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Żyjemy w ciekawych, ale trudnych czasach. Łatwo się zagubić, bo wszystko się 
zmienia na naszych oczach. Bezcennymi przewodnikami w  takich okresach 
przejściowych historii powinni być – obok rodziców – przede wszystkim peda-
godzy i wychowawcy, a także przedstawiciele innych zawodów zaufania spo-
łecznego. To do nauczycieli i wychowawców przyszłości w pierwszej kolejno-
ści adresujemy nasze działania jako liderów kształtujących postawy młodych, 
a także do osób przygotowujących nas do zmiany społecznej.

Uczelnia Korczaka działa od 1993 roku  – jest jedną z najdłużej istniejących, nie-
publicznych wyższych szkół humanistycznych w Polsce. Od 2014 roku nosi imię 
Janusza Korczaka – pedagoga, lekarza, humanisty, wzoru dla innych. Nasi ab-
solwenci od niego właśnie uczą się wartości i podejścia do życia i pracy. 

Tradycja zobowiązuje, ale trzeba być otwartym na innowacje. Wychodząc 
naprzeciw wyzwaniom przyszłości, nasze akademickie, Korczakowskie Szkoły 
Marzeń za cel stawiają sobie rozwój emocjonalny i kreatywny dzieci, zaś nasza 
Uczelnia przygotowuje nie tylko pedagogów, lecz także liderów społecznych, 
którzy potrafią się odnaleźć w wielowymiarowej rzeczywistości kolejnych tech-
nologicznych rewolucji. Co więcej – potrafią pomóc w tym również innym lu-
dziom.

Jesteśmy Uczelnią oddaną studentom, naszym słuchaczom, a także absol-
wentom – to oni są podmiotem wszystkich naszych działań, to dla nich pra-
cujemy. A jednocześnie, to oni ją współtworzą, tak jak współtworzyć będą 
świat przyszłości – swoich dzieci i wnuków. To główne przesłanie strategii 
naszej Uczelni, której syntezę znajdą Państwo na stronach tej publikacji.  

Zapraszam do lektury!

prof. Mirosław Grewiński

Tekst: prof. Mirosław Grewiński, prof. Arkadiusz Durasiewicz, dr Joanna Lizut oraz zespół Uczelni Korczaka

Opracowanie i redakcja: dr Małgorzata Bonikowska

Projekt graficzny, skład i korekty: ośrodek THINKTANK (www.think-tank.pl)

ISBN 978-83-65277-10-7

W strategii wykorzystano wyniki badań focusowych przeprowadzonych na Uczelni Korczaka  
w listopadzie i grudniu 2019 roku wśród kadry, pracowników administracyjnych oraz studentów.

Strategia 2020-2025 jest kontynuacją wcześniejszych strategii realizowanych w latach 2012-2016 i 2016-2020.
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Idee i ludzie,  
za którymi idziemy

Janusz Korczak
(1878-1942), pedagog, lekarz, pisarz, filozof, dydaktyk, publicysta, poeta, humorysta i fe-
nomen społecznej aktywności. Stawiany jest w szeregu takich autorytetów moralnych, 
jak: Sokrates, Gandhi czy Schweitzer. Do historii wychowania wszedł jako twórca nowo-
czesnej koncepcji wychowawczej i organizator wzorcowych placówek opiekuńczych. 

W  wieku 33 lat został dyrektorem Domu Sierot i  pełnił tę funkcję przez 30 lat. 
W pracy zawodowej, twórczości i życiu kierował się wartościami moralnymi – mi-
łością, szacunkiem, bezinteresownością, prawdą i dobrem. Stworzył i propagował 
pojęcie „miłości pedagogicznej”, przedstawionej w rozprawie „Jak kochać dziec-
ko”. Idea ta polega na budowaniu relacji z dzieckiem poprzez spotkania, budowę 
zaufania i dialog. Termin ten znalazł swoje odzwierciedlenie we współczesnych 
teoriach mentoringu i tutoringu. 

