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200 lat tradycji

24 wydziały

30 jednostek naukowo-dydaktycznych

4 Szkoły Doktorskie

43 000 studentów i doktorantów

4 800 zagranicznych studentów  
i doktorantów z ponad 100 krajów

7 500 pracowników, w tym 3 800 
nauczycieli akademickich 

UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
• posiada status uczelni badawczej na lata 2020-2026, dzięki 

zajęciu I miejsca w konkursie MNiSW „Inicjatywa doskonałości – 
uczelnia badawcza”

• jest członkiem sojuszu 4EU+ Alliance, który posiada status 
uniwersytetu europejskiego na lata 2019-2022 przyznany przez 
Komisję Europejską

•  należy do 3% najlepszych uczelni na świecie wg rankingów 
międzynarodowych THE, QS, ARWU. W rankingu dziedzinowym 
ARWU 2020 znalazło się 12 dyscyplin UW (fizyka z astronomią  
na miejscu 51-75 na świecie, matematyka – 76-100) 

•  94% osób z dyplomem UW znajduje pracę w ciągu roku od 
ukończenia studiów wg monitoringu losów absolwentów

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

•  był wielokrotnie wyróżniany przez Komisję Europejską za aktywny 
udział w programie Erasmus+



 KSZTAŁCENIE ,  
 BADANI A  
 I  WSPÓŁPRACA 

⌂ www.uw.edu.pl/4euplusalliance  

⌂ www.4eualliance.eu 

 4EUplusAlliance 

  4EUplusAlliance

UNIWERSYTET EUROPEJSKI   
Sojusz 4EU+, do którego należy Uniwersytet Warszaw-
ski, uzyskał status uniwersytetu europejskiego  
w konkursie organizowanym przez Komisję Europejską. 

Sojusz tworzą:
•  Uniwersytet Warszawski (Polska)
•  Uniwersytet Karola (Czechy)
•  Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy)
•  Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja)
•  Uniwersytet w Kopenhadze (Dania)
•  Uniwersytet w Mediolanie (Włochy)

Uczelnie rozwijają współpracę w zakresie badań, kształ-
cenia oraz inicjatyw związanych ze społeczną odpowie-
dzialnością nauki. 

ponad 100 kierunków studiów  
I, II stopnia i jednolitych magisterskich, 
w tym: 

•  27 kierunków w języku 
angielskim

•  22 kierunki prowadzone  
z uczelniami zagranicznymi

zindywidualizowane programy  
w 4 szkołach doktorskich (doktoranci 
mają możliwość wyboru programu  
w języku angielskim)

ponad 100 programów studiów  
podyplomowych, w tym MBA i LLM 

1 600 grantów ze źródeł krajowych 
i międzynarodowych

• około 100 grantów  
z programu Horyzont 2020

• 16 grantów  
European Research Council

ok. 10 000 zagranicznych  
wyjazdów & 6 500 przyjazdów  
studentów i pracowników rocznie

1 000 partnerów zagranicznych,  
w tym 680, z którymi UW współpracuje 
w ramach umów o bezpośredniej 
współpracy 

100 międzynarodowych sieci 
i stowarzyszeń, których UW jest 
członkiem

⌂ www.uw.edu.pl
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