
INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI (IDUB):

MIEJSCE W STRATEGII
UNIWERSYTETU



MIEJSCE INICJATYWY DOSKONAŁOŚCI W STRATEGII UW

infrastruktura dla rozwoju 
i właściwych warunków 

pracy i studiów

Program Wieloletni 
2016 – 2025

(2015)

skupienie w 3 kampusach, wspólne 
standardy jakości, znoszenie barier 

Kultura organizacyjna, 
zarządzanie i kierowanie

Europejska Karta Naukowca 
(2016)

standardy etyczne, oceny, 
szkolenia, awanse, wynagrodzenia, 

równość

Otwarcie, współpraca, 
poszerzanie relacji 

z otoczeniem

Karta SOU (2019), 
EIT KIC (2015)

transfer technologii, ekspertyzy, 
innowacje, partnerstwa 

strategiczne, mobilność, staże, 
absolwenci, wolontariusze

Strategia doskonalenia 
kształcenia

Zintegrowany 
Program Rozwoju 

(ZIP, 2018)

interdyscyplinarność, 
indywidualizacja, nowe kierunki 
studiów, nowoczesne metody 

nauczania, ewaluacja

Strategia wzrostu pozycji 
naukowej

Inicjatywa 
Doskonałości 
(IDUB, 2019)

wsparcie doskonałych badań, 
współpraca międzynarodowa, 

synergia, rozpoznawalność

4EU+
(2019), 
WUM



 przygotowywany przez ok. 200 osób w marcu/czerwcu 2019

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O PROGRAM IDUB

Zespoły zgłoszone przez 
Wydziały i jednostki 

oraz biura administracji

zespoły przygotowujące wniosek IDUB 
(plan działań, zadania, budżety, wskaźniki), 
wspierane przez administrację centralną

osoby i zespoły 
realizujące program

SWOT wybór POB



Założenia – POBy powinny:

 opierać się o istniejące zasoby i 
zwiększać ich potencjał 
(np. uzdolniona grupa doktorantów)

 łączyć „wyspy doskonałości” i 
spełniać rolę kół zamachowych, 
stymulując rozwój ważnych obszarów 
badawczych

 odnosić się do globalnych wyzwań 
naukowych i społecznych, by 
oddziaływać na rozwój nauki oraz 
skutkować dostrzeganymi i 
cenionymi publikacjami

WYBÓR POB

Wspólne cechy wyłonionych POB

 Każdy jest powiązany z wyzwaniami 
będącymi w centrum uwagi 
międzynarodowej

 Każdy jest oparty o silną dyscyplinę 
albo o unikalny zasób, ciekawe 
wyniki badawcze czy istniejącą sieć 
międzynarodowej współpracy 
naukowej

 Każdy obejmuje dyscypliny o silnej 
pozycji oraz o słabszej pozycji

 W każdym jest duży potencjał 
osiągania ważnych rezultatów



ZAPEWNIENIE SPÓJNOŚCI I SYNERGII

Jakość kształcenia
nowe kierunki studiów (MA)
nowoczesne nauczanie
współpraca międzynarodowa

Jakość badań i wsparcia admin.

menadżerowie progr. badawczych
narzędzia IT, zaplecze inf-techn
ocena osiągnięć naukowych

Kultura organizacyjna

współpraca pozioma
praca zespołowa, etyka i rzetelność
transparentność, równość

Inwestycje w ludzi

program „Mentor”
program szkoleń
ścieżki kariery
granty i nagrody wewnętrzne

Pozycja na świecie
partnerstwa i sojusze strateg.
poszerzanie sieci
mobilność

IDUB

PW

EKN

EKN

4EU+

4EU+ WUM

ZIP

PW

PW

ZIPPW
WUM


