
Szanowni Pan stwo, 
 
Centrum Transferu Wiedzy KUL (CTW) jest jednostką analityczno-

zarządczą administracji, kto rej celem jest opracowywanie, wdraz anie i realizacja 
strategii rozwoju Uniwersytetu. Mies ci się w Kampusie Gło wnym Uniwersytetu 
i została powołana w odpowiedzi na potrzeby wspo lnoty akademickiej oraz 
społeczen stwa, s rodowisk lokalnych i otoczenia biznesowego. 

 
CTW stanowi z jednej strony przestrzen  naukowo-dydaktyczną 

i konferencyjną z salami wykładowymi, c wiczeniowymi i laboratoryjnymi, 
a z drugiej pełni funkcje jednostki, kto ra dla osiągania celo w strategicznych 
Uniwersytetu: 

 
 gromadzi informacje wspomagające procesy zarządzania, 
 przygotowuje specjalistyczne analizy dotyczące funkcjonowania 

Uniwersytetu i jego otoczenia, 
 nawiązuje, wzmacnia i usprawnia wspo łpracę między jednostkami 

Uniwersytetu w zakresie badan  naukowych i kształcenia, 
 wspomaga działania popularyzujące działalnos c  i osiągnięcia 

Uniwersytetu, 
 podejmuje szeroko rozumianą wspo łpracę z otoczeniem 

Uniwersytetu. 
 

Powołanie Centrum Transferu Wiedzy jest odpowiedzią Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego na procesy zmian w otoczeniu społecznym, 
biznesowym, politycznym i technologicznym. Uniwersytet funkcjonując 
w warunkach niepewności i turbulencji, przemian gospodarki opartej na wiedzy, 
staje w obliczu systemowych wyzwań na które aktywnie odpowiada. Niełatwym 
zadaniem jest jednak pogodzenie z jednej strony mierzalnej użyteczności 
i opłacalności finansowej, które stały się podstawowym kryterium jego oceny, 
z drugiej zaś działań w imię rozwoju wiedzy, jednostek i całego społeczeństwa, 
które nigdy nie przestały być jego celem nadrzędnym. 

 
Centrum Transferu Wiedzy będzie w ten sposób jednostką, która 

poprzez analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, monitoring zmian 
i oczekiwań interesariuszy, podejmować będzie działania harmonizujące 
aktywność naukową i społeczną Uniwersytetu. Ze względu na misję CTW, 
nakierowaną na stałe monitorowanie realizacji podstawowych celów 
Uniwersytetu w zakresie transferu wiedzy, nauki i innowacyjności przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii, jest CTW jednostką stale otwartą 
na kontakty i potrzeby kluczowych beneficjentów i instytucji współpracujących 
z Uniwersytetem: środowiska akademików, studentów, przedsiębiorców i media.  

 
Zapraszam Państwa serdecznie do korzystania z zasobów Centrum Transferu 

Wiedzy i zachęcam do współpracy. 
  

Z poważaniem, 
 
dr hab. Robert Szwed 
Dyrektor CTW 