Prace Korczaka stawiają go wśród najważniejszych twórców koncepcji początku  
XX wieku, szczególnie tzw. Ruchu Nowego Wychowania, będącego reakcją wycho-
wanków na formalizm tradycyjnej szkoły. Korczak jest pionierem nowego kierunku 
w pedagogice opiekuńczej, stawiającego na rozwój psychoosobowościowy, indywi-
dualizm i aktywność dziecka. W okresie powojennym w Polsce i na świecie rozwinął 
się ruch Korczakowski. Przedstawiciele świata kultury, nauki i polityki nawiązują do 
myśli i postaci Korczaka. Papież Jan Paweł II mówił o nim jako o symbolu prawdziwej 
wiary i moralności, humanizmu.

Na symbolizm osoby Korczaka miała wpływ również jego niezłomna postawa 
względem podopiecznych, którą prezentował w okresie II Wojny Światowej. Jego 
zachowanie stanowi wzór dla kolejnych pokoleń pedagogów. Gdy wraz z Domem 
Sierot został przesiedlony do warszawskiego getta, dokładał wszelkich starań, aby 
zapewnić jak najlepszy los dzieciom znajdującym się pod jego opieką. Nie opuścił 
swoich podopiecznych aż do śmierci podczas akcji likwidacji getta.

Prof. Muhammad Yunus 
(ur. 1940), pochodzący z Indii laureat nagrody Nobla. Studiował ekonomię na 
uniwersytecie w Dhace, a dzięki stypendium Fullbrighta pojechał do USA i uzy-
skał doktorat na Uniwersytecie Vanderbilta. W 1974 roku przeniósł się do Dhaki, 
która była już wtedy stolicą niepodległego Bangladeszu. Objął katedrę ekonomii 
na Uniwersytecie w Chittagong.

Dwa lata później, podczas klęski żywiołowej i powszechnego głodu, Yunus roz-
począł udzielanie niewielkich pożyczek pozbawionym środków do życia miesz-
kankom bengalskich wsi, na działalność polegającą na wyplataniu i sprzedawaniu 
bambusowych koszyków i stołków. W ten sposób narodziła się idea mikrokredytu. 
Zainspirowany powodzeniem pierwszego projektu i kolejnych, w 1983 roku zało-
żył w Bangladeszu Grameen Bank (Bank Ludowy). Dzięki tej instytucji, która po-
życzała pieniądze tym, którzy nic nie mieli, wielu ludzi mogło rozpocząć skromną 
działalność gospodarczą i wydostać się ze skrajnej biedy. Głównymi kredytobior-
cami jego banku były kobiety. Obecnie ponad sto instytucji finansowych w róż-
nych krajach powiela model mikropożyczek. Prof. Yunus, za walkę ze światowym 
ubóstwem, w 2006 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.

Katedrę Przedsiębiorczości Społecznej swego imienia prof. Yunus otworzył na 
Uczelni Korczaka w 2013 roku. Popularyzuje ona aktywność społeczno-gospodar-
czą, łączącą umiejętności osiągania zysku przez firmę z nastawieniem na rozwią-
zywanie problemów społecznych. 

Celem działania Katedry jest przede wszystkim upowszechnianie przedsiębior-
czości społecznej jako nowoczesnego rozwiązania społeczno-ekonomicznego, 
oraz przygotowywanie innowacyjnych projektów dla grup osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, dostrzegając sens łączenia działań gospodarczych ze 
społecznymi.

IDEA: CZŁOWIEK W CENTRUM IDEA: WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

PATRON  
TOLERANCJI  

I WIELOKULTUROWOŚCI 

INSPIRATOR
AKTYWNYCH POSTAW
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MISJA
Stworzenie kompleksowego ekosystemu edu-
kacyjnego od przedszkola do uczelni wyższej 
i  uniwersytetu trzeciego wieku w  duchu Kor-
czakowskich wartości pedagogicznych i Yunu-
sowej wrażliwości społecznej, połączonej ze 
zmysłem do przedsiębiorczości, kreatywności, 
zaradności. Uczenie tego dzieci i dorosłych, tak-
że seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

ZASADY
 Równość w dostępie do kształcenia

 Sprawiedliwe traktowanie

 Partycypacyjny i interaktywny  
 model edukacji 

 Podmiotowe i indywidualne podejście  
 do rozwoju uczniów i studentów

 Tolerancja i otwartość na różnorodność  
 i inność

WARTOŚCI
 Sprawiedliwość 

 Równość 

 Szacunek

 Godność 

 Prawda

 Odpowiedzialność 

 Zaufanie

 Zaangażowanie

WIZJA
Istotą humanizmu jest człowiek. Przewodnikiem 
w kształtowaniu jego osobowości i wyobrażeń są 
nauczyciele. Nasi absolwenci łączą Korczakowską 
miłość do tych, których uczą z  wyczuciem cza-
sów, w których przyszło im żyć. Rozumieją skom-
plikowaną rzeczywistość społeczną, gospodarczą 
i publiczną. Idą za trendami. W procesie nauczania 
Uczelnia wykorzystuje zarówno metody refleksyj-
nego kształcenia, jak i edukacji przez praktykę oraz 
doświadczanie i aktywne uczestnictwo. 

