Uroczystość podpisania listu intencyjnego
w sprawie utworzenia federacji
Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
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Historyczne związki
Do lat 50. XX w. na UW wykładano medycynę i farmację. Decyzją władz państwowych w 1950
oddzielono od Uniwersytetu wydziały Lekarski i Farmaceutyczny. Z ich połączenia powstała
Akademia Medyczna – dzisiejszy Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Wspólne projekty
Od wielu lat uczelnie współpracują w zakresie badań (np. w ramach konsorcjum Centrum
Badań Przedklinicznych i Technologii) oraz dydaktyki (np. studia z zakresu logopedii ogólnej
i klinicznej oraz kryminalistyki i nauk sądowych).

Spotkania naukowców obu uczelni
Od listopada 2017 do maja 2018 odbywały się spotkania naukowców obu uczelni, podczas
których zaprezentowało się ponad 50 zespołów. Dzięki temu powstały pomysły na nowe
wspólne przedsięwzięcia dotyczące m.in. nowatorskich technik niszczenia komórek
nowotworowych gruczołu krokowego, badania metabolizmu substancji aktywnych w
różnych stanach chorobowych, a także modelowania aktywności sieci neutrofilowych.

Zajęcia międzyuczelniane
8 stycznia 2018 uczelnie podpisały porozumienie o uruchomieniu pilotażowego programu
międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych. Studenci mogli zapisać się na wybrane
przedmioty oferowane przez partnerską uczelnię w semestrze letnim 2017/2018.
Skorzystało z nich 75 studentów. W roku 2018/2019 pula zajęć została rozszerzona.

Mikrogranty na wspólne badania
Od 1 października 2018 pracownicy i doktoranci mogą ubiegać się o dotacje na prowadzenie
wspólnych badań finansowanych ze środków zewnętrznych. Mikrogranty (do 10 tys. zł)
mogą być wykorzystane m.in. na krótkie pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych czy
badania wstępne niezbędne do złożenia wniosku o zewnętrzny grant.

List intencyjny
16 października 2018 – podpisanie przez prof. Marcina Pałysa, rektora UW oraz
prof. Mirosława Wielgosia, rektora WUM listu intencyjnego w sprawie utworzenia federacji.

Federalizacja
Październik 2019 – rozpoczęcie działalności federacji.
 wspólne prowadzenie wybranych badań,
 współpraca w zakresie kształcenia doktorantów,
 wspólne prowadzenie wybranych kierunków studiów lub zajęć,
 wspólne działania w kołach naukowych i inkubatorach przedsiębiorczości,
 otwarcie dla studentów i pracowników dostępu do bibliotek i infrastruktury,
 współpraca w transferze technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych.
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