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NOWY ZESPÓŁ REKTORSKI UW
Prof. Sambor Grucza, prof. Ewa Krogulec, prof. Zygmunt Lalak i prof. Sławomir Żółtek wejdą
w skład nowego zespołu rektorskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Prorektorzy UW w kadencji
2020-2024 zostali ogłoszeni przez rektora elekta prof. Alojzego Z. Nowaka w liście do członków
Kolegium Elektorów UW. 1 września rozpoczną oni swoje kadencje, zastępując dotychczasowe
władze uczelni, na których czele od ośmiu lat stał prof. Marcin Pałys.
Podczas posiedzenia Kolegium Elektorów 17 czerwca na rektora UW w kadencji 2020-2024 wybrano
prof. Alojzego Z. Nowaka. Zgodnie ze Statutem UW, powołuje on prorektorów. Wybór prorektora
odpowiedzialnego za sprawy kształcenia konsultowany jest z przedstawicielami studentów
i doktorantów.
18 sierpnia, w liście do elektorów, rektor elekt ogłosił nowy zespół rektorski UW, w skład którego
wchodzą:
•

prof. dr hab. Sambor Franciszek Grucza – prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych;

•

prof. dr hab. Ewa Lena Krogulec – prorektor ds. rozwoju;

•

prof. dr hab. Zygmunt Adam Lalak – prorektor ds. badań;

•

prof. ucz. dr hab. Sławomir Tadeusz Żółtek – prorektor ds. studentów i jakości kształcenia.

Kadencja prorektorów rozpocznie się 1 września 2020 roku i potrwa cztery lata.
Więcej informacji o prorektorach można znaleźć na stronie UW >>

Prof. Marcin Pałys po dwóch kadencjach na stanowisku rektora UW
31 sierpnia kończy się kadencja dotychczasowego zespołu rektorskiego. Przewodniczył mu
prof. Marcin Pałys, sprawując funkcję rektora Uniwersytetu Warszawskiego od 2012 roku. W latach
2016-2020 rektor Pałys przewodniczył Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, a w 2019 roku
został wybrany do zarządu European University Association (funkcję tę będzie pełnił do 2023 roku).
W trakcie urzędowania prof. Pałysa Uniwersytet Warszawski podjął kilka inicjatyw strategicznych,
m.in.:
– uzyskał dotację rządową i realizuje wieloletni programu rozwoju „Uniwersytet Warszawski
2016-2025”,
– przystąpił do Sojuszu 4EU+, który ma status Uniwersytetu Europejskiego, uzyskany w konkursie
Komisji Europejskiej,
– zajął pierwsze miejsce w konkursie MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
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W drugiej kadencji (2016-2020) rektora Pałysa wspierał zespół prorektorów: prof. Jolanta ChoińskaMika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Maciej Duszczyk, prorektor ds. naukowych,
prof. Andrzej Tarlecki, a do końca sierpnia 2019 roku także prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor ds.
rozwoju.
– Pracowaliśmy jako zespół. Bardzo wiele naszych działań wynikało z umiejętności dyskutowania,
wspólnego wyciągania wniosków i osiągania rezultatów. Uważaliśmy, że mamy obowiązek
przyjmować postawę, której wymaga od nas pełniona funkcja – rektora i prorektorów. Po pierwsze, by
wspierać sprawy Uniwersytetu, kierując się najlepiej rozumianym jego interesem. Po drugie, by nie
uchybić godności, jaką społeczność nam powierzyła. Po trzecie, by na pierwszym miejscu stawiać
Uniwersytet i jego społeczność, a nie chęć zysku czy osiągnięcia osobistej sławy dzięki zajmowanemu
stanowisku. Mam nadzieję, że udało nam się to osiągnąć – mówi prof. Marcin Pałys.
Na stronie UW opublikowany został cykl tekstów podsumowujących kadencję zespołu rektorskiego
2016-2020. Są one poświęcone:
•

pozycji UW w Polsce i na świecie;

•

rozwojowi inwestycyjnemu uczelni, w tym realizacji programu wieloletniego;

•

przemianom wewnętrznym, w tym budowaniu świadomości, że działanie wspólne przynosi
lepsze rezultaty, wprowadzaniu przejrzystych procedur i systemu wsparcia poszczególnych
grup społeczności, a także unowocześnieniu zarządzania;

•

wyzwaniom na przyszłość.

