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• powstał w 1816 roku

• jest największą polską uczelnią i najlepszym ośrodkiem  
naukowym w kraju

• należy do 3% najlepszych uczelni na świecie według  
rankingów THE, QS i ARWU

• jest „wschodzącą gwiazdą nauki” według Nature Index  
2016 Rising Stars

• został nagrodzony przez Komisję Europejską wyróżnieniem 
„HR Excellence in Research” za przestrzeganie zasad Europejskiej 
Karty Naukowca

• współtworzy sojusz uczelni badawczych 4EU European  
University Alliance
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7300 pracowników

45 500 studentów I i II stopnia

3000 doktorantów

4800 obcokrajowców

21 wydziałów  
+ 
30 jednostek naukowo-dydaktycznych

• Wydział „Artes Liberales” 
• Wydział Biologii
• Wydział Chemii
• Wydział Dziennikarstwa, Informacji  

i Bibliologii
• Wydział Filozofii i Socjologii 
• Wydział Fizyki
• Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
• Wydział Geologii
• Wydział Historyczny
• Wydział Lingwistyki Stosowanej 
• Wydział Matematyki, Informatyki  

i Mechaniki
• Wydział Nauk Ekonomicznych 
• Wydział Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych 
• Wydział Neofilologii
• Wydział Orientalistyczny 
• Wydział Pedagogiczny 
• Wydział Polonistyki
• Wydział Prawa i Administracji 
• Wydział Psychologii
• Wydział Stosowanych Nauk Społecznych  

i Resocjalizacji 

• Wydział Zarządzania

UW wspiera swoją społeczność 
m.in. poprzez:

• system wewnętrznych grantów 
dla pracowników starających 
się o prestiżowe subsydia 
międzynarodowe

• program zwiększonego wyna-
grodzenia dla wyróżniających 
się naukowców

• nagrodę dydaktyczną przyzna-
waną nauczycielom wykorzy-
stującym nowatorskie metody 
nauczania

• Fundusz Innowacji Dydak-
tycznych umożliwiający 
jednostkom tworzenie nowych 
laboratoriów i wzbogacenie 
zajęć dla studentów

• budżet partycypacyjny dla 
społeczności

• Welcome Point dla zagranicz-
nych studentów i doktorantów 

• inkubator, w którym studenci, 
doktoranci i pracownicy mogą 
rozwijać swoje przedsiębiorcze 
inicjatywy

UCZELNI A  
I  JEJ  SPOŁECZNOŚĆ

UNIWERSY TE T 
WARSZ AWSKI

KAMPUS SCIENCE NA OCHOCIE

W ostatniej dekadzie dzięki środkom z UE 
przedstawiciele nauk ścisłych i przyrod-
niczych zyskali dobrze wyposażone labo-
ratoria umożliwiające prowadzenie badań 
na światowym poziomie. Na uniwersy-
teckim kampusie na Ochocie powstały 
m.in. Centrum Nowych Technologii oraz 
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych.

PROGRAM WIELOLETNI  
(2016-2025)

W 2016 roku rozpoczęła się realizacja 
wieloletniego programu rozwoju UW 
finansowanego z rządowej dotacji w wy-
sokości prawie miliarda zł. Obejmuje on 
budowę nowych gmachów oraz moder-
nizację istniejących budynków. Program 
ma pozwolić na znacznie szybszy rozwój 
badań z zakresu nauk humanistycznych 
i społecznych.

Cele programu wieloletniego:
• rozwój badań humanistycznych 

i społecznych, zacieśnienie współpra-
cy międzywydziałowej i prowadzenie 
ambitnych interdyscyplinarnych 
projektów

• rozwój międzynarodowej wymiany 
akademickiej

• wspieranie inicjatyw uwzględnia-
jących współpracę z otoczeniem 
społecznym i gospodarczym

• tworzenie ośrodków popularyzują-
cych naukę, szkoleniowych, eksperc-
kich oraz kształcenia przez całe życie

PROGRAM ZINTEGROWANYCH 
DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU 
UW – ZIP (2018-2022)

UW jest jedną z uczelni, które otrzy-
mały dofinansowanie w konkursie pro-
gramu operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój finansowanego ze środków 
Unii Europejskiej. Rezultatem progra-
mu, którego budżet wynosi 38 mln zł, 
ma być podniesienie jakości naucza-
nia, kształcenia doktorantów, rozwój 
kompetencji studentów i pracowników, 
unowocześnienie zarządzania.