 Nasze
fundamenty

 Co
oferujemy
KSZTAŁCENIE NA STUDIACH  
LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH:

 Pedagogika ogólna
 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 Pedagogika specjalna
 Polityka społeczna
 Praca socjalna

NOWE PERSPEKTYWY KSZTAŁCENIA:

 Psychologia
 Zarządzanie
 Nauki o zdrowiu

SPECJALIZACJE BADAWCZE I OBSZARY  
REALIZOWANYCH PROJEKTÓW:

 Pedagogika Korczakowska
 Edukacja ustawiczna  

 i międzypokoleniowa
 Gerontologia społeczna
 Krajowa i europejska  

 polityka społeczna 
 Aktywna praca socjalna
 Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna

OFERTA DODATKOWA:

 Studia podyplomowe
 Kursy i warsztaty 
 Szkolenia specjalistyczne
 Publikacje naukowe  

 i popularno-naukowe
 Staże i wyjazdy zagraniczne
 Udział w innowacyjnych  

 projektach

SPOSOBY I METODY KSZTAŁCENIA:
 Interaktywność
 Interdyscyplinarność
 Edukacja poprzez projekty
 Kształcenie na odległość 

 (e-learning)
 Zajęcia w terenie 

 i w instytucjach partnerskich
 Zastosowanie technologii  

 w procesach edukacyjnych 

55
UCZELNIA W LICZBACH

tylu studentów  
ukończyło  

naszą Uczelnię  
do 2019 rokuTYS.

20
UCZELNIA W LICZBACH

tylu słuchaczy ukończyło 
nasze kursy, szkolenia i studia 

podyplomowe

TYS.
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 Nasze
priorytety i cele
NASZE PRIORYTETY CELE DODATKOWE

1) Rozwój wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz dostosowywa-
nie jej do potrzeb studentów i rynku pracy.

2) Adaptacja treści nauczania do zmieniającego się otoczenia spo-
łeczno-gospodarczego i  technologicznego, przygotowywanie 
do pracy w zawodach przyszłości.

3) Poszukiwanie innowacyjności i  kreatywności w  metodach i  for-
mach nauczania, ze szczególnym naciskiem na interaktywność, 
interdyscyplinarność i uczenie umiejętności oraz kształcenie usta-
wiczne.

4) Zapewnianie kadrze możliwości rozwoju zawodowego, kom-
petencji dydaktycznych i umiejętności współpracy ze środowi-
skiem praktyków.

5) Zwiększanie zakresu i  skali prac badawczych prowadzonych 
przez pracowników Uczelni oraz publikowanie ich wyników 
w Polsce i za granicą.

6) Przygotowywanie i  realizowanie projektów europejskich oraz 
rozwijanie współpracy i  wymiany międzynarodowej z  wiodą-
cymi ośrodkami edukacji humanistycznej w  Europie, Ameryce 
i Azji.

7) Budowanie relacji ze społecznościami lokalnymi i rozwój współ-
pracy z samorządem, organizacjami pozarządowymi i biznesem.

8) Odpowiedzialne i  mądre korzystanie z  technologii w  procesie 
edukacji i rozwoju.

 Wzmacnianie marki Uczelni Korczaka oraz  
Korczakowskich Szkół Marzeń.

 Popularyzacja wartości i idei humanistycznych, 
które nam przyświecają. 

 Pomoc w rozwijaniu pasji i zainteresowań stu-
dentów, wspieranie kreatywności, przedsiębior-
czości i angażowania się w sprawy społeczne.

 Wzmacnianie relacji Uczelni z absolwentami.

 Wspieranie absolwentów w początkach ich 
kariery zawodowej.

 Rozwój oferty w języku angielskim, skierowa-
nej do cudzoziemców.

