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Bezprzymiotnikowość

Jakość kształcenia

Infrastruktura

Bezpieczeństwo finasowe

Innowacyjne badania

Ks. Kardynał Stefan Wyszyński

Największą	mądrością	
jest	umieć	jednoczyć,	

nie	rozbijać.	



• W grudniu 2015 r. został złożony wniosek do Centralnej 
Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przyznanie uprawnień do 
nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych, w 
dyscyp l i n ie chemia na Wydz ia le Ma tematyczno- 
Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych.

• Najpóźniej do zakończenia roku akademickiego 2015/2016 
planowane jest złożenie wniosku przez Wydział Biologii i Nauk 
o Środowisku, w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie 
biologia.

• Celem uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego 
doktora w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinach 
biologia medyczna oraz medycyna, zostały podjęte działania 
zmierzające do utworzenia w Uniwersytecie, Wydziału 
Medycznego przy ścisłej współpracy z Centrum Medycznym 
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. 

 Uniwersytet bezprzymiotnikowy



Parametryzacja

Wydziały WT i WFCH posiadają 
kategorię A.
Pozostałe wydziały kategorię B. 

Celem jest uzyskanie odpowiednio 
kategorii A+, A.

Narzędziem intensyfikującym powyższe 
działania będzie wdrożenie systemu 
motywacyjnego.

Nagroda rektorska dla pracowników 
naukowo-dydaktycznych, którzy w 
danej jednostce: 

• przynieśli największą liczbę
  punktów;
• uzyskali projekt badawczy lub 
  rozwojowy;
• osiągnęli najwyższą liczbę 
  cytowań. 

Stworzenie repozytorium do prezentacji 
wyników badań pracowników UKSW, 
systemu zintegrowanego z bazą POL-on. 



Jakość kształcenia

Działania na rzecz jakości kształcenia

• Tworzenie nowych kierunków studiów związanych z aktualnymi 
  wyzwaniami.
• Rozwój warunków umożliwiających prowadzenie indywidualnego 
toku studiów dla zdolnych studentów i sportowców (współpraca z 
AZS)  .

• Wspieranie studentów Własnym Funduszem Stypendialnym.
• Wdrażanie procedur i procesów poprawiających jakość 
  kształcenia.

Stworzenie Centrum Nowych 
Metod Dydaktycznych - 
nowoczesna platforma 

elearningowa



Studenci i Doktoranci

• Finansowe wspieranie 
działalności studenckiej (SaS, 
SD, Koła naukowe, AZS).

• Rozszerzanie infrastruktury „dla 
studentów” - stworzenie 
przyjaznej przestrzeni do 
spędzania czasu w uczelni: 
kanapy, fotele, sieć 
bezprzewodowa, kafejki.

• Zapewnienie zaplecza 
  gastronomicznego „na kieszeń” 
  i „gusta” studenckie.

• Rozwój aplikacji mobilnych.

Wdrożenie elektronicznego systemu 
obsługi pomocy materialnej dla 

studentów i doktorantów.



UKSW wśród 10 najlepszych Uniwersytetów 

 Ranking Perspektyw

W tym celu konieczne jest poprawienie słabych punktów z 
ostatniego rankingu:

• wzmocnienie współpracy międzynarodowej;
• poprawienie indeksów cytowań;
• wybudowanie akademika.



Infrastruktura
Najbliższe inwestycje:

• Budynek nr 19 – WSNR, WBNŚ
  (modrenizacja);
• Hala Sportowa;
• Dom Młodego Naukowca;
• informatyzacja i cyfryzacja zasobów 
  Biblioteki;
• Centrum Nowoczesnej Dydaktyki (teren po
  MarcPolu);
• infrastruktura informatyczna.

• remont i termomodernizacja Starego Gmachu     
  (Dewajtis);
• budowa Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej;
• labolatoria MCLNP;
• nowa serwerownia.
 

 Inwestycje w trakcie lub zakończone:

Infrastruktura finansowana ze środków 
pochodzących ze źródeł zewnętrznych, a nie z 

kredytu na bieżącym rachunku bankowym.



Intensyfikacja pozyskiwania 
projektów.

Realizując na bieżąco projekty B+R 
finansowane ze środków NCN oraz 
NCBiR, jednocześnie w 2016 r. 
złożono następujące projekty:

Projekty

Liczba

NCBiR 19

Wartość

22 mln

Mazowiecka 
Jednostka WPU 3 1,8 mln

Urząd 
Marszałkowski 1 80 mln

Międzynarodowa 
Agenda Badawcza 1 35 mln

Ministerstwo 
Rozwoju 1 106 tys.

Centrum Projektów 
Europejskich 5 3,1 mln



Rok 2012

• UKSW jednym z 3 najbardziej zadłużonych 
Uniwersytetów.

• Kredyt i zadłużenie wewnętrzne - 33 mln złotych.
• Brak środków celowych na wyodrębnionych kontach.
• Wynagrodzenia stanowią (przekraczają) 108% dotacji 

MNiSW.

Finanse

UKSW
UW

UJ

Najwyższe średnie wynagrodzenia 
wśród Uniwersytetów.

Podwyżki wpisane na stałe w podstawę 
wynagrodzenia zasadniczego.

Rok 2015

• UKSW z najlepszym wynikiem 
na działalności operacyjnej.

• Zadłużenie wewnętrzne - 0 zł.
• Kredyt - 11 mln.
• Wynagrodzenia stanowią 95% 

dotacji MNiSW.



Odpowiedzialne zarządzanie

BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE

Kontynuacja wdrożenia strategii Uniwersytetu w obszarze 
odpowiedzialnego zarządzania uczelnią polegająca na:

• Kolegialności podejmowania decyzji.
• Przejrzystości działalności Uczelni, w tym procesów i procedur.
• Rozwoju kompetencji kadry uniwersyteckiej.
• Racjonalnej gospodarce finansowej:

- Decentralizacja.
- Decyzyjność kierowników jednostek.
- Transparentność.

oraz 
• wprowadzanie nowych, niezbędnych  regulacji prawnych.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa finansowego 
niezbędne jest stałe podnoszenie wskaźników 
algorytmu ministerialnego, w tym przede wszystkim: 
• rozwój współpracy międzynarodowej;
• wprowadzenie programów kształcenia w 

j. angielskim;
oraz
• wzrost przychodów własnych i rozwój 
  mechanizmów wzmacniających gospodarkę  
  finansami uczelni



E - Uniwersytet

Innowacyjność centrów badawczych

• Nowoczesna platforma do telekonferencji i e-learningu.
• Rozwój aplikacji mobilnych.
• Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi pomocy 

materialnej dla studentów.

Podejmowanie nowych, ambitnych wyzwań i działań, 
celem:

• Tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych.
• Otwarcia na potrzeby badawcze podmiotów zewnętrznych.
• Pozyskiwania nowatorskich projektów badawczych i 

rozwojowych.



2016-2020
Program

Budujmy UKSW razem

Zapraszam do wspólnego tworzenia przyszłości 
naszego Uniwersytetu.


