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UNIWERSYTET WARSZAWSKI

UNIWERSYTET WARSZAWSKI W LICZBACH (2019)
•

40,5 tys. studentów

•

2,6 tys. cudzoziemców na pełnych studiach
stacjonarnych ni niestacjonarnych

•

2,45 tys. doktorantów

•

7,5 tys. pracowników

•

3,8 tys. nauczycieli akademickich

•

24 Wydziały

•

30 pozawydziałowych jednostek naukowobadawczych

•

2 Centra Doskonałości w ramach MAB

•

Ocena parametryczna jednostek (8 A+, 14 A, 8 B)

•

Roczny budżet na naukę (2019): ponad 0,5 mld zł,
ok. 1,6 tys. projektów badawczych/rok

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

WSPIERANIE
DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ

• Poziom centralny:
• Władze Uczelni
• Biura centralne (BMPB, BOB, BSP, BWR, UOTT etc.)

• Wydziały/jednostki pozawydziałowe:
• Dziekani/Dyrektorzy (polityka wewnętrzna, seminaria, szkolenia etc.)
• Sekcje obsługi badań naukowych, sekcje finansowe (obsługa administracyjna i
finansowa projektów badawczych), zamówienia publiczne
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WSPIERANIE
DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ
• Poziom centralny
•

Władze Uczelni:
• Budowanie efektywnego zaplecza
administracyjnego i organizacyjnego
• Inwestowanie w infrastrukturę badawczą
• Tworzenie nowych innowacyjnych,
interdyscyplinarnych jednostek naukowych, np.
na Kampusie OCHOTA (Centrum Nowych
Technologii, Centre Nauk BiologicznoChemicznych), DeLab
• Partnerstwa strategiczne: Uniwersytet
Cambridge, 4EU+ Alliance
• Specjalne nagrody i dotacje Rektora i
Prorektora ds. naukowych
• Strategia wdrażania zasad Europejskiej
Karty i Kodeksu
• Zwiększanie współpracy i mobilności
międzynarodowej

Digital Economy Lab

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

SPECJALNE NAGRODY REKTORA DLA NAJLEPSZYCH
NAUKOWCÓW I WYKŁADOWCÓW

UNIWERSYTET
SPECJALNE WARSZAWSKI
DOTACJE PROREKTORA

Wew. program
wspierania potencjału badawczego
naukowców prorektora ds.
naukowych
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DS. NAUKOWYCH

Budowanie efektywnego zaplecza organizacyjnego
i administracyjnego, wspierającego naukowców
aplikujących o granty badawcze i realizujących projekty

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

WNIOSKI O GRANTY - DZIAŁANIA NA UW
Wsparcie administracyjne dla naukowców ubiegających się o granty badawcze, jak
również tych, którzy je realizują, zapewniają biura centralne oraz Sekcje Obsługi
Badań w jednostkach.
Działania prowadzone na UW mające na celu wsparcie osób ubiegających się
prestiżowe granty badawcze:
Promowanie sukcesów laureatów prestiżowych grantów – „zarażanie sukcesami”
ü Aktywne poszukiwanie kandydatów na wnioskodawców
ü Planowanie ścieżki rozwoju kariery
ü Dotacje Prorektora ds. naukowych na podniesienie zdolności do uzyskiwania
prestiżowych grantów
ü Mobilność naukowa i umiędzynarodowienie działalności badawczej
ü Spotkania informacyjno-szkoleniowe w jednostkach
ü Warsztaty dot. przygotowania wniosków i konsultacje indywidualne
ü Panele próbne (ERC Starting Grants/ERC Consolidator Grants) przed 2. etapem
konkursu z udziałem laureatów grantów ERC na UW i członków paneli
eksperckich ERC, którzy również wspierają wnioskodawców poprzez recenzje
pomysłów naukowych na projekty, recenzje ich wniosków, spotkania
indywidualne etc.
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DZIAŁANIA PROMOCYJNE
BIURO RZECZNIKA UW

