M O N I T O R
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Poz. 32
UCHWAŁA NR 179
z dnia 19 lutego 2014 r.
JUBILEUSZOWA UCHWAŁA
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
NA 200-LECIE ZAŁOŻENIA UCZELNI
„Uniwersytet ma nie tylko utrzymywać w narodzie nauki i umiejętności w takim stopniu,
na jakim już w świecie uczonym stanęły, ale nadto doskonalić je, rozkrzewiać i teorię
ich do użytku społeczności zastosowywać.”
Projekt do Statutu Uniwersytetu Królewskiego w Warszawie
Zbliża się dwusetna rocznica powstania Uniwersytetu Warszawskiego. Przyjęta
w 1816 roku i obowiązująca do dziś Misja przez wszystkie te lata wyznaczała kierunki i styl
działania Uniwersytetu. Ujmuje ona zadania uczelni nie tylko w kategoriach
odpowiedzialności za rozwój nauk oraz kształcenie elit intelektualnych, ale również w sferze
odpowiedzialności społecznej i służby publicznej. Taką właśnie, szeroko pojętą rolę,
Uniwersytet wielokrotnie odgrywał w przeszłości: dzielił losy polskiego społeczeństwa,
kształcił jego elity, współtworzył sukcesy, boleśnie odczuwał porażki, pełnił swoją funkcję
w trudnych okresach historii.
Przemiany zainicjowane w roku 1989, a później członkostwo Polski w Unii
Europejskiej, postawiły przed Uniwersytetem nowe wyzwania i otworzyły nowe możliwości.
Ich realizacja wymagała uwzględnienia nowych potrzeb społecznych i gospodarczych, a
także modernizacji uczelni: unowocześnienia bazy laboratoryjnej, intensyfikacji kontaktów
międzynarodowych oraz zwiększenia mobilności badaczy i studentów, wzięcia pod uwagę
wzrostu ambicji edukacyjnych polskiego społeczeństwa, zwiększenia udziału badań
w działalności uczelni, wprowadzenia do curriculum akademickiego elementów kształtowania
postaw i kompetencji sprzyjających rozwojowi cywilizacyjnemu i spójności społecznej.
Dwa stulecia to dobry początek. Uniwersytet ma nowe ambicje i nowe cele, określone
w strategii przyjętej przez naszą społeczność.
Uniwersytet jest liderem wśród polskich uczelni. Chcemy i możemy być liderem wśród
uczelni europejskich, aktywnie uczestniczyć w międzynarodowym życiu naukowym. Mamy
ambicje stałego wzmacniania naszej pozycji, przyciągania najzdolniejszych studentów
i tworzenia miejsca dla dialogu międzynarodowego.
Szczególnie leży nam na sercu harmonijny rozwój wszystkich nauk. Naszym
strategicznym celem jest lepsze wykorzystanie potencjału badawczego i dydaktycznego
Uniwersytetu oraz wzmocnienie rangi nauk społecznych i humanistycznych, niezbędne dla
rozwoju – także gospodarczego – naszego kraju. Wrażliwość na kulturowe i społeczne
aspekty rzeczywistości jest bowiem warunkiem sukcesu każdego przedsięwzięcia, również
w sferze gospodarki i zarządzania publicznego.
Strategiczne cele Uniwersytetu znakomicie wpisują się w priorytety naszego kraju –
nic dziwnego, wszak taka właśnie jest nasza misja.
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