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Wystąpienie JM Rektor – wygłoszone 

podczas inauguracji roku akademickiego 2019/2020 

w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym 

w dniu 1 października 2019 roku 

      

Ekscelencjo księże Biskupie 

Magnificencje 

Dostojni Goście 

Wysoki Senacie 

Szanowni Państwo 

Droga Społeczności Akademicka 

 

Rozpoczynając nowy rok akademicki 2019/2020 spotykamy się dzisiaj w 

murach naszej Alma Mater, tej samej, a jednak zupełnie innej. Dziś, 1 października 

2019 roku wkraczamy bowiem w nową rzeczywistość, należałoby powiedzieć:  w 

akademicką  rzeczywistość 2.0, która jest wynikiem wejścia w życie Konstytucji dla 

Nauki. W trakcie jubileuszowego Święta Uniwersytetu w maju bieżącego roku 

mówiłam Państwu, że nowa ustawa przyniosła zmianę naszego myślenia o 

funkcjonowaniu uczelni i spojrzenia na jej przyszłość. A dziś mam zaszczyt 

przedstawić Państwu efekty naszej pracy w minionym roku, któremu bez wątpienia 

mogłyby przyświecać słowa współtwórczyni „Przekroju” Janiny Ipohorskiej: 

 

"Naszą tak ciężką teraźniejszość będą w przyszłości nazywali 

 „dawne dobre czasy”.” 

 

Najbardziej widoczna jest z pewnością zmiana struktury naszego 

Uniwersytetu. Od dziś  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny tworzy pięć, ściśle 

związanych z dziedzinami nauki, wydziałów – Wydział Nauk Humanistycznych, 

Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Wydział 

Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach oraz najnowszy Wydział Nauk Medycznych i 

Nauk o Zdrowiu. W ramach każdego z wydziałów funkcjonują instytutu powiązane z 

dyscyplinami nauki. Podejmując decyzje o takiej konstrukcji struktury uczelni 

priorytetem było optymalne przygotowanie do czekającej nas w 2021 roku ewaluacji 

jakości działalności naukowej. Według nowych zasad ocena przeprowadzana będzie 
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w ramach dyscyplin, a nie wydziałów, tak jak to miało miejsce dotychczas. Zaś 

kluczowym założeniem nowego modelu jest ocena indywidualnych osiągnięcia 

wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w ewaluowanej 

dyscyplinie. Każdy z nas, pracowników naukowo-badawczych,  ma więc bezpośredni 

i realny wpływ na rozwój dyscypliny i na jej ocenę. Każdy z nas bierze na siebie 

odpowiedzialność za jej wyniki. Od przyznanych w wyniki ewaluacji  kategorii 

naukowych: A+, A, B+, B albo C,  zależą bowiem uprawnienia do prowadzenia 

studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. A także wysokość 

finansowania, jakie otrzymamy, czyli kwota subwencji z budżetu państwa. Ani przez 

chwilę nie wolno nam stracić z oczu celu, jakim jest osiągnięcie jak najwyższej 

kategorii. Już dziś dyrektorzy instytutów powołując Rady Dyscyplin i określając 

strategię rozwoju stawiają poprzeczki wysoko, ponieważ są przekonani, że mamy 

naprawdę duży potencjał naukowy. 

 

Szanowni Państwo, 

w ciągu całego minionego roku dostosowaliśmy naszą Uczelnię  legislacyjnie i 

organizacyjnie  w pełni do wymogów obowiązującej nas ustawy. Od dziś wchodzi w 

życie przyjęty wiosną tego roku nowy Statut Uniwersytetu, od dziś obowiązują nowy 

Regulamin Organizacyjny i nowy Regulamin Pracy. Wszystkie aspekty dydaktyczne 

zostały dostosowane do nowych regulacji prawnych. Wypracowaliśmy nowy 

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami 

własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji oraz Regulamin korzystania z 

infrastruktury badawczej. Utworzyliśmy Szkołę Doktorską i przyjęliśmy nowe 

procedury nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Dostosowaliśmy 

umowy o pracę nauczycieli akademickich w zakresie minimalnej wysokości 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, przeprowadziliśmy regulację 

wynagrodzeń i zrealizowaliśmy podwyżki, a nowy Regulamin Wynagradzania 

zostanie przyjęty do końca tego roku. To tylko najważniejsze i największe akty 

prawne, w prace nad którymi przez długie miesiące zaangażowany był cały sztab 

najbardziej kompetentnych osób. Wszystkim Państwu należą się moje najgorętsze 

podziękowania za ten czas intensywnej pracy, bo dzięki Wam mogę z całą 

pewnością powiedzieć, że jesteśmy dobrze przygotowani na nowy rok akademicki.  