Cele programu ZIP:
• nowe kierunki studiów II stopnia, 

w tym w języku angielskim, modyfi-
kacja istniejących programów

• bogata oferta dla doktorantów, 
m.in. interdyscyplinarne programy 
kształcenia, zajęcia ogólnouni-
wersyteckie, program wyjazdów 
zagranicznych i stypendiów

• szkoły letnie dla studentów 
i doktorantów, zajęcia podnoszące 
kompetencje studentów i pracow-
ników, szkolenia i warsztaty dla 
wykładowców oraz dla pracowni-
ków administracyjnych

• rozwój systemów informatycznych 
uczelni
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WSPÓŁPRACA  
Z  OTOCZENIEM I  PARTNERAMI 
Z AGRANICZNYMI

800 partnerów zagranicznych

420 uczelni z 73 krajów współpracujących z UW  
w ramach umów o bezpośredniej współpracy

100 międzynarodowych towarzystw i sieci naukowych,  
których UW jest członkiem

Z udziałem UWRC powstało 9 spółek typu spin-off:

• AmerLab – diagnostyka medyczna i weterynaryjna

• BACTrem – bioremediacja, biodegradacja

• GeoPulse – satelitarny monitoring upraw

• MIM Solutions – rekomendacje w serwisach www

• RDLS – monitoring środowiskowy, bioremediacja, 
biodegradacja

• Spektrino – analizy danych dla nauki

• Warsaw Genomics – badania genetyczne

• Centrum Rafinacji Informacji – analizy Big Data

• Matariki Bioscience – nowe leki

MIM Solutions to spółka prof. Piotra Sankowskiego, trzykrotnego laureata najbardziej 
prestiżowych grantów europejskich przyznawanych przez European Research Council. 
Zespół pomaga firmom e-commerce określić zachowania konsumentów.

Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny zacieśniają współpra-
cę. W 2017 roku uczelnie przygotowały ofertę zajęć międzyuczelnianych dla studentów, 
a w 2018 roku uruchomiły program mikrograntów dla pracowników i doktorantów, które 
pomagają im pozyskać dotacje ze źródeł zewnętrznych na prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć.

UW podejmuje 

działania na rzecz 

możliwie szerokiego 

zastosowania wyników 

badań naukowych 

poza murami uczelni. 

Uniwersytet inwestuje 

w przedsięwzięcia 

związane 

z komercjalizacją nauki. 

Uczelnia powołała 

spółkę celową UWRC, 

która obejmuje udziały 

w firmach utworzonych 

przez naukowców 

pracujących na 

uniwersytecie.Badania laureatów ERC z UW 
dotyczą algorytmów, antropologii, 
archeologii, astronomii, fizyki 
matematycznej, kulturoznawstwa, 
kryptografii, lingwistyki, logiki, 
socjologii.

UW jest partnerem w 2 projektach 
finansowanych przez ERC koordy-
nowanych przez Polską Akademię 
Nauk i University of Oxford.

W latach 2007-2018 European 

Research Council przyznała 

granty naukowcom z polskich 

ośrodków 32 razy, w tym 14 razy 

– pracownikom Uniwersytetu 

Warszawskiego.

PROF. PIOTR SANKOWSKI 
Wydział Matematyki, Informatyki  
i Mechaniki

2017 – Consolidator Grant
2015 – Proof of Concept
2010 – Starting Grant

DR ARTUR OBŁUSKI
Centrum Archeologii  
Śródziemnomorskiej

2017 – Starting Grant

DR HAB. MARCIN PILIPCZUK
Wydział Matematyki, Informatyki  
i Mechaniki

2016 – Starting Grant

PROF. MIKOŁAJ BOJAŃCZYK
Wydział Matematyki, Informatyki  
i Mechaniki

2015 – Consolidator Grant
2009 – Starting Grant

PROF. KATARZYNA MARCINIAK
Wydział „Artes Liberales”