 Zapewnienie studentom zagranicznym przy-
jaznego ekosystemu edukacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem wsparcia w funkcjonowa-
niu w Polsce oraz integracji międzykulturo-
wej.

 Kreowanie oferty edukacyjnej i badawczej na 
potrzeby otoczenia społecznego.

 Poszukiwanie alternatywnych scenariuszy 
rozwoju Uczelni odpowiadających na potrze-
by społeczne i gospodarcze.

 Rozwój przedszkoli, szkół podstawowych i liceów 
ogólnokształcących działających przy Uczelni.

UCZELNIA W LICZBACH

w tylu miastach 
i ośrodkach  

Uczelni w Polsce  
prowadzimy  

zajęcia

66



8 9

STRATEGIA 2020-2025UCZELNIA KORCZAKA

 Jesteśmy  
blisko studentów
_dzięki nauczycielom  
z pasją

_dzięki samorządowi  
studenckiemu

KS. PROF. 
 ANDRZEJ RYSZARD 

GRETKOWSKI

DR PAULINA 
BROŻA

DR MAŁGORZATA 
BALUKIEWICZ

_dzięki naszym  
pubikacjom

Członkowie samorządu są kreatywni, pragną stworzyć spójną społeczność Korczakowską. Nie ma dla nich rze-
czy niemożliwych. Chcą promować Uczelnię poprzez pikniki rodzinne, warsztaty dla dzieci i wiele innych ak-
tywności. Dzielą studiowanie z codziennym życiem, pracą i dają radę. Za główny cel stawiają sobie poprawę 
pracy platformy studenckiej, usprawnienie doboru promotorów, wcielenie w życie wyjazdów integracyjnych 
połączonych z praktyką pracy z dziećmi.

Odwiedziłam stoisko Uczelni Korczaka podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka i byłam pod ogromnym wrażeniem. 
Mnóstwo atrakcji dla maluchów: malowanie buziek, konkurencje sportowe, puszczanie baniek mydlanych, koloro-
wanki. Dziewczyny z samorządu uśmiechnięte, pełne zapału, mimo że nie miały chwili oddechu. Widać było, że 
kochają pracę z dziećmi. 

Kasia, studentka Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie

Każdy wydziałowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Olsztynie to duże wydarzenie, świetnie zorganizo-
wane. Studenci wykonują znakomitą robotę, dzięki nim zabawa zawsze jest przednia. Brawa za zaangażowanie, 
pomysły i ich realizację.

Kuba, pracownik Rektoratu   

Bardzo fajne warsztaty. Choć nie mam zdolności manualnych i plastycznych, okazało się, że całkiem nieźle sobie 
radzę w robieniu ozdób na choinkę z kolorowego papieru. Samorząd potrafi „wyczarować” świąteczną, rodzinną  
atmosferę, która udziela się wszystkim osobom na Wydziale, włącznie z wykładowcami i paniami z dziekanatu. 

Ola, studentka Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie o warsztatach ozdób bożonarodzeniowych

Było mega! 
Karina, studentka Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie o Balu Studenta i Absolwenta

DR TERESA  
LEWANDOWSKA- 

-KIDOŃ

DR MARTA 
FILIPOWICZ

MGR JOANNA  
MIECZNIK-WARDA

PROF.  
JERZY SEMKÓW

DR PIOTR  
KOSIAK

MGR DARIUSZ 
POLAKOWSKI

PROF.  
JÓZEF KARGUL

DR KATARZYNA 
DELIKOWSKA

MGR MAŁGORZATA 
BOŻYK

DR MAREK 
KAWA

DR IZABELA ANNA 
BOŻYK

MGR ANNA
ŻEBROWSKA

PROF.  
ADAM MASSALSKI

PROF.  
GILBERTO MARZANO

DR BARBARA 
OLSZEWSKA

DR BEATA  
GŁODZIK
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 Uczelnia   w liczbach

