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Wystąpienie Jej Magnificencji Rektor, prof. dr hab. Tamary Zacharuk  

wygłoszone podczas Święta Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach  

w dniu 17 maja 2017 roku  

 

 

Ekscelencje  

Magnificencje  

Dostojni Goście  

Wysoki Senacie  

Szanowni Państwo  

Droga Społeczności Akademicka 

 

Jest dla mnie niezwykłym zaszczytem, że mogę przywitać Państwa na uroczystym 

posiedzeniu Senatu w dniu Święta naszej Uczelni. Ustanowione w 2001 r. majowe Święto 

naszego Uniwersytetu,  to święto całej społeczności akademickiej, nasze spotkanie rodzinne, 

które gromadzi  – studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników 

administracji, obsługi, pracowników technicznych, absolwentów i emerytów, partnerów i 

przyjaciół Uczelni.  

 

Jak w każdej rodzinie przychodzą na świat dzieci, ale też rozstajemy się z bliskimi. W 

naszej społeczności akademickiej pożegnaliśmy w poniedziałek naszego studenta kierunku 

zootechnika, członka Senatu Uniwersytetu, wiceprzewodniczącego Parlamentu 

Studenckiego pana Michała Czarkowskiego. Proszę Państwa o powstanie. Uczcijmy minutą 

ciszy pamięć naszego studenta. 

 

Szanowni Państwo, 

od blisko 50 lat budujemy naszą społeczność akademicką. Jak silne więzi łączą nas 

wszystkich z naszą Alma Mater może świadczyć chociażby jubileusz 40-lecia siedleckiej 

zootechniki, który w minionym tygodniu zgromadził zacne grono gości. Takie spotkania są 

zawsze nie tylko okazją do prezentacji osiągnięć naukowych, ale też niepowtarzalna szansą 

na niezwykłe spotkania po latach. Wyrażam szczere uznanie wszystkim, którzy mieli udział  

w tworzeniu wieloletniej historii siedleckiej zootechniki. 

Dziękuję wszystkim Państwu, że właśnie z naszą uczelnia związaliście swoje życie 

studenckie i zawodowe.  
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Święto Uczelni dwa tysiące siedemnastego roku jest pierwszym w nowej kadencji 

władz Uniwersytetu, a jednocześnie w czasie, kiedy przed naszą Uczelnią stoją bardzo 

poważne wyzwania. Od momentu, kiedy społeczność akademicka w 2012 roku po raz 

pierwszy obdarzyła mnie zaufaniem i powierzyła mi funkcję rektora, zachęcałam wszystkich 

do podejmowania dyskusji nad sytuacją naszej Uczelni, strategią  jej rozwoju i miejscem, 

jakie powinna zajmować w otaczającym ją środowisku. Dziś jest czas na podejmowanie 

działań  – szczególnie w kontekście zmian, które czekają cały system szkolnictwa wyższego 

w związku z przygotowywaną nową Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.  

Szanowni Państwo, 

w 2016 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpisało konkurs na 

przygotowanie założeń, które mają posłużyć do stworzenia nowych regulacji prawnych. Nad 

przygotowaniem niezależnych propozycji pracowały trzy zespoły: jeden pod kierownictwem 

prof. Marka Kwieka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, drugi afiliowany przy 

Uniwersytecie SWPS - uczelni niepublicznej – prowadzony  przez prof. Huberta Izdebskiego, 

a trzeci, dr. hab. Arkadiusza Radwana z Instytutu Allerhanda. 

Oficjalna prezentacja założeń odbyła się 1 marca  bieżącego roku. „Uczelnie powinny 

się bać jednego: utrzymania status quo”, w rozmowie z Polską Agencją Prasową 

podsumował minister nauki, Jarosław Gowin.  Podkreślił także, że  podczas prac nad nową 

ustawą ministerstwo będzie się trzymało trzech drogowskazów. „Po pierwsze, - mówił mister 

Gowin -  będzie to poszerzenie autonomii uczelni, po drugie – jednoznaczny kurs na 

podnoszenie jakości, zarówno dydaktyki, jak i badań naukowych. I po trzecie – musimy 

poprawić model zarządzania uczelniami.” I chociaż ostateczny projekt nowej ustawy zostanie 

zaprezentowany dopiero na wrześniowym Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie, to już 

dzisiaj należy dołożyć wszelkich starań, aby nie stracić szansy na znalezienie się w gronie 

