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Powstał Klub Absolwentów UW

W dniu 5 listopada 2002 r. odbyło się pierwsze spotkanie Klubu. Jego ideą jest
integrowanie absolwentów wokół spraw Uczelni i stworzenie forum do wymiany
doświadczeń i współpracy.

W „Założeniach strategii Uniwersytetu Warszawskiego” podkreśla się potrzebę
utrwalania związków Uniwersytetu z otoczeniem: Uczelnia powinna tworzyć po-
wiązania z instytucjami samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczy-
mi i reagować na płynące stamtąd impulsy. Uniwersytet winien uwzględniać potrze-
by swoich partnerów: stowarzyszeń zawodowych, służb publicznych i administracji,
instytucji rynku pracy. Coraz częściej zdarza się, że absolwenci wychodzą z inicjaty-
wą współpracy przy realizacji niektórych zadań czy oferują miejsca pracy lub prak-
tyki dla studentów. Bezpośredni kontakt ze znaczącą grupą absolwentów różnych
kierunków studiów i różnych pokoleń powinien przyczynić się do większej syste-
matyczności i efektywności tej współpracy. Znając sytuację Uczelni i jej zamierze-
nia rozwojowe mogą oni być swego rodzaju emisariuszami zarówno jej osiągnięć,
jak i potrzeb, mogą działać na rzecz Uczelni i wspierać jej przedsięwzięcia. Klub
może stać się więc jedną z płaszczyzn współpracy Uniwersytetu z partnerami ze-
wnętrznymi.

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju korzystając z doświadczeń zarówno uczelni
krajów Unii Europejskiej (m.in. dzięki współpracy w ramach projektów TEMPUS:
STRADEV i EXPAND), jak i krajowych ośrodków, które adaptowały niektóre rozwią-
zania zagraniczne do lokalnej sytuacji, przedstawiło pomysł utworzenia Klubu Ab-
solwentów UW. Inicjatywa ta zyskała poparcie władz rektorskich.

Chcielibyśmy, żeby absolwenci Uniwersytetu korzystali z jego potencjału intelek-
tualnego, z możliwości dalszego kształcenia i z wiedzy wybitnych specjalistów. Dla
zainteresowanych Uniwersytet przygotował specjalną ofertę dostępu do usług wła-
snych i współpracujących instytucji na preferencyjnych zasadach.

Mamy nadzieję, że spotkania Klubu będą początkiem tworzenia wokół Uniwer-
sytetu Warszawskiego silnego lobby absolwentów wspomagających swoją Alma
Mater w realizacji jej misji.
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