1993

ZMIANA POKOLENIOWA  
we władzach Uczelni: powołanie na 

Rektora prof. Mirosława Grewińskiego

100 

tyle osób pracuje na naszej  
Uczelni i w Korczakowskich  

Szkołach Marzeń

130
tyle mln zł uzyskaliśmy z UE 
na realizację 120 projektów 

dydaktycznych, edukacyjnych 
i badawczych

3
tyle Korczakowskich Szkół  

Podstawowych działa  
przy Uczelni

50
z taką liczbą partnerów  

zagranicznych współpracujemy

MODYFIKACJA NAZWY UCZELNI  
i dodanie nazwiska patrona Janusza Korczaka

2019

URUCHOMIENIE KSZTAŁCENIA  
na platformie e-learningowej

2013

UZYSKANIE ZGODY na prowadzenie 
studiów magisterskich

1999

ZAŁOŻENIE UCZELNI (Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej w Warszawie). Rektorem  
zostaje prof. Julian Auleytner

POWOŁANIE Wydziału warszawskiego

1994

PROF. MUHAMMAD YUNUS, NOBLISTA, 
otwiera Katedrę Przedsiębiorczości Społecznej 

swego imienia w Uczelni Korczaka

2014

ZAŁOŻENIE 
 ośrodka w Człuchowie

2009

URUCHOMIENIE JEDNOSTEK UCZELNI  
w Katowicach, Lublinie, Olsztynie, 

Szczecinie, Wałbrzychu

1996
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 Nasze plany  
na najbliższe lata

 Rozwój pedagogiki Korczakowskiej jako fun-

damentu nauczania i wdrażania wartości Kor-

czaka we wszystkich obszarach i  kierunkach 

kształcenia.

 Wyposażenie studentów w  wiedzę na temat 

koncepcji edukacyjnych głównego nurtu, jak 

i pedagogiki alternatywnej. 

 Rozwój Uczelni poprzez różnorodność no-

wych kierunków studiów, kładących nacisk 

na interdyscyplinarność, łączenie pedagogiki 

z innymi naukami, m.in.: 

» psychologią (wzmacnianie relacji w czasach 

sztucznej inteligencji), 

» zarządzaniem (do potrzeb ekonomii spo-

łecznej i polityki społecznej), 

» gerontologią i  andragogiką (w  kontekście 

wyzwań demograficznych),

» zdrowiem publicznym, pielęgniarstwem 

(wobec zagadnień jakości życia).

a) EDUKACJA

 Zbliżanie ze sobą przedstawicieli różnych po-

koleń poprzez ściślejszą integrację studentów 

i  kadry Uczelni z  Korczakowskimi Szkołami  

Marzeń oraz instytucjami partnerskimi Uczelni.

 Rozwijanie i wzmacnianie idei odpowiedzial-

ności społecznej biznesu.

 Popularyzacja idei przedsiębiorczości społecz-

nej i aktywnej polityki społecznej.

 Wzmocnienie pozytywnej atmosfery, aury 

i wyjątkowego klimatu na Uczelni – Akademia 

otwarta i przyjazna studentom, absolwentom, 

pracownikom i otoczeniu zewnętrznemu.

 Zwiększenie liczby zajęć praktycznych, warszta-

towych w terenie i w instytucjach partnerskich.

 Wykorzystywanie metod projektowych na za-

jęciach i w pracach dyplomowych. 

 Realizacja projektów naukowych, rozwojo-

wych i  wdrożeniowych na zlecenie instytucji 

sektora publicznego i komercyjnego.

 Wprowadzanie nowych, praktycznie prowa-

dzonych studiów podyplomowych.

 Zwiększenie liczby szkoleń, treningów i  kur-

sów specjalizacyjnych.

 Nacisk na kształtowanie umiejętności budo-

wania relacji, empatii, okazywania uczuć.

 Uczenie przez doświadczenie, działanie, prak-

tykę. 

 Zwiększanie atrakcyjności form nauczania.

 Aktualizacja treści i  modernizacja platformy 

e-learningowej.

 Zwiększanie skali wykorzystywania nauki on-line 

w  pracy dydaktycznej, wprowadzenie mikro-

-warsztatów e-learningowych na każdym kie-

runku studiów.

 Wprowadzanie konsultacji dla studentów 

z  wykładowcami poprzez nowe narzędzia 

technologiczne.
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 Stworzenie stabilnego zespołu naukowo-dy-

daktycznego, dostosowanego do rozwijającej 

się Uczelni jako fundamentu budowania do-

brej współpracy i wysokiej jakości kształcenia.

 Zatrudnianie najlepszych absolwentów na 

Uczelni i  w  budowanym przez nas ekosyste-

mie Szkół Korczakowskich i  innych powiąza-

nych instytucji, np. poradni.