 

Drodzy Państwo, 
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zmiany, których dokonaliśmy wskazują jednoznacznie na kierunki rozwoju naszego 

Uniwersytetu. Nowopowstały Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu wyrósł z 

Instytutu Nauk o Zdrowiu, a jeszcze kilka lat temu jedyny wówczas w naszej  Uczelni 

kierunek studiów w obszarze zdrowia dietetyka prowadzony był w 

Międzywydziałowym Studium Dietetyki, poza strukturą wydziałową. Obecnie przy 

Wydziale prowadzonych będzie pięć kierunków studiów: pielęgniarstwo,  ratownictwo 

medyczne, dietetyka, turystyka i rekreacja, gastronomia i hotelarstwo, 

przygotowywany jest kierunek analityka medyczna, który otrzymał już pozytywną 

ocenę Ministerstwa Zdrowia.  

W celu zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w roku akademickim 

2018/2019 r. studenci kierunku ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo i kryminologia 

stosowana, pod kierownictwem dr Piotra Leszczyńskiego rozpoczęli realizację 

projektu „Kadawer jako narzędzie dydaktyczne podnoszące jakość interwencji na 

miejscu zdarzenia”. Cykl warsztatów, sympozjów i konferencji jest współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego pt.: „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” Projekt zapewnia kształcenie praktycznie 

poprzez manualne wykonywanie przez studenta badania przedmiotowego i zabiegów 

inwazyjnych w warunkach rzeczywistych, pod nadzorem nauczyciela. Taką 

możliwość zapewniają kadawery.  

Aby wzmocnić potencjał kształcenia w zakresie nauk medycznych powstał 

projekt utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Senat 

Uniwersytetu na wrześniowym posiedzeniu pozytywnie zaopiniował złożenie wniosku 

w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia, którego celem jest 

realizacja programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia pielęgniarek oraz wyraził zgodę na realizację zadania 

inwestycyjnego.  

 

 Wysoką efektywność kształcenia w obszarze ratownictwa medycznego 

potwierdzają także sukcesy naszych studentów. W X Mistrzostwach Polski Uczelni 

Wyższych w Ratownictwie Medycznym w Szczyrku zespół w składzie: Paweł 

Bakalarski (Rm3), Daryna Sholokhova (Rm3), Adrian Bojanowki (Rm1), pod 

kierownictwem dra Piotra Leszczyńskiego zdobył I miejsce. Zwycięskiemu zespołowi 

przypada zaszczyt organizacji kolejnych mistrzostw. Tak więc to właśnie Uniwersytet 
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Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach będzie gospodarzem mistrzostw w 2020 

roku. 

 

A Państwo już dobrze wiecie, że mamy dalsze ambitne marzenia, nie… nie 

tylko marzenia. My mamy PLANY, do realizacji których konsekwentnie dążymy, 

dzięki ścisłej współpracy ze szpitalami, władzami samorządowymi, Ministerstwem 

Zdrowia. I wierzę, że będziemy mogli w niedalekiej przyszłości poszczycić się  

kształceniem studentów na kierunku lekarskim, 

Na efektywność kształcenia studentów będzie miała również realizacja 

projektu w oparciu o nowoczesną Sala Integracji Sensorycznej i strzelnicy 

elektronicznej, zrealizowane w ramach projektu Uniwersyteckie Innowacje w 

dziedzinie nauk społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 

Siedlcach 

 

 

Szanowni Państwo, 

cała społeczność akademicka, ale i z pewnością  także wszyscy Państwo, 

którzy towarzyszycie naszej uczelni na co dzień doskonale zdajecie się sobie 

sprawę, że czasami świat nauki staramy się uczynić policzalnym. I choć przecież tak 

naprawdę, nawet nie wiem jak byśmy się starali, nie wszystko da się zamknąć w 

liczbach, to pozwólcie Państwo, że przedstawię Państwu kilka danych. 

