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WPROWADZENIE

Niniejsze 

informacje
roku kadencji akademickiej 2008-

o

Zgodnie z zatwierdzonym przez Senat1 sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo-
finansowego w
662

190 studentów, z tego 
25 096 na studiach stacjonarnych i 8 094 na studiach niestacjonarnych. Na studiach 

W kwietniu 2012 r. Politechnika 994 osób, w tym 2 519 

„Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita”, w roku 2012 r. 

i Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Korzystne dla Uczelni rezultaty krajowych rankingów szk

       

2.
Senat uchw

3.

4

Statutu5

Uczelni.

1

z wykonania planu rzeczowo-
2 rnika 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Systemu 

3

Uniwersytet Trzeciego Wieku
4 1/XLVII/2012 Senatu PW z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu 

5

Warszawskiej
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honoris causa Politechniki Warszawskiej: ks. p –

Interdyscyplinarnych w Krakowie, laureat Nagrody Templetona przyznawanej za szczególne 
zas ugi w um Studiów 
Zaawansowanych PW, oraz prof. Jean Paul Larçon –

e studiów MBA.

Mer
prof. nzw. 

enatu nr 338/XLVII/2011 z dnia 29 
czerwca 2011 r. w sprawie przywrócenia dobrego imienia prof. Jana Czochralskiego, Senat 

6. W maju 

stanowisko7 zapewnienie w planach nauczania odpowiedniej liczby godzin 

akademickiej PW z dwiema uczelniami zagranicznymi oraz z instytutem badawczym 
Fraunhofer Institute for Telecommunications. 

um

strukturalnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

cówek i jednoczesnej zasadniczej zmianie standardów, 

Zgodnie z zapisami ustawy -

uregu

6Uc

7
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Regulamin zostanie pr
posiedzenia w dniu 20 czerwca 2012 roku.

-2012 zawarto w dalszych 

Studia

ustawy - Prawo o

Warszawskiej Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK). Dokument ten 
w

opisu studiów.
              

KRK omówiono w rozdziale 4.2.
8, Regulamin studiów 

podyplomowych9, Regulamin studiów doktoranckich10

i nowe uprawnienia odpowiednio: studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz 
uczestników studiów podyplomowych.

11.
12 wzory dyplomów 

PW.

13

8

9 371/XLVII/2011 Senatu PW z dnia 23 listopada 2011r.w sprawie Regulaminu studiów 
podyplomowych w

10

dokto
11

Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad i trybu tworzenia i znoszenia oraz prowadzenia, finansowania i 
dokumentacji studiów podyplomowych

12

Warszawskiej
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dzenie14

2012/2013.

akademickiego 2011/2012 ze studentami studiów stacjonarnych umowy o warunkach 
entami studiów 

niestacjonarnych. O ce w roku akademickim 2011/2012 w
Rektora15.

W wyniku nowelizacji ustawy -
rodzajów decyzji wydawanych w sprawach studenckich jako decyzje administracyjne w trybie 

powania administracyjnego. W zenie Rektora 
PW16 w sprawie wzorów niektórych decyzji.

17, 18 oraz decyzja19.
Kolejnym udogodnieniem dla doktorantów jest wprowadzenie w drodze decyzji Rektora20

elektronicznej legitymac
W semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 Centrum Studiów Zaawansowanych 

sy matematyki i fizyki na poziomie 
zaawansowanym dla ponad 50 osób. Program przeznaczony jest dla najlepszych studentów 
drugiego semestru studiów pierwszego stopnia na Politechnice Warszawskiej. 

wiedzi na potrzeby rynku 
pracy i zainteresowania kandydatów. W roku akademickim 2011/2012 Senat Politechniki 

Fotonika
21 na Wydziale Fizyki oraz na kierunku 

22

28 kierunkach i 1 makrokierunku. W roku 

13 grudnia 2011 r. w sprawie zasad

14

15

16

niektórych decyzji administracyjnych wydawanych w indywidualnych sprawach studentów Politechniki 
Warszawskiej w zakresie rekrutacji i studiów

17

oranckich Politechniki Warszawskiej
18

na
itechnice Warszawskiej

19

Doktoranckich
20 Decyzja nr 29/2012 Rektora PW z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznej 

legitymacji doktoranta or
duplikatu

21

stopnia na kierunku Fotonika na Wydziale Fizyki
22 453/XLVII/2012 Senatu PW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uruchomienia studiów 
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2011/2012 wypromowano pierwszych absolwentów studiów drugiego stopnia na kierunku 
Mechatronika. Pierwsi studenci po studiach drugiego stopnia na kierunku 

kierunku 
Biomedyczna na Wydziale Elektronik i Nauk Informacyjnych oraz na Wydziale Mechatroniki. 