Biuro Prasowe UW
Chcemy pokazać kandydatom na studia,
zarówno w Polsce jak i za granicą, że
wybierając UW będą mogli uczyć się od
najlepszych.
BR UW przygotowało filmowe wizytówki
laureatów
prestiżowych
grantów
badawczych.
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MOTYWOWANIE NAUKOWCÓW DO UBIEGANIA SIĘ O GRANTY UE –
PROMOWANIE SUKCESÓW LAUREATÓW PRESTIŻOWYCH GRANTÓW
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UNIVERSITY OF WARSAW
Laureaci grantów ERC

• Promują badania i środowisko naukowe w Polsce, swoje instytucje i jednostki
• Zapraszają znakomitych uczonych z zagranicy do swoich zespołów badawczych
• Współpracują w ramach tego samego obszaru badawczego i różnych dyscyplin
• Dzielą się swoimi doświadczeniami z innymi badaczami, którzy chcą ubiegać się
o grant ERC, zachęcając ich do ubiegania się o granty ERC podczas wydarzeń
szkoleniowych i konferencji
• Stają się mentorami dla młodszych kolegów i studentów
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BIURO MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH
q Zatrudnia 9 osób
q Od 2000 r do czerwca 2018 r. zespół BMPB działał
jako Sekcja MPB w ramach Biura Obsługi Badań
q Zapewnia wsparcie administracyjne od wniosku na projekt do ostatniej płatności
q Kursy dla doktorantów on-line na platformie
multimedialnej w zakresie pozyskiwania funduszy
na badania naukowe (3 edycje); wyróżnienie
w ramach programu „Uniwersytet przyjazny
doktorantom”
q Opracowanie założeń i obsługa aplikacji on-line
wspierającej zarządzanie projektami w 7PR UE
(„PROBAD”)
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BIURO MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH
Przygotowanie wniosku
-

Planowanie ścieżki rozwoju kariery i aktywne poszukiwanie
kandydatów na wnioskodawców
Szkolenia i warsztaty dot. przygotowania wniosków
Konsultacje indywidualne
Eksperckie panele próbne – granty ERC – z udziałem
ekspertów z UW i spoza UW, w tym z zagranicy,
Wsparcie Prorektora ds. naukowych – granty wewnętrzne

Przyznanie grantu
-

Negocjacje umowy grantowej
Przygotowanie/negocjacje umowy konsorcjum
- Kwestie dot. zarządzania projektem, prawa
własności intelektualnej, przepływy finansowe etc.

Realizacja projektu
-

Wsparcie na poziomie centralnym
Ø Informowanie o zasadach zatrudnienia, stawkach wynagrodzeń, kwalifikowalności kosztów,
obowiązkach raportowych, prawach wł. intelektualnej etc. - help-desk
Ø Spotkania informacyjne z kierownikami projektów, pracownikami administracji
w jednostkach (Sekcje Obsługi Badań, Sekcje Finansowe) i administracji centralnej
zaangażowanej w obsługę międzynarodowych projektów badawczych (wzajemne konsultacje
w celu zapewnienia jednolitego przekazu)
Ø Kontakt z Koordynatorami projektów,
Ø Przypisanie opiekuna z BMPB do każdego
13 projektu,
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Ø Monitorowanie raportów okresowych, aneksowanie umów, wsparcie w czasie audytu
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OBSŁUGA PROJEKTÓW - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Ustalenia wewnętrzne w zakresie:
• Współpracy z administracją centralną oraz administracją w jednostkach,
obsługująca projekty międzynarodowe – kluczowe znaczenie,
• Wzajemne wsparcie oraz ustalenia w zakresie jednolitego stosowania
obowiązujących przepisów w zakresie realizacji projektów,