W roku akademickim 2018/2019 złożono w sumie 26 wniosków grantowych, a nasi 

pracownicy naukowi realizowali łącznie 23 projekty badawcze.  Ponadto, w minionym 

roku Uniwersytet uzyskał 7 praw ochronnych,  w tym 6 patentów i 1 prawo ochronne 

na wzór użytkowy. Wdrożenia, prawa ochronne oraz przygotowywane i realizowane 

projekty jednoznacznie potwierdzają, że nasze praca badawcza związana jest ściśle 

z otaczającą nas rzeczywistością i służy nie tylko rozwojowi nauki, ale pozwała na 

praktyczne zastosowania. Doskonałym przykładem mogą być dwa największe z 

przygotowanych w ostatnim czasie projektów. Jeden z nich, który znajduje się w fazie 

oceny związany jest z kształceniem osób z niepełnosprawnościami. Przed ponad 

ćwierć wiekiem byliśmy pionierem w zakresie edukacji inkluzyjnej na poziomie 

wyższym, a dziś…? Dziś chcemy być jeszcze lepsi i dlatego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój powstał projekt o wartości ponad 5 mln 

„UPH w Siedlcach - Uniwersytet MAXI”.  Nie zapominam również, że Uniwersytet to 
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nie tylko kształcenie studentów, ale także działania przeznaczone do różnych osób 

ze środowiska lokalnego. Przy naszej Uczelni funkcjonuje Uniwersytety Otwarty  

skierowany dla osób dorosłych, młodzież zapraszamy na warsztaty i lekcje 

akademickie, a dla dzieci do 11 roku życia prowadzimy już od 8 lat zajęcia w 

Uniwersytecie Dziecięcym.  A teraz  czas na maluchy. Z myślą o nich i ich 

pracujących rodzicach powstaje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego wyceniany na 4 mln zł projekt „Żłobek uniwersytecki”.   

Dla naszej Uczelni Trzecia Misja uczelni, to  po prostu codzienność 

 

 

Drodzy Studenci i Doktoranci, 

To dla mnie największa przyjemność móc spotykać się z Wami. Nie tylko 

podczas uroczystej inauguracji, ale przede wszystkim na co dzień – w trakcie zajęć, 

na uniwersyteckich korytarzach czy w czasie organizowanych w uczelni wydarzeń. 

To Wy sprawiacie, że Uczelnia ożywa, bo wypełniacie ją swoją energia i 

kreatywnością. Bez Was uczelnia, to tylko mury i szyldy.  

 

Każdego roku z prawdziwą przyjemnością doceniamy Wasze osiągnięcia 

naukowe, sportowe, kulturalne i społeczne przyznając najlepszym z najlepszych 

stypendia. Za wybitne osiągnięcia 4 studentów naszej Uczelni otrzymało także 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przyjmijcie raz jeszcze 

serdeczne gratulacje. Mam nadzieję, że w tym roku grono wyróżnionych powiększy 

się o kolejnych niezwykłych studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach 

 

Z pewnością wszyscy Państwo doskonale zrozumiecie, że jak co roku 

najcieplejsze słowa powitania skieruję do studentów I roku, którzy dziś dołączają do 

naszej akademickiej społeczności. Jest dla mnie powodem dumy, że niemal 2 tys. 

nowych studentów wybrało nasz Uniwersytet i razem spędzimy ten niepowtarzalny 

czas. 

Szwedzki pisarz   Arne Dahl powiedział, że  "Wszystko jest możliwe, a co nie 

jest, zajmuje tylko trochę więcej czasu."  

Jestem przekonana, że dzięki studiom w Uniwersytecie Przyrodniczo-

Humanistycznym w Siedlcach odkryjecie, że rzeczywiście niemożliwe staje się 
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możliwe, zamknięte drzwi nagle stają otworem, a sięgnąć gwiazd wcale nie jest tak 

trudno. Nie wiem, jakie drogi życiowe i zawodowe wybierzecie, jakie sobie postawicie 

cele i jak będziecie chcieli je osiągnąć, ale mogę Was zapewnić, że dołożymy 

wszelkich starań, żeby Wam w tej drodze mądrze towarzyszyć, zapewniając 

wyksztalcenie i wspierając rozwój. Wierzymy w każdego z Was i nie pozwolimy, 

żebyście kiedykolwiek zwątpili w swoją wartość. A reszta? Reszta zależy tylko od 

was... 