Uczelni, które najlepiej odnajdą się w nowej, akademickiej rzeczywistości. Czy czekają nas 

duże zmiany? Jestem przekonana, że będą one znaczące. Zaprezentowane projekty – mimo 

wielu różnic wynikających także ze specyfiki środowisk w jakich powstały -  wskazują kilka 

zbieżnych propozycji. Zdaniem zespołów eksperckich uczelnie powinny zostać podzielone 

na trzy typy: badawcze, dydaktyczne oraz badawczo-dydaktyczne. W dużej mierze teraz od 

nas zależy to, gdzie na mapie polskiego szkolnictwa wyższego znajdzie się nasz 

Uniwersytet. Zgodnie z zapowiedziami zmieni się sposób finasowania uczelni i zasady, na 

których uczelnie będą mogły prowadzić poszczególne kierunki studiów, olbrzymi nacisk 

kładziony będzie na rozwój badań naukowych i umiędzynarodowienie, znaczącą rolę w 

ocenie uczelni odgrywać będzie jakość kształcenia. 
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W tym zakresie nasz Uniwersytet podejmuje wiele działań. Kwestie wysokiej jakości 

kształcenia zawsze znajdują się w centrum wszystkich działań związanych z kształceniem 

naszych studentów. Poza standardowymi działaniami w ramach wewnętrznego systemu 

zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w 

Siedlcach realizowane są obecnie 4 nowe projekty kompetencyjnie o łącznej wartości blisko 

4 mln złotych – trzy na Wydziale Humanistycznym i jeden na Wydziale Przyrodniczym. Są 

to:  

 Projekt: Drogi do przyszłości: studiuj, pracuj, realizowany w instytucie Neofilologii i 

Badań Interdyscyplinarnych; 

 Projekt: Rozwój kompetencji studentów logopedii UPH w Siedlcach, realizowany 

w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii; 

 I trzeci projekt realizowany na Wydziale Humanistycznym dotyczący Podniesienia 

kompetencji studentów/studentek kierunku Pedagogika i Bezpieczeństwo 

narodowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  w Siedlcach; 

 A na Wydziale Przyrodniczym w Instytucie Nauk o Zdrowiu realizowany jest projekt: 

Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej studentów Turystyki i rekreacji na rynku 

pracy. 

 Udział w tego rodzaju projektach jest dla studentów wartością dodaną, rozszerzającą 

wiedzę i umiejętności nabywane w ramach toku studiów. Jest też niepowtarzalną szansą na 

poznanie nowych ludzi i miejsc, nawiązanie kontaktów zawodowych i otwarcie nowych 

perspektyw. A przecież temu powinny służyć studia wyższe. Dlatego też dokładamy 

wszelkich starań, aby pozyskiwać środki na nowe projekty, które wzbogacą ofertę 

edukacyjną. 

Szanowni Państwo,  

w zakresie rozwoju badań naukowych olbrzymią szansą, a jednocześnie 

rozwiązaniem mającym wzmocnić współpracę między jednostkami naukowymi i 

środowiskiem społeczno-gospodarczym oraz zoptymalizować przepływ wiedzy między 

nauką a biznesem,  jest program „Doktorat wdrożeniowy”. 27 kwietnia bieżącego roku 

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą taką właśnie formę realizacji 

doktoratów. Pierwszy nabór na studia doktoranckie w ramach tego programu planowany jest 

w połowie 2017 r., a pierwsi doktoranci powinni rozpocząć studia w systemie dualnym już w 

październiku tego roku. Realizacja doktoratów wdrożeniowych w systemie dualnym oznacza, 

że jednostka naukowa wraz z przedsiębiorstwem ustalają plan badań, który ma na celu 

rozwiązanie określonego przez pracodawcę problemu, a doktorant pracuje przy wsparciu 
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dwóch opiekunów: promotora naukowego i opiekuna pomocniczego, wskazanego przez 

pracodawcę. Takie podejście do realizacji badań naukowych niewątpliwie umożliwia 

efektywniejszy transfer wyników badań i ich zastosowanie w praktyce. Dla doktorantów jest 

szansą na szybszy rozwój naukowy, a jednocześnie oznacza podwójne korzyści finansowe 

w postaci wynagrodzenia ze strony pracodawcy oraz stypendium z Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego.    

Intensyfikacja działań w zakresie umiędzynarodowienia w bieżącym roku 

akademickim zaowocowała między innymi przystąpieniem naszej Uczelni do 

programu UNIWERSYTET BAŁTYCKI (Baltic University Programme, w skrócie: BUP) 

koordynowanego przez szwedzki uniwersytet w Uppsali. BUP jest siecią ponad 200 

uniwersytetów z krajów położonych głównie w obszarze Bałtyku, ale również z Czech, 

Ukrainy i Białorusi. W ramach tego programu nasi studenci i pracownicy mają możliwość 

bezpłatnego udziału w kursach, konferencjach i warsztatach organizowanych w sieci, 

dotyczących takich obszarów jak: nauka o środowisku, kultura, polityka, społeczeństwo 

basenu Morza Bałtyckiego; ludy Bałtyku; zrównoważony rozwój regionu Bałtyckiego, 

gospodarka wodna, rozwój społeczny i planowanie miast. 

Inne możliwości współpracy międzynarodowej stwarza Stowarzyszenie 

Uniwersytetów Grupy Wyszehradzkiej (Visegrad University Association), do którego 

także dołączyliśmy. Głównymi  zadaniami Stowarzyszenia są: promocja współpracy 

między uczelniami poprzez wymianę poglądów i informacji nt. programów nauczania; 

wymiany studentów, nauczycieli akademickich i kadry administracyjnej; wspieranie 

współpracy w dziedzinie badań na rzecz gospodarki, społeczeństwa, pokoju i rozwoju 

kultur; publikacje w prestiżowych czasopismach  a także zapewnienie wspólnej platformy 

współpracy przy wspólnych programach kształcenia i przy uzyskiwaniu „podwójnych 

dyplomów”. 

