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Jest dla mnie prawdziwym zaszczytem, że stojąc tu przed Państwem w dniu
Święta naszego UNIWERSYTETU, mogę spotkać się z całą społecznością
akademicką: studentami i pracownikami naukowo-dydaktycznych, pracownikami
administracji, obsługi, pracownikami technicznymi, absolwentami i emerytami,

a

także partnerami i przyjaciółmi Uczelni.
Szanowni Państwo,
zgodnie z propozycją resortu nauki ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce” - tzw. Ustawa 2.0, czy też Konstytucja dla Nauki ma zacząć obowiązywać już
od najbliższego roku akademickiego, czyli od 1 października 2018 r. Oczywiście w
tym kontekście nasuwa się pytanie: Co to oznacza dla naszego Uniwersytetu? Gdy
podczas zeszłorocznego Święta Uczelni przedstawiałam Państwu pierwsze zarysy
ustawy wynikające z zaprezentowanych wstępnych projektów reform już wówczas
podkreśliłam, że zmiany, które nas czekają, będą znaczące. Od tamtego czasu
powstał

projekt

ustawy,

szeroko

dyskutowany

i

poddany

konsultacjom

środowiskowym, ustawa ewaluowała i zmieniała się. Tak więc odpowiadając na
pytanie o przyszłość naszej Alma Mater warto podkreślić, że nowa ustawa daje nam
szansę na zmiany. I należy zacząć od zmiany myślenia o Uniwersytecie i jego
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przyszłości, o miejscu na mapie edukacyjnej i naukowej, o sposobie i zaangażowaniu
w pracę na wszystkich poziomach. Niewątpliwą szansą dla naszego Uniwersytetu
jest udział w ogłoszonym właśnie w związku zapowiadaną Ustawą 2.0 konkursie
Regionalna Inicjatywa Doskonałości. Celem skierowanego do Uczelni naszego
typu konkursu jest finansowanie badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości
artystycznej, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających
się w regionie uczelni. Na Wydziale Przyrodniczym przygotowany został projekt
unikalnych na skalę

krajową badań, które uwzględniają także aspekt praktyczny.

Reformy będą też wymagać zmiany struktury uczelni, aby sprostować nowym
regulacjom. Projekt nowej ustawy uzależnienia bowiem większość możliwości uczelni
od kategorii naukowych, jakie Uczelnia uzyska w prowadzonych przez siebie
dyscyplinach. Dyscypliny to w najbliższej naukowej ocenie parametrycznej uczelni
słowo klucz. I tak już teraz należy przestawić myślenie o pracy naukowej na te
właśnie tory. Od tego zależy, jak odnajdziemy się w nowej rzeczywistości. Choć
ciągle jeszcze nie znamy ostatecznego kształtu ustawy, która będzie obowiązywać,
nasz Uniwersytet podejmuje już teraz wiele działań, aby przygotować się na jej
wprowadzenie.
Szanowni Państwo,
niezależnie od nadchodzących zmian codzienna praca i zaangażowanie przynoszą
efekty w postaci m.in. pozyskiwanych projektów, które z jednej strony uatrakcyjniają
ofertę edukacyjną uczelni, wspierają działania na rzecz społeczności akademickiej a
także służą społeczności lokalnej. Aktualnie nasza Uczelnia prowadzi 11 projektów
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o łącznej
wartości ponad 20 mln złotych, w tym 5 na Wydziale Humanistycznym, 2 na
Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych oraz po jednym na Wydziale
Przyrodniczym i Wydziale Nauk Ścisłych oraz w Biurze Karier.
Najnowsze z nich to projekt realizowany w Instytucie Edukacji Wydziału
Humanistycznego Nie jesteś sam oraz projekt Wsparcie uczelni szansą na jej
rozwój obejmujący swoim działaniem WP, WNŚ, WNEiP oraz administrację uczelni.
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Projekt „Nie jesteś sam” jest nowatorskim działaniem Uczelni na rzecz
społeczności lokalnej, w szczególności osób starszych i z niepełnosprawnościami. W
dużej mierze są to osoby samotne lub z różnych przyczyn niemogące liczyć na
pomoc bliskich. Zostaną objęte one usługami sąsiedzkimi prowadzonymi przez osoby
z najbliższego otoczenia uczestników. Działania na rzecz rozwoju środowiskowych
form usług społecznych umożliwią osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem
społecznym

niezależne

funkcjonowanie

w

środowisku

odizolowaniu od rodziny i społeczności lokalnej.