Kolejny rok obserwowany je

stacjonarnychw ostatnich dw

na
W roku akademickim 2011/2012 kolejny rok z rz

studiach w 146, co stanowi wzrost o 8 %. Liczba studentów 

W roku akademickim 2011/2012 na 57 uruchomionych studiach podyplomowych  
931 uczestników. Liczba uczestników studiów podyplomowych wykazuje

poprzednim roku akademickim wykazano wzrost liczby uczestników o 9 %, to 

117 studiów podyplomowych.
Z oferty dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

               
w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012.

Dalszemu ujednoliceniu procedur w skali Uczelni w za

Wydziale Mechatroniki i Wydziale Transportu23.

(USOS) w PW24,25 na trzech
Informacyjnych oraz Samochodów i Maszyn Roboczych.

EWISTA26,27 w celu dostosowania systemu do ci Uczelni na drodze 
-on, administrowanego 

przez MNiSW,
do L-on28

nad dostosowaniem systemu EWISTA do wydawania elektronicznych legitymacji doktoranckich, 
a

23

dyplomowych
24

25

26  Decyzja nr 8
procesu przekazywania danych do ogólnopolskiego wykazu studentów

27  
-on w 

zakresie ogólnopolskiego wykazu studentów
28

danych do bazy -on w zakresie centralnego wykazu 
nauczycieli akademickich i pracowników naukowych
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29 zelni, 
wymiar pensum i zasady obliczania godzin dydaktycznych w semestrze letnim roku 
akademickiego 2011/2012 oraz w roku akademickim 2012/2013.

Nauka
30

wniosków,  z których do finansowania zakwalifikowan
z dnia 11 kwietnia 2012 r. 

zatwierdzone zasady przyznawania stypendium naukowego w Politechnice Warszawskiej 
gulaminie stypendiów dla uczestników  studiów doktoranckich” finansowane 

podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.  Stypendia od roku 2012 
31

wolne od  podatku dochodowego od osób fizycznych.
32

projekty: – IP-Hub”, 
racowników sfery B+R z ekspertami w wypracowaniu praktycznego modelu 

funkcjonowania CTT”, „Pol-Nord Bridge” oraz projekt „Wypracowanie metod transferu 

-
-

Technol

wykonywanymi przez specjalistów z PW. 
–

ach 

technologii w PW. 

ej na terenie 
tzw. Terenu Centralnego Bi . Al. Armii Ludowej. Centrum 

–
wyszukiwania najbardziej innowacyjnych efektów prac badawczych w oparciu o dokonania 
Politechniki Warszawskiej oraz innych jednostek naukowych z regionu Mazowsza, poprzez 

,

29

dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 
2011/2012 i 2012/2013

30

szawskiej
31

32
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badawcze.
Laboratorium Centralne przewidywane w projekcie

i y Poleczki w Warszawie. W dniu             

          
–konferencyjne. Dodatkowo 

planowany je

CEZAMAT

zakupem aparatury naukowo-

Laboratorium komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej na Wydziale 
Elektrycznym,
Laboratorium miniaturowych systemów analitycznych na Wydziale Chemicznym,

na Wydziale 
Mechatroniki.

i techniczne w

w którym Politechnika jest liderem Konsorcj (2 letni projekt na 
000

kadry i przyznawaniu stypendiów. 