2015 – Consolidator Grant

DR MAREK CYGAN
Wydział Matematyki, Informatyki  
i Mechaniki

2015 – Starting Grant

DR HAB. PIOTR SUŁKOWSKI
Wydział Fizyki

2013 – Starting Grant 

DR HAB. JUSTYNA OLKO
Wydział „Artes Liberales”

2012 – Starting Grant

DR HAB. NATALIA LETKI
Wydział Filozofii i Socjologii

2009 – Starting Grant 

PROF. ANDRZEJ UDALSKI
Wydział Fizyki, Obserwatorium  
Astronomiczne

2009 – Advanced Grant

PROF. STEFAN DZIEMBOWSKI
Wydział Matematyki, Informatyki  
i Mechaniki

2007 – Starting Grant

GRANT Y EUROPEAN 
RESEARCH COUNCIL

KSZTAŁCENIE

ponad 100 kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich

• kierunki humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze

• programy z elementami nauk medycznych oraz inżynierskie

• studia międzyobszarowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych 
(MISH) oraz ścisłych, przyrodniczych i społecznych (MISMaP)

• 26 kierunków w języku angielskim

• 29 kierunków prowadzonych we współpracy z uczelniami zagranicznymi

35 kierunków studiów doktoranckich

• studia w trybie indywidualnym w języku angielskim

• studia na podstawie umów co-tutelle umożliwiających zdobycie podwójnego 
dyplomu 

 
około 145 kierunków studiów podyplomowych

kursy Uniwersytetu Otwartego

Na UW działa około 200 studenckich i doktoranckich kół naukowych i artystycz-
nych. Ich członkami jest kilka tysięcy osób. Uczelnia wspiera studentów biorących 
udział w międzynarodowych zawodach. Od wielu lat bardzo dobrze radzą sobie 
reprezentujący UW uczestnicy Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym, 
konkursów z zakresu różnych dziedzin prawa, rywalizacji łazików marsjańskich 
czy Międzynarodowego Turnieju Fizyków.

UW oferuje wykształcenie, które 

dla absolwentów jest atutem 

na rynku pracy. Według badań 

prowadzonych przez uczelnię 

94% osób z dyplomem UW 

znajduje zatrudnienie w ciągu 

roku od ukończenia studiów.

BADANI A 

3800 nauczycieli akademickich, w tym 750 profesorów

3000 doktorantów

475 mln zł rocznego budżetu naukowego

3500 tematów badawczych

1600 grantów krajowych i międzynarodowych

ponad 50 grantów w programie ramowym Horyzont 2020

7000 publikacji rocznie

8 jednostek z kategorią A+

Celem 

strategicznym 

uniwersytetu jest 

dobra pozycja 

w europejskiej 

czołówce uczelni 

badawczych oraz 

międzynarodowa 

rozpoznawalność.

2 Międzynarodowe Agendy Badawcze na UW

• Centre of Quantum Optical Technologies – wspólna jednostka UW oraz 
University of Oxford

• ReMedy (Regenerative Mechanisms for Health)  
– wspólna jednostka UW oraz University Medical Center Göttingen 

W 2018 roku cztery europejskie uniwersytety badawcze: UW, Sorbonne 

Université, Uniwersytet w Heidelbergu oraz Uniwersytet Karola w Pradze 

podpisały deklarację dotyczącą stworzenia sojuszu 4EU – European Uni-

versity Alliance. Uczelnie chcą zacieśnić współpracę w dziedzinie kształ-

cenia, badań i innowacji oraz wymiany studentów i pracowników.
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Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

tel. (+48) 22 55 20 000

www.uw.edu.pl

WŁADZE W KADENCJI  2016-2020 
 
REKTOR  
prof. UW dr hab. Marcin Pałys

PROREKTOR DS. ROZWOJU  
prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk

PROREKTOR DS. STUDENTÓW I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  
prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika

PROREKTOR DS. NAUKOWYCH  
dr hab. Maciej Duszczyk

PROREKTOR DS. KADROWYCH I POLITYKI FINANSOWEJ  
prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
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