• Procedur dot. obiegu dokumentów (podpisywanie dokumentów,
składanie wniosków, zgoda kierownika jednostki na udział w projekcie,
ochrona danych osobowych, oświadczenie o VAT, zawieranie umów,
aneksów, składanie raportów etc.),
• Sposobów wynagradzania za pracę w projekcie – regulaminy,
zarządzenia, uchwały
• Sposobów zatrudniania do pracy w projekcie,
• Podziału kosztów pośrednich – uchwała Senatu,
• Analiza ryzyka finansowego (prefinansowanie, wkład własny, koszty
pośrednie, VAT, różnice kursowe etc.)
• Obowiązki kierownika projektu etc.
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ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BADAWCZYMI UE - WSPÓŁPRACA
POMIĘDZY JEDNOSTKAMI UW
POZIOM CENTRALNY

Zatrudnianie – Europejska Karta i Kodeks Rekrutacji

BSP
Kwestura

Radcy prawni

FS

BIURO
Międzynarodowych
Programów
Badawczych

BWR

UOTT

Od wniosku do ostatniej
płatności

BWZ

Biuro Audytu i
Kontroli

Biuro
Rzecznika

Dział
Zamówień
Publ.

Promocja
wydarzeń
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Wewnętrznej

Księgowanie
kosztów, wypłata
wynagrodzeń,
zatwierdzanie
raportów etc.

EEN
Komercjalizacja
wyników

Sprawdzanie
zgodności procedur
wewnętrznych z
wymogami programu

ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BADAWCZYMI UE
- WSPÓŁPRACA POMIĘDZY JEDNOSTKAMI UW
POZIOM WYDZ./J. POZAWYDZ.

BIURO
Międzynarodowych
Programów
Badawczych

Kwestura

BSP

DZIEKANI I DYREKTORZY JEDNOSTEK POZAWYDZIŁOWYCH
NAUKOWCY

SOB

SF

Sekcja Zam.
Publ.

Wydziały i Jednostki Pozawydziałowe
16

16

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

INTERAKCJE POMIĘDZY PODMIOTAMI ZAANGAŻOWANYMI W
ADMINISTROWANIE GRANTAMI – WSPARCIE WEWNĘTRZNE
I ZEWNĘTRZNE
Krajowe ramy prawne

UW – Instytucja Goszcząca
NCP’s Network

BMPB i inne biura centralne

Kierownicy
projektów
Wydziały
&
SOB-y, SF

Ograniczenia
prawne,
Finansowe,
organizacyjne

-

Szkolenia
Konsultacje
Wymiana
dobrych
praktyk admin.

Zwiększanie mobilności międzynarodowej
i międzysektorowej doktorantów i pracowników
naukowych, umiędzynarodowienie uczelni

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

ZWIĘKSZANIE MOBILOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Logo HR Excellence in Research 2016

Uniwersytet Warszawski w 2016 r. został
wyróżniony HR Excellence in Research award
Zgodnie z zatwierdzoną przez Komisję Europejską strategią, Uniwersytet
kontynuuje wdrażanie zasad Europejskiej Karty Naukowca
i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
19
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ZWIĘKSZANIE MOBILOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