i

pomogą

zapobiec

Dodatkowo usługi opiekuńcze

wsparte zostaną przez pracowników Instytutu Edukacji nowoczesnymi technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi tzw. TELEOPIEKĄ.
Największy obecnie projekt o wartości ponad 8 mln złotych - realizowany w
naszej Uczelni pod nazwą Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój zakłada nabycie
przez ponad 400 studentów oraz blisko 200 pracowników Uniwersytetu kompetencji
niezbędnych w pracy zawodowej. Projekt przewiduje realizację działań dotyczących
kształtowania i podniesienia kompetencji studentów Wydziału Przyrodniczego,
Wydziału Nauk Ścisłych i Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Natomiast w
ramach modułu Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego realizujemy
dwa rodzaje działań: wsparcie informatyczne w zakresie narzędzi zarządzania
uczelnią oraz działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i
administracji w uczelni.
Tak jak wskazuje choćby sam tytuł ostatniego z wymienionych projektów, ich
realizacja ma znaczący wpływ na rozwój uczelni. Mogą one również stać się punktem
wyjścia do dalszych badań naukowych. Podejmowane w ich ramach działania
niewątpliwie przyczyniają się także do podniesienia jakości kształcenia na
poszczególnych kierunkach studiów oraz do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej i
samego procesu dydaktycznego. Niezwykle istotne jest, że celem wszystkich
projektów, których uczestnikami są studenci, jest wyposażenie ich w dodatkowe
umiejętności, kompetencje i wiedzę, tak aby już jako absolwenci naszej Uczelni byli
bezkonkurencyjni na rynku pracy i mogli swobodnie kształtować swoją drogę
zawodową.
Warto także podkreślić podejmowane sukcesywnie działania inwestycyjne,
które podnoszą komfort studiowania i pracy w naszym Uniwersytecie. W minionym
3

roku dzięki wielu staraniom uzyskaliśmy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego parkingu przy Wydziale
Przyrodniczym. Pozyskane środki pozwoliły na realizację tej wyczekiwanej inwestycji,
która znacząco zwiększa dostępność kompleksu zlokalizowanego przy ul. Prusa.
Mam nadzieję, że przy kolejnych okazjach będę miała przyjemność poinformować
Państwa o dalszych zrealizowanych inwestycjach.
Szanowni Państwo,
w tym ważnym dla całej społeczności akademickiej Uniwersytetu dniu w
sposób szczególny podkreślamy wysiłek i starania pracowników naukowych i
studentów Uniwersytetu. Napoleon Hill powiedział, że „wygrywa tylko ten, kto ma
jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.” Szczere gratulacje
składam więc wszystkim, którzy nie tracą z oczu swoich celów, dzięki swojej
determinacji, zaangażowaniu i odwadze do nich docierają. Dzisiejsze Święto
Uniwersytetu to dzień, kiedy możemy uczestniczyć w promocjach habilitacyjnych 7
doktorów, a 15 adeptów nauki odbierze dziś promocje doktorskie.

Możecie być

Państwo z siebie prawdziwie dumni stąpając po kolejnych szczeblach kariery
naukowej,

bo

awanse

naukowe,

które

dzisiaj

uroczyście

odbierzecie,

to

ukoronowanie kilku lat Państwa intensywnej pracy naukowej. To także olbrzymie
zobowiązanie. Bo teraz to Państwo będziecie nauczycielami, mentorami i
przewodnikami dla tych, którzy dopiero pukają do drzwi świata nauki.
Każdego roku z prawdziwą dumą przekazuję Państwu informację, że studenci
naszej Uczelni znajdują się w gronie najlepszych studentów w Polsce. W bieżącym
roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia za wybitne
osiągnięcia