Naszym studentom chcemy zapewniać warunki do studiowania na miarę XXI 

w. korzystając z nowoczesnych rozwiązań cyfrowej rzeczywistości i zwiększając 

dzięki temu między innymi mobilność i innowacyjność obsługi studentów. Dlatego też 

jako jedna z dwóch Uczelni w całej Polsce w 2018 r. przystąpiliśmy do pilotażowego 

programu wdrożenia systemu legitymacji studenckiej w smartfonie, tzw. 

mLegitymacji. Przetestowane zostały wersje deweloperskie, a w efekcie studenci 

informatyki otrzymali  jedne z pierwszych w Polsce mLegitymacje.  Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie studiów wprowadziło regulacje prawne, dotyczących 

mLegitymacji czyli „dokumentu elektronicznego przechowywanego i okazywanego 

przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej”. 

A już 11 października w naszym Uniwersytecie Minister Cyfryzacji pan Marek 

Zagórski podsumuje działania związane z programem pilotażowym i oficjalnie 

rozpocznie akcję wdrażania mLegitymacji studenckiej w ramach projektu mObywatel. 

W roku 2018/2019 przeprowadziliśmy także testowe wdrożenie aplikacji 

„mobilnyUSOS” umożliwiającej dostęp do kluczowych danych z USOS-web, a 

jednocześnie zapewniającej komunikację, w tym otrzymywanie bieżących 

powiadomień za pośrednictwem swoich smartfonów. Dziś już nie wyobrażamy sobie 

funkcjonowania bez telefonu, tak więc Uczelnię będziemy mieli zawsze na 

wyciągniecie ręki. 

 

Drodzy goście, 

W roku akademickim 2018/2019 kształcenie w Uniwersytecie odbywało się na 

31 kierunkach studiów pierwszego stopnia, 19 kierunkach studiów drugiego stopnia i 

11 studiach podyplomowych. Łącznie w naszej uczelni studiowało 5245 studentów 

pierwszego i drugiego stopnia  
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W minionym roku akademickim w Uniwersytecie studiowało 105 studentów 

zagranicznych, w tym 69 pochodzenia polskiego. A już dziś do tego grona dołącza 

kolejnych 119 studentów. 

Dużym zainteresowaniem osób, które pragną rozpocząć karierę naukową 

cieszyły się także studia doktoranckie prowadzone w naszym Uniwersytecie w pięciu 

dyscyplinach naukowych, W minionym roku łącznie na studiach doktoranckich 

studiowały 274 osoby. Nowa ustawa zastąpiła dotychczasowe studia doktoranckie 

(studia trzeciego stopnia) kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. W 

związku z tym roku ruszyła Szkoła Doktorska, w której kształcenie prowadzimy w  6 

dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki o bezpieczeństwie, nauki chemiczne, historia, 

rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo. Kształcenie doktorantów w Szkole 

Doktorskiej trwa  8 semestrów i realizowane jest na podstawie programu kształcenia 

oraz indywidualnego planu badawczego. W tym roku kształcenie  w Szkole 

Doktorskiej rozpocznie 18 osób. 

 

Szanowni Państwo, 

w różnych kontekstach często powtarzamy, że „świat się kurczy”.  W mediach 

przez wszystkie przypadki odmieniane jest słowo „globalizacja”, często w 

pejoratywnym znaczeniu. A może warto spojrzeć na to nieco z innej strony? Przecież 

coraz bliżej mamy do innych kultur, swobodniej porozumiewamy się w obcych 

języków i ze znacznie większą łatwością podróżujemy po świecie… W i świat ma 

bliżej do nas. W roku akademickim 2017/2018 w UPH zorganizowano 2 kursy języka 

polskiego i kultury polskiej na zlecenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w 

których udział wzięło blisko 120 osób z Portugalii, Włoch, USA, Chin, Korei 

Południowej, Chorwacji, Serbii, Słowenii, Mołdawii, Rumunii, Bułgarii, Indonezji, 

Holandii, Francji, Białorusi, Rosji, Węgier, Azerbejdżanu, Brazylii, Białorusi, Francji, 

Niemiec, Macedonii, Maroka, Japonii, Tajwanu, Ukrainy, Tadżykistanu. 

A już od dzisiaj przez cały rok akademicki 2019/2020 na Uniwersytecie Przyrodniczo-

Humanistycznym w Siedlcach gościć będziemy ponad 50 stypendystów rządu 

polskiego, którzy będą przygotowywali się do podjęcia studiów w Polsce, na 

wybranych przez siebie kierunkach w kolejnym roku akademickim 2020/2021. 

Skierowani do nas stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej będą 

kształcili się w grupie matematyczno-informatycznej, biologiczno-chemicznej (grupa 

anglojęzyczna) i ekonomicznej. Koordynatorem projektu i kierownikiem kursu jest dr 
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hab. Beata Walęciuk-Dejneka, profesor uczelni, której serdecznie dziękuję za 

zaangażowanie w umiędzynarodowienie Uniwersytetu. 

