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PIERWSZE ELEMENTY KONCEPCJI PRZYGOTOWYWANEJ PRZEZ THINK 

TANKI UW W ZWIĄZKU Z NOWĄ USTAWĄ 

    

W marcu 2018 roku powołano na uniwersytecie 5 zespołów rektorskich zw. think tankami. Ich W marcu 2018 roku powołano na uniwersytecie 5 zespołów rektorskich zw. think tankami. Ich W marcu 2018 roku powołano na uniwersytecie 5 zespołów rektorskich zw. think tankami. Ich W marcu 2018 roku powołano na uniwersytecie 5 zespołów rektorskich zw. think tankami. Ich 

zadaniem jest zaproponowanie naszej społeczności scenariuszy rozwiązań związanych z zadaniem jest zaproponowanie naszej społeczności scenariuszy rozwiązań związanych z zadaniem jest zaproponowanie naszej społeczności scenariuszy rozwiązań związanych z zadaniem jest zaproponowanie naszej społeczności scenariuszy rozwiązań związanych z 

wprowadzeniem na UW wprowadzeniem na UW wprowadzeniem na UW wprowadzeniem na UW nowej ustawy. Pierwsze elementy koncepcji opracowywanej przez nowej ustawy. Pierwsze elementy koncepcji opracowywanej przez nowej ustawy. Pierwsze elementy koncepcji opracowywanej przez nowej ustawy. Pierwsze elementy koncepcji opracowywanej przez 

zespoły są już gotowe. Prezentujemy je w formie dokumentówzespoły są już gotowe. Prezentujemy je w formie dokumentówzespoły są już gotowe. Prezentujemy je w formie dokumentówzespoły są już gotowe. Prezentujemy je w formie dokumentów    na stronie internetowej uczelnina stronie internetowej uczelnina stronie internetowej uczelnina stronie internetowej uczelni. . . . 

Będą one m.in. materiałem do dyskusji podczas warsztatów otwartych dla wszystkich Będą one m.in. materiałem do dyskusji podczas warsztatów otwartych dla wszystkich Będą one m.in. materiałem do dyskusji podczas warsztatów otwartych dla wszystkich Będą one m.in. materiałem do dyskusji podczas warsztatów otwartych dla wszystkich 

członków społeczności, zaplanowanych 27 i 28 czerwcaczłonków społeczności, zaplanowanych 27 i 28 czerwcaczłonków społeczności, zaplanowanych 27 i 28 czerwcaczłonków społeczności, zaplanowanych 27 i 28 czerwca. . . .     

5 zespołów rektorskich powołanych na Uniwersytecie Warszawskim w marcu zajmuje się 

obszarami: (1) nadawania stopninadawania stopninadawania stopninadawania stopni, (2) kształcenia doktorantówkształcenia doktorantówkształcenia doktorantówkształcenia doktorantów, czyli szkół doktorskich, (3, (3, (3, (3) 

wyłaniania władz, (4) kształcenia orazwyłaniania władz, (4) kształcenia orazwyłaniania władz, (4) kształcenia orazwyłaniania władz, (4) kształcenia oraz (5) organizacji uczelniorganizacji uczelniorganizacji uczelniorganizacji uczelni. Znane są już wybrane elementy 

propozycji trzech pierwszych zespołów. Dwa pozostałe pracują jeszcze nad swoimi 

propozycjami. Planowane jest także powołanie szóstego think tanku, który zajmie się (6) 

administracją i gospodarką finansowąadministracją i gospodarką finansowąadministracją i gospodarką finansowąadministracją i gospodarką finansową. Zespół powstanie, gdy znane będą rozstrzygnięcia w 

innych obszarach. Równolegle pracuje także think tank studencki, powołany – na prośbę 

władz UW – przez samorząd. Zespół wypracowywał własne propozycje rozwiązań dotyczące 

kwestii związanych z kształceniem. 

Koncepcje wypracowane przez think tanki są omawiane z zespołem rektorskim UW, a także 

porównywane z propozycjami pozostałych zespołów, tak aby stanowiły nie tylko optymalną, 

ale także spójną wizję do dalszych dyskusji. Zaprezentowane dokumenty zostały 

przygotowane przez zespół rektorski na bazie tekstów opracowanych przez think tanki. 

Dotyczą one tylko wybranych zagadnień, nad wieloma innymi jeszcze toczą się rozważania i 

uzgodnienia. 

 



 

 

Koncepcja, która powstanie w wyniku współpracy zespołu rektorskiego UW z wszystkimi think 

tankami, będzie podstawą do dalszych dyskusji, które toczyć się będę m.in. w trakcie 

warsztatów, w których udział może wziąć każdy członek społeczności akademickiej – 

pracownik, doktorant, student. To, jaki kształt przybierze nowy statut będzie zależało, od 

efektów wewnętrznych konsultacji, pracy Senatu UW oraz komisji senackich. 

 

Więcej informacji na stronie:  

https://www.uw.edu.pl/pierwsze-elementy-koncepcji-przygotowywanej-przez-think-tanki/ 

 

Materiały oparte na pracy think tanków i zespołu rektorskiego: 

1. Wybrane zagadnienia dotyczące koncepcji szkół doktorskich na UW (pdf) 

2. Wybrane zagadnienia dotyczące koncepcji procedury nadawania stopni na UW (pdf) 

3. Wybrane zagadnienia dotyczące koncepcji wyłaniania władz na UW (pdf) 

 

Biuro Prasowe UW  

https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-18_wybrane-zagadnienia-dotyczace-koncepcji-wylaniania-wladz-na-uw.pdf
https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-18_wybrane-zagadnienia-dotyczace-koncepcji-procedury-nadawania-stopni-na-uw.pdf
https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-18_wybrane-zagadnienia-dotyczace-koncepcji-szkol-doktorskich-na-uw-1.pdf