 Wzmocnienie rozpoznawalności Uczelni 

w świecie nauki poprzez promowanie dorob-

ku naukowego, projektowego i wydawniczego 

pracowników.

 Zwiększenie zasięgu oddziaływania idei, które 

są bliskie Uczelni poprzez aktywność publicz-

ną kadry (publikacje prasowe, komentarze 

w mediach, wywiady, konferencje, itp.).

 Profesjonalizacja planowania dydaktyki i spój-

ności programów nauczania poprzez rozwój 

systemu konsultacji między wykładowcami.

 Organizacja projektów i wydarzeń międzyna-

rodowych pozwalających wzmacniać kompe-

tencje kadry i wiedzę studentów.

 Racjonalne wykorzystanie zasobów ludzkich 

Uczelni poprzez budowanie indywidualnych 

ścieżek rozwoju i systemów motywacyjnych. 

b) KADRA c) KOMUNIKACJA

 Budowanie marki Uczelni poprzez 5 podsta-

wowych filarów:

» doskonała merytorycznie i  innowacyjna ka-

dra naukowo-dydaktyczna, posiadająca wyso-

kie kompetencje komunikacyjne, 

» sprawna administracja, 

» otwarci i aktywni studenci, 

» absolwenci utrzymujący związki z Uczelnią, 

» włączanie podmiotów otoczenia społeczne-

go w rozwój Uczelni i zapewnienie wielofunk-

cyjnego charakteru Uczelni.

 Wzmacnianie rozpoznawalności Korczaka 

i Yunusa w  Polsce, zwiększanie wiedzy o  ich 

dorobku i  dokonaniach wśród studentów, 

uczniów i w otoczeniu zewnętrznym.

 Zwiększenie wiedzy kadry i studentów o stra-

tegii Uczelni i działaniach rozwojowych.

 Profesjonalny marketing i PR bazujący na war-

tościach.

 Nasze plany  
na najbliższe lata
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WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI

 Rozwój współpracy z  Założycielem Uczelni  
– Towarzystwem Wiedzy Powszechnej. 

 Wykorzystanie istniejącej przy Uczelni Fun-
dacji Odkrywców Innowacji – do testowania 
i inkubowania przez studentów nowatorskich 
projektów i działań.

 Rozwój przy wydziałach Uczelni wielofunk-
cyjnych LAB-ów w formie startupów, wspiera-
nych przez partnerów zewnętrznych.

 Rozwój współpracy z ministerstwami powiąza-
nymi z  prowadzonymi na Uczelni kierunkami 
(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Mi-
nisterstwo Edukacji, Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej) oraz z  instytucjami samo-
rządowymi i ich jednostkami organizacyjnymi.

WZMOCNIENIE ORGANIZACYJNE I ROZWÓJ 
ADMINISTRACYJNY UCZELNI KORCZAKA

 Wprowadzenie modelu wielopoziomowego 
zarządzania partycypacyjnego bazującego na 
zaufaniu, relacjach i  odpowiedzialnym przy-
wództwie. 

 Uruchomienie kilku placówek edukacyjno-
-społecznych przy Uczelni, np. poradni psy-
chologiczno-pedagogicznych, centrów kształ-
cenia nauczycieli, świetlic środowiskowych, 
centrów seniora. 

 Tworzenie konsorcjów i spółek spin-on i spin-off 
w celu powiązania Uczelni ze światem przed-
siębiorstw.

 Zwiększenie wykorzystania technologii i syste-
mów informatycznych w zarządzaniu Uczelnią.

d) ZARZĄDZANIE 

Ludzie Uczelni

WŁADZE

DZIEKANI

KIEROWNICY INSTYTUTÓW

PREZYDENT KONWENTU  
PROF. JULIAN  
AULEYTNER

PROREKTOR  
DR JOANNA LIZUT

DR ANNA  
ZASADA-CHORAB

DR JULITTA NOWAK

BOGUMIŁA KONDYS

REKTOR  
PROF. MIROSŁAW 
GREWIŃSKI

PROF. ARKADIUSZ 
DURASIEWICZ

RYSZARD  
PIOTROWICZ

DR JOLANTA  
NOWOSIELSKA

WARSZAWA

LUBLIN

OLSZTYN

KATOWICE

SZCZECIN

CZŁUCHÓW

 Nasze plany  
na najblizsze  
lata




