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1. Jestem informatykiem, studia ukończyłam na Wydziale Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki, moja kariera zawodowa jest związana z Uniwersytetem 
Warszawskim od początku do dnia dzisiejszego. 
 

2. Pełnione funkcje 

a. Prodziekan ds. informatyzacji i organizacji na Wydziale Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki (w latach 1999-2005). 

b. Senator UW (w latach 2005-2008, 2008-2012, 2012-2016). 
c. Członek senackiej Komisji ds. Bibliotek i Systemów Informacyjnych oraz 

Zespołu Rektorskiego ds. Nowelizacji Regulaminu Studiów. 
d. Kierownik Projektu USOS w ramach konsorcjum MUCI (Międzyuczelniane 

Centrum ds. Informatyzacji) zrzeszającego 50 polskich uczelni wyższych 
(od chwili powołania konsorcjum w roku 2001 do dzisiaj). 

e. Kierownik merytoryczny projektu POL-on (zintegrowany system 
informacji o szkolnictwie wyższym w Polsce) z ramienia MNiSW w latach 
2011-2015. 

f. Kierownik z ramienia UW projektów europejskich (tylko aktualne): 
i. e-QuATIC — Online Quality Assessment Tool for International 

Cooperation (2015-2016). 
ii. EMREX — Field trial on the impact of enabling easy mobility on 

recognition of external studies (2015-2017). 
iii. EWP — Erasmus Without Paper (2015-2017). 

g. Wykładowca na studiach podyplomowych dla administracji UW. 
 

3. Laureatka InfoStar 2012 w kategorii 'Rozwiązania Informatyczne' — to prestiżowa 
nagroda środowiska informatycznego w Polsce, przyznawana przez Centrum 
Promocji Informatyki i Polskie Towarzystwo Informatyczne, za wybitne 
osiągnięcia w świecie teleinformatyki.  
 

4. Działalność organizacyjna na rzecz Wydziału MIM i Uczelni 

a. Kierowanie rozwojem systemu informatycznego USOS (Uniwersytecki 
System Obsługi Studiów), zarówno na potrzeby UW, jak i MUCI. USOS to 
nie tylko system dla uczelnianej administracji, lecz także wiele systemów 
webowych, dla studentów i nauczycieli akademickich (USOSweb, System 
Rejestracji Żetonowej, Archiwum Prac Dyplomowych, Ankieter, EVA — 
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Ewaluacja pracowników, Informator ECTS, System Rezerwacji Sal, 
Planista). USOS w 2007 roku uzyskał EUNIS Elite Award of Excellence 
(http://www.eunis.org/awards/eunis-elite-award/). 

b. Kierowanie rozwojem systemu informatycznego IRK (Internetowa 
Rejestracja Kandydatów), służącego do rekrutacji kandydatów na 
Uniwersytet Warszawski i wiele innych uczelni w Polsce.  

c. Kierowanie rozwojem IRK-MOST, systemu wspierającego obsługę 
studentów uczestniczących w programie MOST (28 polskich uczelni) oraz 
IRK-BWZ — systemu rekrutacji kandydatów z zagranicy na studia 
krótkoterminowe w Polsce. 

d. Kierowanie rozwojem KReM ( Krajowego Rejestru Matur) — systemu 
służącego do przekazywania wyników matur z Okręgowych Komisji 
Egzaminacyjnych do uczelni wyższych. 

e. Wspieranie jednostek UW we wdrażaniu USOS, w tym przygotowywanie 
szczegółowych procedur organizacyjnych określających przebieg 
wdrożenia, zaleceń w zakresie modelowania w USOS danych dotyczących 
studiów oraz kierunków rozwoju USOS, uwzględniających potrzeby 
jednostek UW. 
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