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Pierwsza Rada Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego została powołana
uchwałą Senatu UW w maju 2019 r. Decyzją unikalną na skalę Polski było
powołanie Rady złożonej tylko z osób pochodzących spoza wspólnoty
UW. Zewnętrzny charakter Rady Uczelni stwarza możliwość spojrzenia 
z zupełnie innej, szerszej perspektywy na funkcjonowanie Uniwersytetu,
strukturę wewnętrzną i mechanizmy działania, toczące się dyskusje 
i planowane nowe inicjatywy. Przyjęte rozwiązanie może przynieść wiele
korzyści uczelni, ale wiąże się również z wielką odpowiedzialnością.
Dlatego też od samego początku Radzie Uczelni zależało na tym, 
by być wsparciem dla Uniwersytetu, dla jego władz, pozostałych organów
oraz społeczności, by być aktywnym uczestnikiem dyskusji o przyszłości 
i rozwoju Uniwersytetu, służyć mu radą, pomocą, dzielić się zewnętrzną
perspektywą i doświadczeniem. Poznanie ogromnej złożoności
organizacji takiej jak UW wymaga dużego  nakładu pracy od osób dotąd
niezwiązanych z Uniwersytetem. Dlatego do rozmowy o poszczególnych
zagadnieniach Rada Uczelni zapraszała przedstawicieli społeczności
Uniwersytetu. Dzięki tym spotkaniom członkowie Rady mieli okazję
zobaczyć, jak bardzo zróżnicowany jest Uniwersytet, poznać poglądy 
na przedmiotowe sprawy osób zaangażowanych i odpowiedzialnych 
za realizację poszczególnych zadań, skonfrontować swoje wyobrażenia 
i poglądy z wiedzą, doświadczeniem i opiniami członków uniwersyteckiej
wspólnoty.
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W roku 2019 Rada Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego działała 
w następującym składzie:
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

Statut Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190), 
Regulamin Rady Uczelni (Monitor UW z 2019 r. poz. 252).

30 maja (posiedzenie przy wykorzystaniu środków komunikacji na
odległość),
9-10 czerwca,
12 lipca (posiedzenie przy wykorzystaniu środków komunikacji na
odległość),
15-17 września,
16-18 grudnia.

Rada Uczelni w roku 2019 realizowała swoje uprawnienia 
w oparciu o:
 

i nauce (tekst jednolity: Dz.U.  z 2020 r. poz. 85), 

 
W harmonogramie Rady Uczelni na rok 2019 zostało wyznaczonych pięć
posiedzeń, które odbyły się w następujących terminach:
 

 
Po każdym posiedzeniu został sporządzony protokół, który po zatwierdzeniu,
był udostępniany  społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego
na głównej stronie internetowej uczelni, co zapewniło dostęp do informacji o
działaniach podejmowanych przez Radę.
 

FORMA I TRYB WYKONYWANIA ZADAŃ
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Rada Uczelni podczas swoich prac koncentrowała się zarówno na bieżących
wyzwaniach związanych z działalnością Uniwersytetu, jak również na strategii
dalszego rozwoju UW.
 
W początkowym okresie głównym tematem prac było wyrażenie przez Radę
Uczelni opinii ws. projektu Statutu UW. W celu lepszego zrozumienia trudności 
i dyskusji związanych z zaproponowanymi przepisami projektu Statutu, Rada
Uczelni spotkała się nie tylko z Zespołem Rektorskim, ale również 
z Przewodniczącymi Komisji Senackich.
 