W ramach wdrażania strategii HR Excellence i Research award
powstały:
Portal informacyjny (wyszukiwarka) dot. możliwości oraz zasad
finansowania mobilności naukowców – programy obsługiwane przez
BMPB, BOB, BWR, BWZ (ewentualnie inne Biura w UW);
„Researchers in Motion” & students Welcome Point @UW;
Projekt pakietu szkoleń dla osób przyjeżdżających z zagranicy do
jednostek UW w ramach programów/projektów, w których UW pełni
rolę HI (Host Institution)
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ZWIĘKSZANIE MOBILOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Wsparcie studentów i naukowców z zagranicy przyjeżdżających na UW
http://welcome.uw.edu.pl/
21
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ZINTENSYFIKOWANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
• Pismo Prorektora ds. naukowych do Dziekanów/Kierowników jednostek
w sprawie zgłaszania kandydatów na opiekunów naukowych dla badaczy
z zagranicy.
• Otrzymaliśmy 67 zgłoszeń z jednostek
• Przygotowaliśmy bazę danych w jęz. angielskim oraz ulotkę promocyjną
(w zał.) – zostały zamieszczone na stronie naszej sekcji Biura :
http://bmpb.uw.edu.pl/marie-sklodowska-curie-actions/ .
Baza jest stale aktualizowana.
• Liczba pracowników z zagranicy zatrudnionych na Uniwersytecie
Warszawskim na podstawie umowy o pracę na dzień 31.12.2019 wynosiła
198 FTE. Jest to 5,45% kadry.
• Udział prac naukowych przygotowywanych w zespołach
międzynarodowych, w oparciu o dane z bazy Scopus, w okresie 20152019 wynosi 45,2%.
• Cytowalność prac autorów z UW widziana przez pryzmat publikacji z top10% bazy Scopus - 12,3% za lata 2019-2020.
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ZWIĘKSZANIE MOBILOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ
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Poziom jednostek organizacyjnych

Wsparcie poprzez inwestycje w infrastrukturę

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

KAMPUS OCHOTA

największe w Polsce zgrupowanie naukowo-akademickie
• Kampus nauk matematyczno-przyrodniczych
i eksperymentalnych
• W jednym miejscu fizyka, chemia, biologia, geologia, matematyka
i informatyka oraz cyklotron
• W sąsiedztwie: instytuty PAN (biochemia, biofizyka, fizjologia,
genetyka) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny

Sprzyjające otoczenie do realizacji projektów interdyscyplinarnych.
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KAMPUS OCHOTA

największe w Polsce zgrupowanie naukowo-akademickie
Centrum Nowych Technologii UW (CeNT I)
• całkowita powierzchnia 18 tys. m2
• interdyscyplinarne centrum edukacyjno-badawcze służące studentom
oraz doktorantom na kierunkach takich jak: biologia, chemia,
biotechnologia, informatyka, ochrona środowiska

Budynek Wydziału Fizyki (CeNT II)
• całkowita powierzchnia 23 tys. m2
• siedziba Wydziału Fizyki – prowadzenie działalności edukacyjnej oraz
powiązanej z nią działalności naukowej
łączna wartość inwestycji: 287 mln PLN (73 mln euro)

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CeNT III)
• wiodący ośrodek badawczo-rozwojowy, współdziałające z otoczeniem
społeczno-gospodarczym,
• całkowita powierzchnia 21 tys. m2
• najnowocześniejsze laboratoria specjalistyczne i aparatura badawcza,
• wspólna platforma dla badań w strategicznych obszarach biologii,
chemii oraz zagadnień środowiskowych
łączna wartość 282 mln PLN (72 mln euro), w tym ok. 100 mln PLN27
(25 mln euro) na aparaturę
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NOWA SIEDZIBA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII
ORAZ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ
• laboratoria, pracownie językowe, sale
konferencyjne, pracownie
komputerowe
• całkowicie przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych
• dla 12 tysięcy studentów, doktorantów
i pracowników
• 85 mln PLN, 2010-2013) w tym:
50 mln PLN dotacji z RPO woj.
mazowieckiego
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PROGRAM WIELOLETNI „UNIWERSYTET WARSZAWSKI 2016-2025”
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ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU UW 2018-2022 - ZIP

Ø Wsparcie rozwoju uczelni w sposób kompleksowy
Ø Działania skierowane do wszystkich grup społeczności
akademickiej:
studentów, doktorantów, wykładowców, kadry
zarządzającej i pracowników administracji.
Ø Wypracowanie i wdrożenie mechanizmów
ukierunkowanych na doskonałość dydaktyczną oraz
doskonalenie procesów zarządzania uczelnią.
Ø Wdrażanie trwałych zmian w funkcjonowaniu UW
dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej
i uwzględniających aktualne wyzwania społecznogospodarcze.
Ø Projekt będzie realizowany przez działania w czterech
modułach:
• moduł programów kształcenia
• moduł podnoszenia kompetencji studentów
• moduł studiów doktoranckich
• moduł zarządzania uczelnią
30
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INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA
Działania wspierające rozwój kariery naukowej - przykłady