-badawczej 

formalnym budynku, a w chwili obecnej jest kontynuowany przez skomputeryzowanie 

Systemów Energetycznych oraz UCB 
kilka projektów badawczych (rozwojowe, celowe i specjalne) finansowane przez NCBiR. 

cieplnej”  - POIG.01.01.02-00-097/09-00 ( 2010-2013) – TERMET. Nowa siedziba pozwoli 
na dalszy rozwój kadry naukowo-badawczej oraz bazy aparaturowej obydwu Centrów.

projektami badawczymi -
Aktywnie popularyzowano prace badawcze prowadzone na PW poprzez prezentacje dla Sztabu 
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Forum Obro

Sprawy studenckie

Doktorant
liczby

dydaktyki, sportu i wypoczynku, tów. 

Jak co roku zn

I miejsce na Mi Varsovia Cantat,

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym Cantio Lodziensis,

Hajnówce,

Grand Prix i I miejsce u „jury nieoficjalnego” na Festiwalu Chórów Legnica Cantat.

Sprawy ogólne

               
isjami rektorskimi i Rektorsko-

ds. Pracowniczych.

–             

zatrudniania na stanowiskach profesorskich33

profesorskie34 35

tryb udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich36,.

33

przy zatrudnianiu na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego
34 4/2012 Rektora PW z dnia 12 stycznia 2012 r. 

konkursów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na stanowisku: adiunkta, asystenta, starszego 

35

zatrudnienie nauczycieli akademickich PW w ramach stosunku pracy u dodatkowego pracodawcy
36 17/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie trybu udzielenia nauczycielom akademickim 

ukowo-
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37 38

–
–
finansów publicznych.

                       
w Politechnice Warszawskiej39.

Po pozytywnym
Uniwersytet Trzeciego Wieku40. Podobnie po zaopiniowaniu przez Senat41

Wydawniczej PW nowy Regulamin organizacyjny42.

Warszawskiej”43

ji w 2012 r. Programu Pracowniczego. 
44.

hniki 
Warszawskiej w latach 2008-2010 oraz informacje o stanie finansów Uczelni w 2011 r.

, a od 21 grudnia 2011 r. 
Politechnika Warszawska Filia w ,

-
ustawy - Prawo o szkolnictwie w

jednostkach 
podstawowych Filii, tj. na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz w Kolegium 

wynik tej 

-
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (WBMiP) – jednostki o uznanych efektach w tej 

37 5/2012 Rektora PW z dnia 13 stycznia 2012 r. 
ryzykiem w Politechnice Warszawskiej

38 Z 18/2012 Rektora PW z dnia 27lutego 2012 r.  w sprawie wprowadzenia Systemu kontroli 

39

pracy
40 zenie nr 7/2011 Rektora PW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej 

Uniwersytet Trzeciego Wieku
41

organizacyjnego Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej
42 16/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Oficynie 

Wydawniczej Politechniki Warszawskiej
43

dla Politechniki Warszawskiej
44 22/2012 z dnia 22 maja 2012 r. 

na reklamy i 
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dziedzinie potwierdzonych przyznaniem w 2010 r. pierwszej kategorii w ocenie parametrycznej 
jednostek naukowych. Oprócz realizowanych corocznie prac statutowych i naukowo-badawczych 

zenie w r. ak. 2011/2012 kilku 
konferencji naukowych i podobnych imprez. 

W dniach 28-

Chemii WBMiP. 

Analysis and Calorimetry. 
W dniach 19- izacyjnym 

– rganizowana przez 

W dniach 27-
               

W ramach ob
1)

;
2) - na Chacaltoya i Pamirze.

Jubileusz t           

Warszawska Filii 
przez -

I
-                 

-

Budownictwa w 45-
i regionu oraz nowoczesne technologie i produkty dla budownictwa. 

W dniach 31 maja –

                

ia 2012 r. 

Kameralny Chór Akad

Administracja Centralna

Kontynu

naukowo-
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nej jak kontynuacja procesu informatyzacji 

system kadrowo-
stemu Studiów przy pomocy 

USOS.

do dyspozycji nowy budynek Matematyki i Nauk Informacyjnych
perspektywie jest budowa dwóch kolejnych obiektów (Centrum Z Innowacjami              
iTransferem Technologii PW,
CEZAMAT) i r ik 
Informacyjnych.

ds.

pracowników Administracji Centralnej sprawom realizowanym na rzecz Politechniki 
Warszawskiej.