ZAKRES PRAC RADY UCZELNI 
W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
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  Sojuszem 4EU+,

  Inicjatywą Doskonałości – Uczelnią Badawczą,

  Programem Wieloletnim,

  Programem Zintegrowanego Rozwoju UW,   

  federalizacją z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

 
 
Następnie Rada zajmowała się kwestią inicjatyw o znaczeniu strategicznym
dla Uniwersytetu, m.in.:
 

 

 

 

 

 
 
Dyskutowano o tym, w jaki sposób inicjatywy o znaczeniu strategicznym
przyczyniają się do rozwoju Uniwersytetu w czterech wymiarach, a mianowicie
w obszarze badań, nauczania, oddziaływania z otoczeniem społeczno-
-gospodarczym oraz wewnętrznej organizacji, administrowania i zarządzania
Uniwersytetem. 
 
 
Zagadnienia związane z ww. programami i projektami dyskutowane były 
z członkami Zespołu Rektorskiego, dziekanami wydziałów oraz kierownikami
wybranych jednostek ogólnouniwersyteckich, a w przypadku zagadnień
związanych ze współpracą z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym
również z Radą Uczelni WUM.
 

6



Do zagadnień, które Rada Uczelni uznała za kluczowe
dla przyszłości Uniwersytetu, zaliczone zostały szkoły
doktorskie jako nowy element systemu nauki 
i szkolnictwa wyższego oraz nowy system ewaluacji
działalności naukowej. Spotkanie dotyczące
parametryzacji koncentrowało się na dyskusji 
o narzędziach i mechanizmach, które Uniwersytet
posiada lub planuje wdrożyć w celu zapewnienia jak
najlepszego wyniku kategoryzacji. Nowy model
organizacji kształcenia doktorantów na UW był
przedmiotem spotkania z dyrektorami szkół
doktorskich oraz przedstawicielami Zarządu
Samorządu Doktorantów.
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W swoich pracach Rada Uczelni zajęła się również nad zagadnieniami
związanymi z wyborami rektora na Uniwersytecie Warszawskim. Członkowie
Rady Uczelni zostali zapoznani z procedurami wyborczymi obowiązującymi
na UW, m.in. szczegółowo został przedstawiony mechanizm wyborów
indykacyjnych. W związku z obowiązkiem Rady dotyczącym wskazania
kandydatów na rektora, wypracowana została procedura postępowania.
 



Podczas zwołanych posiedzeń Rada Uczelni prowadziła również monitoring
sytuacji finansowej uczelni, w którym uczestniczyli członkowie władz
kanclerskich.
 
 
W trakcie jednego z posiedzeń odbyło się także spotkanie z Zespołem
Kanclerskim, podczas którego członkowie Rady Uczelni uzyskali informacje
na temat zarządzania nieruchomościami, infrastruktury i usług IT oraz
prowadzonych i planowanych inwestycji.
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Podczas zwołanych posiedzeń Rada Uczelni podjęła następujące uchwały: 
 
UCHWAŁA NR 1  z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii
dotyczących projektu Statutu  (Monitor UW z 2019 r. poz. 182)
 
UCHWAŁA NR 2 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Rady Uczelni  (Monitor UW z 2019 r. poz. 252)
 
UCHWAŁA NR 3 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru
wiceprzewodniczącej Rady Uczelni na kadencję 2019-2020 (Monitor UW 
z 2019 r. poz. 401)
 
UCHWAŁA NR 4 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie strategicznego
znaczenia współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Warszawskim
Uniwersytetem Medycznym  (Monitor UW z 2019 r. poz. 402)
 
UCHWAŁA NR 5 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie procedury wyłaniania
kandydatów na Rektora na kadencję 2020-2024 (Monitor UW z 2019 r. poz.
403)
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UCHWAŁY RADY UCZELNI

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4925/M.2019.182.UR.1.pdf
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4999/M.2019.252.UR.2.pdf
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5159/M.2019.401.UR.3.pdf
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5159/M.2019.401.UR.3.pdf
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5159/M.2019.401.UR.3.pdf
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5160/M.2019.402.UR.4.pdf
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5161/M.2019.403.UR.5.pdf


UNIWERSYTET WARSZAWSKI
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www.uw.edu.pl

www.radauczelni.uw.edu.pl
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