Są dziś z nami Ci  młodzi ludzie z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Mjanmy 

(dawna Birma), Nigerii, Etiopii, Meksyku, Indonezji i Peru. Witajcie w Uniwersytecie 

Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach! 

 

Szanowni Państwo, 

w dniach 26-27 września mieliśmy zaszczyt już po raz trzeci gościć w 

Uniwersytecie uczestników Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego, który odbywał 

się pod hasłem „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej 

gospodarki przyszłości”. Jak co roku w spotkaniu wzięli udział czołowi 

przedstawiciele świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu. W trakcie dwóch dni w 

ramach sesji plenarnych i paneli tematycznych jednym z lejtmotywów były 

niewątpliwie energia odnawialna, odpowiedzialność w kwestiach środowiskowych 

oraz proekologiczne działania. A my mamy świadomość, że zielona energia i dbałość 

o środowisko naturalne to inwestycja w przyszłość obecnych i przyszłych pokoleń, 

ale także w przyszłość ekonomiczną i gospodarczą i w związku z tym podejmujemy 

szereg działań od małych kroczków ograniczających zużycie plastiku po duże 

przedsięwzięcia i inwestycje. 

We wrześniu  podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, która dotyczy dofinansowania projektu 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Instytutu Biologii UPH” (w 

ramach działania 1.3.1 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020), w kwocie ok. 1,5 mln zł 

kosztów kwalifikowalnych. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii 

pierwotnej, co powinno zapewnić redukcję emisji CO2. A dodatkowo szacujemy, że 

inwestycja przyniesie ograniczenie wydatków na eksploatację obiektu w kwocie co 

najmniej 75 tys. rocznie. 

Przygotowujemy się także do projektu wykorzystującego fotowoltaikę, ponieważ 

przemawiają do nas fakty, że nowoczesny budynek czerpiący energię z paneli 

fotowoltaicznych może ograniczyć emisję CO2 nawet o 95%. 

Z dumą mogę też powiedzieć, że otrzymaliśmy Certyfikat potwierdzający 

obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza budynków zasilanych ciepłem 
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systemowym pochodzącym z Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z 

o.o. w odniesieniu do referencyjnej, lokalnej kotłowni węglowej. 

A to dopiero początek naszego eko-świata. 

 

Szanowni Państwo,  

trudno dobrać odpowiednie słowa, żeby podziękować, wszystkim tym, którzy 

wspierając Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Tak wielu z 

Państwa mówi z dumą NASZ uniwersytet, co dla naszej społeczności akademickiej 

znaczy bardzo wiele. Spieszcie nam ze wsparciem, życzliwą radą, dobrymi 

pomysłami. Pracujecie z nami nad nowymi kierunkami studiów i projektami, 

realizujecie z nami przedsięwzięcia naukowe i popularno-naukowe, kulturalne i 

społeczne. Bardzo wszystkim Państwu dziękujemy, że jesteście i dbacie o rozwój 

naszej Uczelni. 

  

Droga społeczności akademicka, 

 Wchodzimy wspólnie w nowy rok akademicki, rozpoczynamy nowy cykl 

działalności naukowej, dydaktycznej, administracyjnej, kulturalnej i społecznej 

Dziękują wszystkim za pracę na rzecz Uniwersytety i za czas i zaangażowanie w 

życie naszej Alma Mater. W tym szczególnym dniu życzę, aby rozpoczynający się 

rok akademicki obfitował  w wydarzenia sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi 

naszej Uczelni. Niech będzie to rok kreatywny i twórczy, czas efektywnej pracy i 

nauki. 

 

Drodzy Państwo,  

dziś kończymy obchody 50-lecia naszej uczelni. Cały rok obfitował w 

wydarzenia związane ze złotym jubileuszem. Był czasem nie tylko retrospekcji i 

wspomnień, ale także snucia planów na przyszłość, Klamrą spinając naszą 

przeszłości i przyszłość jest zegar słoneczny, który stanął na dziedzińcu Pałacu 

Ogińskich.  

Victor Hugo napisał,  że 

Przyszłość ma wiele imion. Dla słabych ma imię niemożliwe, dla nieśmiałych - 

nieznane, myślący i walczący nazywa ją ideałem. 

Więc odmierzając czas na naszym zegarze, życzę nam wszystkim, aby 

przyszłość był idealna. 


