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Administracja – naturalny pomost łączący pracowników naukowych, studentów, 

doktorantów, kadrę zarządzającą i pracowników obsługi.  

Mój pierwszy kontakt z Uniwersytetem miał miejsce w 2005 roku, gdy jako młoda 

studentka przeniosłam się tu z Wrocławia. Myśląc o tym jak moja praca powinna dziś 

wspierać studentów, bazuję na zebranym od tamtej pory doświadczeniu, początkowo 

jako petentki, a od czterech lat kadry administracyjnej. Znam i rozumiem problemy 

młodych ludzi, którzy na co dzień borykają się z tym, co przechodziłam na początku 

swojej kariery. 

Jako pracownik sekretariatu ds. studenckich mam ciągły kontakt i ściśle współpracuję 

nie tylko ze studentami i pracownikami naukowymi, ale także z pracownikami innych 

jednostek, działem informatycznym (obsługa USOS, APD, Plagiat)  czy finansowym. Jako 

pracownika zaangażowanego w codzienne życie Uniwersytetu, interesuje mnie również 

polityka kadrowa, mająca znaczący wpływ na codzienną pracę zarówno moją, jak i osób, 

które stale wspieram. 
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Moją pracę w Senacie chciałabym skupić na kilku zagadnieniach. 

Głębszą identyfikację z Uniwersytetem pracowników, studentów, doktorantów, 

oraz kadry naukowej, a co za tym idzie zwiększenie zaangażowania Nas 

wszystkich w życie uczelni. Sama czerpię ogromną satysfakcję z bycia jej częścią, 

identyfikuję się z miejscem pracy, co w naturalny sposób motywuje mnie i pozwala stale 

zwiększać swój wkładu w jej rozwój. 

Ograniczyć biurokrację i nagminne raportowanie. Pracując na stałe z systemami 

informatycznymi uczelni, uważam, że nie wykorzystujemy wiele z ich potencjału. Mając tak 

potężne bazy danych, wiele czynności powinno być w znacznym stopniu 

zautomatyzowanych, odciążając tak studentów, administrację, jak i kadrę naukową 

uczelni. W chwili obecnej system USOS wiele czynności ułatwia, niestety generuje także 

wiele pracy i zaangażowania, które mogłoby zostać lepiej spożytkowane.  

Usystematyzowanie i ujednolicenie procedur, tak aby student, doktorant czy 

pracownik  nie gubił się w różnorodności przepisów, zaleceń i standardów. Formuła 

Państwa w Państwie tylko utrudnia funkcjonowanie tak jednej i drugiej strony. Na 

administracji wymusza wymyślanie i ustanawianie procedur, a studentów, doktorantów i 

wykładowców, współpracujących niejednokrotnie z różnymi jednostkami, zarzuca 

gąszczem informacji dotyczącymi zasad obowiązujących w niby jednym, ale jak 

rozdrobnionym ciele. 

MY a nie ONI - nacisk na większą współpracę pomiędzy jednostkami - Uniwersytet 

jest jednym organizmem i nienaturalny jest tu brak współpracy, a w skrajnym przypadku 

nawet rywalizacja pomiędzy jednostkami, często przybierająca formy konkurencji 

korporacyjnej. 

Motywowanie, nie tylko finansowe, INTEGRACJA – to się opłaca. Tę rolę częściowo 

spełniają bardzo potrzebne i dobrze prowadzone kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje 

zawodowe pracowników. Jeżeli chcemy, żeby UW działał jako jeden, dobrze funkcjonujący 

mechanizm, każdy jego człon musi sprawnie współpracować z pozostałymi. Powinniśmy 

być grupą ludzi tworzących jedną wspólnotę, wspierających się i dążących do jednego, 

wspólnego celu. 

Inwestujmy w ludzi, bo Uniwersytet to ludzie. 



 

3 
 

 

Ze względu na wykonywaną dotychczas funkcję, w zakresie moich zainteresowań leży 

głównie praca w obszarach związanych przede wszystkim ze środowiskiem studenckim, 

doktoranckim, ale także polityką kadrową. Chciałabym zaangażować się w prace: 

 Komisji senackiej ds. Studentów, Doktorantów i jakości kształcenia. 

 Komisji senackiej ds. Polityki kadrowej. 

 

Patrząc do przodu: 

Obchody 200-lecia utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego, które aktualnie 

obchodzimy, sprawiają, że bieżący rok staje się dla nas, jako pracowników, studentów, 

osób związanych z uczelnią, rokiem szczególnym. Momentem, w którym każdy z nas 

czuje wielką dumę z możliwości uczestniczenia w tym wydarzeniu, ale przede 

wszystkim dumę z przynależności do naszej uniwersyteckiej społeczności. Zdaję sobie 

sprawę, że działalność w Senacie Uczelni jest w pierwszej kolejności służbą. Służbą na 

rzecz właśnie tej społeczności, tej instytucji. Zadaniem Senatu będzie wyznaczanie 

kierunków rozwoju najbardziej prestiżowej uczelni w Naszym kraju, ale również 

wspieranie ich realizacji. Jest to służba, której nie da się wykonywać jako obowiązku. Po 

czterech przepracowanych tu latach, Uniwersytet stał się moim drugim domem, z 

którym się identyfikuję. Chcę pomóc w poprawie jego działania, by nie stracić kolejnych 

czterech lat patrząc z boku na to co mogłoby, lub nawet powinno być zrobione. 

 

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przekazanych informacji  oraz Deklaracji za 

pomocą druku oraz sieci internetowej, na potrzeby procedur związanych z wyborami do senatu Uniwersytetu 

Warszawskiego w kadencji  2016-2020, zgodnie z Uchwałą nr 12 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 

2016 roku. 


