do ta cje pro ja ko ścio we 
(łącz nie 290 mln). 
 W 2020 ro ku sub wen cja i do ta cje MNiSW sta no -
wi ły łącz nie 62,5% przy cho dów. UW dys po nu je 
kil ka krot nie więk szym bu dże tem na uko wym niż 

in ne czo ło we pol skie uni wer sy te ty, co po twier dza 
je go sta tus ja ko uczel ni ba daw czej i jed ne go z naj -
waż niej szych ośrod ków na uko wych w kra ju. 

24  
wy dzia ły funk cjo nu ją obec nie na UW. 

4  
szko ły dok tor skie dzia ła ją na UW. Są to: Szko ła 
Dok tor ska Na uk Hu ma ni stycz nych, Szko ła Dok tor -
ska Na uk Spo łecz nych, Szko ła Dok tor ska Na uk Ści -
słych i Przy rod ni czych oraz Mię dzy dzie dzi no wa 
Szko ła Dok tor ska. 

182  
bu dyn ki wy ko rzy stu je uni wer sy tet, 164 z nich to 
gma chy i lo ka le, któ re są wła sno ścią lub współ -
wła sno ścią uczel ni. Ra zem ich po wierzch nia wy -
no si 496,2 tys. m². Po wierzch nia grun tów zaj mo -
wa nych przez UW to 770,97 tys. m², z cze go  
55 tys. m² to te ren kam pu su głów ne go, gdzie 
znaj du je się sie dzi ba głów na UW.  

źródło; www.uw.edu.pl 

Dr DO RO TA SKOW RON 
z Ob ser wa to rium Astro no -

micz ne go UW zre ali zu je pro jekt 
A MISTery of Long Se con da ry Pe riods 
in Pul sa ting Red Giants – Tra ces of 
Exo pla nets? Od kry ta w je go ra -
mach me to da mo gła by zre wo lu -
cjo ni zo wać dzie dzi nę wy kry wa nia 
eg zo pla net, umoż li wia jąc znaj do -
wa nie po za sło necz nych ukła dów 
pla ne tar nych w da le kich za kąt kach 
Dro gi Mlecz nej, a zwłasz cza w in -
nych ga lak ty kach, co jest nie moż -
li we z wy ko rzy sta niem wy łącz nie 
obec nie zna nych tech nik. Kwo ta 
do fi nan so wa nia: po nad 1,38 mln 
eu ro. 

 

Dr hab. MI CHAŁ TOM ZA, 
prof. ucz. z Wy dzia łu Fi zy ki zre -
ali zu je pro jekt Ul tra cold po ly ato mic 
mo le cu les for con trol led che mi stry 
and pre ci sion phy sics. Je go naj waż -
niej szym prze wi dy wa nym re zul ta -
tem bę dzie opra co wa nie no wych 
me tod chło dze nia, pro duk cji oraz 
kon tro li skom pli ko wa nych wie lo -
ato mo wych czą ste czek, któ re 
znaj dą za sto so wa nia w ba da niu 
pod staw za rów no che mii, ja ki i fi -
zy ki. Kwo ta do fi nan so wa nia: pra -
wie 1,5 mln eu ro 

 

Dr PA WEŁ NO WA KOW SKI 
z Wy dzia łu Hi sto rii zre ali zu je 

pro jekt Ma sters of the sto ne: The 
sto ne cut ters” work shops and the  
ri se of the la te an ti que epi gra phi cal 
cul tu res (third–fi fth cen tu ry AD.  
Je go ce lem jest wy ja śnie nie trans -
for ma cji tra dy cji epi gra ficz nych 
wcze sne go ce sar stwa rzym skie go, 
któ ra roz po czę ła się w po ło -
wie III wie ku, a za koń czy ła po wsta -
niem tzw. kul tur epi gra ficz nych 
póź ne go an ty ku. Kwo ta do fi nan so -
wa nia: pra wie 1,5 mln eu ro. 

 

Pro jekt dr. hab. PIO TRA GAR -
BA CZA z Wy dzia łu Che mii za -
kła da m.in. po wsta nie no wej ga łę zi 
spek tro sko pii mo le ku lar nej. W ra -
mach pro jek tu Chi ra li ty -sen si ti ve 
Nuc le ar Ma gne to elec tric Re so nan ce 
naukowiec bę dzie chciał, po dob nie 
jak Ali cja z po wie ści Le wi sa Car rol -
la, zba dać świat „po dru giej stro nie 
lu stra”. Che mik zaj mu je się od dzia -
ły wa niem ją der ato mo wych czą ste -
czek chi ral nych z po lem ma gne -
tycz nym i elek trycz nym. Kwo ta 
do fi nan so wa nia pro jek tu wy no -
si 1,5 mln eu ro.

Granty ERC 
dla NAUKOWCÓW UW

Czworo naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego dołączyło do grona laureatów prestiżowych grantów 
EUROPEJSKIEJ RADY DS. BADAŃ NAUKOWYCH (EUROPEAN RESEARCH COUNCIL). 

Konkurs ERC Starting Grants ogłaszany jest raz w roku, wnio ski oce nia ne są w trzech gru pach te ma -
tycz nych: na uk fi zycz nych i in ży nie rii, na uk bio lo gicz nych, na uk spo łecz nych i hu ma ni stycz nych.  
Tym ra zem spo śród po nad 4000 wnio sków na gro dzo no 397 pro jek tów na łącz ną kwo tę 619 mln eu ro. 
Lau re aci re pre zen tu ją ośrod ki na uko we z 22 państw. Do fi nan so wa no 9 pro jek tów z Pol ski.
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