
dr Adam Płoszaj 
Kandydat na członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 
z grupy innych nauczycieli akademickich 

Jednostka organizacyjna, w której kandydat został wybrany: Instytut Ameryk i Europy 

www.adamploszaj.com 

ADRES SŁUŻBOWY 

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)                www.adamploszaj.com 
Instytut Ameryk i Europy, Uniwersytet Warszawski 
ul. Krakowskie Przedmieście 30 
00-927 Warszawa 
Tel.: (+48) 22 826 16 54 
E-mail: a.ploszaj@uw.edu.pl 

KIM JESTEM? 

 Adiunkt w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) UW. 

 Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, po studiach filozoficznych i gospodarce 
przestrzennej. 

 Prowadzę badania w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego, polityki naukowej, innowacyjności, 
naukometrii, oraz ewaluacji polityk publicznych, zwłaszcza programów i projektów Unii Europejskiej. 

 Mam doświadczenia naukowe i zawodowe z zagranicznych uczelni: University College London (Wielka 
Brytania), University of Groningen (Holandia), Carleton University (Ottawa, Kanada), Lund University 
(Szwecja), Université de Caen (Francja). 

 Uczestniczyłem w realizacji wielu międzynarodowych projektów badawczych (m.in. trzy projekty 
6. i 7. Programu Ramowego UE, obecnie realizowany projekt w ramach Horyzont 2020) oraz krajowych 
(m.in. sześć projektów Narodowego Centrum Nauki). 

 Uczestniczyłem w przygotowaniu licznych ekspertyz m.in. dla Komisji Europejskiej, Parlamentu 
Europejskiego, United Nations Development Programme, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
(Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, oraz władz regionalnych (woj. mazowieckie, 
lubelskie, pomorskie, śląskie, zachodniopomorskie) i miejskich (Urząd m.st. Warszawy). 

 Od sierpnia 2015 jestem członkiem Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 

CO CHCĘ ROBIĆ W SENACIE? 

 Uniwersytet Warszawski powinien umacniać swoją pozycję jako uniwersytet badawczy. W tym celu 
konieczne jest zwiększenie intensywności i jakości prowadzonych badań. Aby poprawić potencjał 
badawczy Uniwersytetu należy podjąć szereg działań, m.in. utworzenie wewnętrznego funduszu badań, 
stworzenie systemu zachęt do intensyfikowania działalności naukowej (zwolnienia z pensum, dodatki 
motywacyjne, itd.), zmniejszanie obciążeń administracyjnych związanych z projektami naukowymi, 
szkolenia z pozyskiwania i realizowania grantów, rozwijanie współpracy międzynarodowej. Inicjatywy 
w tym zakresie chciałbym realizować w Senacie oraz w Komisji Senackiej ds. Badań Naukowych. 

 Uniwersytet Warszawski powinien zapewniać doskonałe warunki rozwoju młodej kadry. Przyciąganie 
do pracy w Uniwersytecie Warszawskim utalentowanych młodych naukowców, także z zagranicy, oraz 
stworzenie warunków do realizowania dynamicznych karier, jest kluczowe dla rozwoju Uniwersytetu 
w dłuższej perspektywie. Do działań w tym zakresie chciałbym wykorzystać  moje doświadczenia z pracy 
w Radzie Młodych Naukowców. 

 Uniwersytet Warszawski powinien zapewniać funkcjonalną i atrakcyjną przestrzeń dla pracowników 
oraz studentów, a także osób odwiedzających uniwersyteckie kampusy. Uniwersytet stoi przed dużym 
wyzwaniem uporządkowania kampusów na Ochocie i Służewcu oraz podniesienia atrakcyjności kampusu 
głównego i jego integracji z inwestycjami na Powiślu. W ramach prac Senatu UW będę zabiegać o dbanie 
o wysoką jakość remontów i nowych inwestycji, poprzez np. upowszechnienie konkursów architekto-
nicznych, wprowadzenie mechanizmów angażowania w planowanie przyszłych użytkowników, itd.  