645 studentom z całej Polski, a w tym gronie znalazło się także 8

studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Natomiast 23
maja aż 12 studentów odbierze stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego. Raz
jeszcze wszystkim stypendystom serdecznie gratuluję i życzę kolejnych niezwykłych
sukcesów.
Tradycją stało się także, że w trakcie majowego święta naszej uczelni możemy
wyróżnić najlepszego studenta i wybitnego młodego naukowca w konkursie im. prof.
Lesława Szczerby organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu
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Przyrodniczo-Humanistycznego. Kilka edycji konkursu udowodniło, że wyróżnienie
było impulsem do dalszego działania, do jeszcze wytrwalszej pracy i większego
zaangażowania. Tegorocznym laureatom życzę, aby dzisiejsza nagroda była
początkiem kolejnego etapu w rozwoju zawodowym i naukowym.
Szanowni Państwo,
mówiąc o osiągnięciach w tym roku wyjątkowo chciałabym podkreślić sukcesy
sportowe

naszych

studentów

z

niepełnosprawnościami,

którzy

dumnie

reprezentowali Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w trakcie
ogólnopolskich

zmagań.

Na

Ogólnopolskiej

Olimpiadzie

Studentów

z

Niepełnosprawnościami i II Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS, które odbyły
się w dniach 20 – 22 kwietnia 2018 w Częstochowie studenci niesłyszący zdobyli w
sumie 12 pucharów i zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji drużyn uniwersyteckich.
Drużyna naszej Uczelni wgrała także zmagania w siatkówce, a sukcesem naszych
zawodników zakończyły się rozgrywki w tenisie stołowym oraz w konkurencji Dart. Z
medalami nasi reprezentanci wrócili także z rozegranych w minionym tygodniu
Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS w pływaniu. Studenci naszego Uniwersytetu
zdobyli 5 medali, w tym 1 złoty, 1 srebrny i 3 brązowe.
Długą listą indywidualnych sukcesów może się poszczycić pan Adrian
Marcinkiewicz, student kierunku pedagogika i tegoroczny stypendysta Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, który w bieżącym roku wywalczył tytuł wicemistrza Europy
niesłyszących w biegu na 3000 m na 6 Halowych Mistrzostwach Europy
Niesłyszących w lekkoatletyce.
Te wszystkie puchary, które możecie dziś Państwo zobaczyć, to tylko
najnowsze zdobycze naszych studentów!
Zarówno takie spektakularne sukcesy, jak i zwycięstwa dnia codziennego
potwierdzają tylko, że edukacja inkluzyjna, prowadzona na wszelkich poziomach jest
niezwykle ważna, gdyż daje szansę na rozwój pasji i zainteresowań, szlifowanie
talentów i takie zaprojektowanie ścieżki zawodowej, żeby niezależne życie po
zakończeniu studiów było oczywistością a nie wyjątkiem.
Szanowni Państwo,
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Nasz

uniwersytet

jako

jedna

z

dziesięciu

uczelni

w

województwie

mazowieckim i 59 (w tym 5 wojskowych) w Polsce uczestniczyła w rozpoczętym w
2017

r.

programie

pilotażowym

ochotniczego

szkolenia

studentów

„Legia

Akademicka”. Legia nawiązuje tradycją do ochotniczej formacji wojskowej utworzonej
11 listopada 1918 r. przez młodzież studencką uczelni warszawskich. W tym roku
ponad 100 studentów i studentek naszej uczelni odbyło szkolenie, celem którego
było przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie działań piechoty w korpusie
szeregowych oraz podoficerów, szczególnie nabycia wiedzy i umiejętności
niezbędnych

do

skutecznego

rozwiązywania

problemów

organizacyjnych,

planowania, organizowania i prowadzenia szkolenia oraz dowodzenia drużyną
piechoty

w

zakresie

taktycznym.