1. Program Mentor – pobyty naukowe wybitnych badaczy z zagranicy na
UW i staże wyjazdowe naukowców z UW do jednostek, z których
pochodzą Mentorzy;
2. Wdrożenie programu finansowania projektów składanych w
konkursach o Stypendia Indywidualne Wyjazdowe Marii SkłodowskiejCurie w ramach inicjatywy KE „Seal of Excellence” (Program H2020 i
HE) – wspieranie mobilności międzynarodowej;
3. Fundusz na mobilność - wsparcia aktywności konferencyjnej
pracowników, doktorantów i studentów;
4. „Od diamentowego grantu do grantu ERC” - tworzenie indywidualnych
planów rozwoju ścieżki kariery naukowej – doradztwo indywidualne
5. Włączanie utalentowanych młodych naukowców (studentów i
doktorantów) do zespołów badawczych
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INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA
Działania wspierające rozwój kariery naukowej - przykłady

6. Granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego dla podniesienia
potencjału badawczego pracowników.
7. Program wspierający młode badaczki na wczesnym etapie kariery
8. Program dla młodych badaczek i dydaktyczek
9. Przedszkole na Kampusie Ochota UW oraz punkty opieki nad dziećmi
na Kampusie Śródmieście UW
10. Stworzenie zespołu managerów nauki
11. Rozwój kompetencji pracowników UW, w tym: doradztwo zawodowe,
coaching, mentoring, szkolenia;
12. Program rozwoju i doskonalenia kompetencji „miękkich” naukowców
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Inicjowanie i wspieranie partnerstw podmiotów
z sektorów nauki i gospodarki

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

WSPÓŁPRACA Z EEN

Pomoc w tworzeniu Spółek typu spin-off przez UOTT UW
Obecnie działa z sukcesem 7 spółek spin-off utworzonych przez naukowców z UW
Przykłady:
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Ścieżki awansu
• Mobilność naukowa: wydziały ścisłe i przyrodnicze zatrudnienie na stanowisku adiunkta po odbyciu stażu
w innej jednostce badawczej, zagranicznej lub krajowej
• Klarowne wymagania dla awansu na stanowisko
profesora uczelni, uproszczenie procedury formalnej
przy zachowaniu wymogu wysokiej jakości
prowadzonych badań
• Zrównoważone stosowanie zarówno wewnętrznych
procedur awansowych jak i otwartych konkursów
umożliwiających zatrudnianie badaczy niezwiązanych
wcześniej z UW
• Zgoda na aplikacje i okresowe zatrudnienia
kierowników grantów, którzy nie są w chwili składania
wniosku pracownikami uczelni
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Dziękuję za uwagę!

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Zakres licencji na korzystanie z prezentacji
Niniejsza prezentacja jest chroniona prawem autorskim. Autorzy oraz instytucja przez nich
reprezentowana udzielają osobom biorącym udział w spotkaniu informacyjnym nieodpłatnej,
niewyłącznej licencji, bez prawa do sublicencji, na korzystanie z prezentacji w ramach własnych
jednostek (uczelni, instytutów badawczych, innych podmiotów sektora B+R) do celów informacyjnoszkoleniowych na następujących polach eksploatacji:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską,
reprograficzną oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu w ramach własnej jednostki.
UWAGA: Licencja nie obejmuje prawa do rozpowszechniania utworu poprzez publiczne udostępnienie
w Internecie.
W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o nierozpowszechnienie tej prezentacji bez zgody autorów
poza jednostkami reprezentowanymi przez uczestników spotkania oraz o poinformowanie innych osób z
Państwa jednostek, które będą z tej prezentacji korzystać o granicach udzielonej licencji.
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