W zakresie uzyskiwania „podwójnych dyplomów” warto podkreślić, że nasz 

Uniwersytet już w tym roku akademickim zaoferował studentom kierunku informatyka na 

Wydziale Nauk Ścisłych taką możliwość w ramach współpracy z Uniwersytetem w 

Kokkoli w Finlandii.  Studenci II roku studiów mogą ubiegać się o wyjazd do Finlandii i 

realizować tok studiów uprawniający do uzyskania dyplomu fińskiej uczelni. Proces 

uzyskiwania podwójnych dyplomów składa się z trzech etapów: odbycia jednego 

semestru studiów w fińskiej uczelni, nauki zdalnej oraz pracy magisterskiej. Z 
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przyjemnością pragnę poinformować, że w tym roku akademickim studenci informatyki, 

już rozpoczęli procedurę uzyskiwania podwójnego dyplomu. 

Szanowni Państwo, 

coroczne Święto Uniwersytetu to także dzień, w którym w sposób szczególny 

doceniamy wysiłek i starania  pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu. To 

niezwykły moment, kiedy możemy złożyć szczególne gratulacje wszystkim, którzy wiedzą, że   

„tam gdzie warto dotrzeć, nie ma drogi na skróty”, a oni mają wytrwałość i  odwagę, by te 

drogi przemierzać. 

 

Właśnie dziś uczestniczyć będziemy w promocjach habilitacyjnych 9 osób, a 31 

adeptów nauki odbierze promocje doktorskie, w tym z WP – 27;   WH – 2;  WNS – 2 . 

Awanse naukowe to zwieńczenie kilku lat  intensywnej  pracy naukowej i prawdziwy powód 

do satysfakcji. Jestem dumna, że tak liczne grono naukowców wybrało nasz Uniwersytet na 

miejsce rozwoju swojej kariery. Jestem pewna, że jesteście Państwo inspiracją dla 

młodszych kolegów-naukowców, którzy są dopiero na początku swojej drogi naukowej.  

 

Z prawdziwą dumą pragnę również podkreślić, że studenci naszej Uczelni co roku 

znajdują się w gronie najlepszych studentów w Polsce. Na rok akademicki 2016/2017 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia 709 

studentom, studiów I i II stopnia, z całej Polski, a wśród nich jest również aż 10 studentów  

z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Mam także zaszczyt 

poinformować Państwa, że już przyszłym tygodniu aż 12 studentów odbierze stypendia 

Marszałka Województwa Lubelskiego. Raz jeszcze pragnę wszystkim  stypendystom 

serdecznie gratuluję i życzę kolejnych niezwykłych sukcesów.  

 

Szanowni Państwo, 

dzięki  Stowarzyszeniu Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  

w Siedlcach od siedmiu lat święto uczelni jest także dniem, w którym możemy uhonorować 

najlepszego studenta i wybitnego młodego naukowca – laureatów konkursu 

 im. prof. Lesława Szczerby. Jestem przekonana, że wyróżnienie w takim konkursie przynosi 

nie tylko satysfakcję, ale wzmacnia również motywację do podejmowania dalszych działań  

i realizacji kolejnych planów naukowych i zawodowych.  
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Drodzy Państwo, 

nową szansą rozwoju naszego Uniwersytetu jest niewątpliwie podpisana 12 maja 

bieżącego roku ramowa umowa o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w 

ramach projektu „Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS”. Realizację wspólnego 

przedsięwzięcia zainicjowała pani prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes ZUS, która tuż 

po podpisaniu porozumienia wygłosiła w naszym Uniwersytecie wykład pt. „Gwarancje 

państwa we współczesnych systemach emerytalnych” – pierwszy z cyklu wykładów 

poświęconych tej tematyce. Bardzo dziękuję panu Markowi Paczuskiemu dyrektorowi 

oddziału ZUS w Siedlcach za zaangażowanie w przygotowanie tego porozumienia.  

Szerokorozumiana współpraca z otoczeniem biznesowym, instytucjami  

i środowiskiem lokalnym, a także wszelkie przedsięwzięcia ponadregionalne będą coraz 

częściej wyznaczały kierunki działań podejmowanych przez nasz Uniwersytet.  

Drodzy Goście i Przyjaciele naszego Uniwersytetu!  

dziś składam Państwu serdecznie podziękowania za wsparcie, którego nam 

nieustająco udzielacie, za zaangażowanie w nasze akademickie życie i za całą życzliwość, 

którą odczuwamy na co dzień. Kończąc dzisiejsze wystąpienie, chciałabym pozostawić 

wszystkim Państwu słowa Johanna Wolfganga von Goethe:  

"Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to.  

Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię". 

Życzę Państwu wiary we własne – często przez nas samych zbyt surowo oceniane –

możliwości  i odwagi podejmowania nowych wyzwań. 

 

 

 

 

 

 

 

 