Uniwersytet

Przyrodniczo-Humanistyczny

zrealizował część teoretyczną, obejmującą przedmioty z zakresu obronności i wiedzy
wojskowej (podstawy wychowania obywatelskiego oraz wojskowego, szkolenie
bojowe, logistyczne, ogólne). Aktualnie studenci, którzy ukończyli szkolenie mogą
składać wnioski o uczestnictwo w części praktycznej projektu. Jestem przekonana,
że udział w projekcie Legia Akademicka otworzy przed uczestnikami drzwi do kariery
wojskowej.
Szanowni Państwo,
nasza społeczność akademicka została w tym roku szczególnie wyróżniona,
gdyż Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy uhonorował prof. dr
hab. Stanisława Kalembasę zaszczytną godnością Doktora Honoris Causa.
Wyróżnienie to stanowi uznanie dla nieprzeciętnej wiedzy i znaczącego dorobku
naukowo-badawczego Pana Profesora, które dla nas wszystkich mogą być wzorem
do naśladowania.
Drodzy Państwo,
dla każdej Uczelni jednym z kluczowych elementów funkcjonowania jest ścisła
i efektywna współpraca z otoczeniem biznesowym, gospodarką, w szczególności z
firmami i instytucjami lokalnymi oraz regionalnymi. Miarą realnej współpracy w tym
zakresie jest z jednej strony skuteczne wdrażanie osiągnięć naukowych i postępu
technicznego do gospodarki oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć, z drugiej
strony dostosowanie jakości kształcenia do potrzeb i oczekiwań środowiska
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zewnętrznego oraz rynku pracy. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że nasz
Uniwersytet doskonale odnajduje się na tym polu. Nowe kierunki przygotowywane
przez nas są odpowiedzią na szczegółowo zidentyfikowane potrzeby środowiska. W
tym roku uruchomiliśmy aż cztery nowe kierunki studiów: pedagogikę specjalną,
inżynierię

ekologiczną,

menadżera

produkcji

i

dystrybucji

żywności

oraz

zoopsychologię z animaloterapią. Kolejny kierunek o profilu praktycznym – inżynieria
procesów technologicznych - skonstruowany został w ścisłej współpracy i zgodnie ze
zdefiniowanym zapotrzebowaniem przedsiębiorstw naszego regionu na konkretnych
specjalistów.
W tym kontekście warto przypomnieć, że dn. 19 i 20 października ubiegłego
roku

nasza

Uczelnia

gościła

w

swoich

progach

uczestników

III

Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego. A już dziś mogę Państwa poinformować,
że w tym roku nasz Uniwersytet będzie współorganizatorem kolejnego Szczytu i to
właśnie u nas spotkają przedstawiciele gospodarki, biznesu i polityki.

Szanowni Państwo,
rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego

w

Siedlcach,

które

zapoczątkujemy

w

dniu

inauguracji najbliższego roku akademickiego 2018/2019, a zakończymy uroczyście w
dokładnie za rok, w dniu kolejnego święta naszej Alma Mater. Społeczność
akademicką tworzą wszyscy, którzy są lub byli związani z naszą Uczelnią –
pracownicy, studenci i absolwenci, doktoranci, przyjaciele Uniwersytetu, słuchacze
Uniwersytetu Otwartego i Dziecięcego… Dlatego też pragnę zaprosić wszystkich
Państwa do włączenia się w przygotowania naszego jubileuszu. Razem tworzymy
nasz Uniwersytet i wspólnie przygotujmy jego złoty jubileusz.
Drodzy Goście i Przyjaciele naszego Uniwersytetu!
Dziś, w ten piękny majowy dzień, przekazuję wszystkim Państwu serdecznie
podziękowania za wspieranie wszystkich podejmowanych przez Uniwersytet działań,
okazywaną życzliwość i zaangażowanie i stałą obecność w

życiu społeczności

akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Pozwólcie
Państwo, że na koniec zadedykuję Państwu słowa Thomasa Edisona
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„Gdybyśmy robili wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić,
wprawilibyśmy się w ogromne zdumienie”
I życzę nam wszystkim, abyśmy i siebie samych i cały świat wprawiali w nieustające
zdumienie.
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