
 1 

Wystąpienie JM Rektor – wygłoszone 

podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019 

w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym 

w dniu 3 października 2018 roku 

 

      

Ekscelencjo księże Biskupie 

Magnificencje 

Dostojni Goście 

Wysoki Senacie 

Szanowni Państwo 

Droga Społeczności Akademicka 

 

 

Gdy 25 września 1969 roku rozbrzmiało pierwsze Gaudeamus w nowo powołanej 

Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Siedlcach rozpoczęła się piękna historia rozwoju uczelni i 

równocześnie naszego miasta jako ośrodka akademickiego. W pierwszym roku istnienia 

uczelni na prowadzonych na dwóch wydziałach kierunkach – na Wydziale Pedagogicznym: 

nauczaniu początkowym z matematyką i nauczaniu początkowym z wychowaniem 

fizycznym, a na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym: matematyce z fizyką i chemii z 

biologią studiowało niecałe 200 osób, a kadrę naukowo-dydaktyczną stanowiło wówczas 

niespełna 30 osób.  Dziś jako Rektor Uczelni, której społeczność liczy ponad 7.000 osób 

mam wielki zaszczyt w obecności tak zacnych gości rozpoczynać 50 rok akademicki w 

Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach jednocześnie inaugurując 

obchody Jubileuszu naszej Uczelni. Pragnę Państwu dziś przedstawić także okolicznościowe 

logo naszego Uniwersytetu, jakim posługiwać się będziemy w trakcie roku naszego złotego 

jubileuszu. Autorem projektu jest doskonale znany nam wszystkim artysta, profesor naszego 

uniwersytetu, pan Tomasz Nowak. Wydarzenia związane z obchodami 50-lecia będą 

towarzyszyć nam aż do uroczystego posiedzenia Senatu z okazji Święta Uniwersytetu 15 

maja 2019 roku. Obchody złotego jubileuszu naszej Uczelni rozpoczynamy  w roku stulecia 

Niepodległości Polski. Tę niezwykłą rocznicę celebrujemy wieloma wydarzeniami 

związanymi z historią naszego kraju, a już niedługo będziemy mogli zaprosić Państwa na 

niezwykłą wystawę "Kobiety w walce o niepodległość Polski". Zaprezentowanych zostanie 26 

plansz przedstawiających mądre, silne i niezwykłe zwyczajne polskie kobiety, które żyły i 

działały w trudnych czasach, zarówno wojny jak i pokoju. Wystawa jest częścią projektu pn. 

"Kobiety w walce o niepodległość Polski” realizowanego przez Stowarzyszenie Liga Kobiet 

Polskich przy współpracy z Archiwum Akt Nowych w Warszawie. 
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Szanowni Państwo, 

„Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość.” powiedział francuski pisarz 

André Malraux (czyt. Ondre Malaru).  I dziś my, stojąc na progu nowego roku akademickiego 

z pełną świadomością przyjmujemy ten prezent,  jaki otrzymaliśmy 50 lat temu i będziemy 

dokładać wszelkich starań, aby nasza Alma Mater mogła dumnie obchodzić kolejne 

jubileusze. 

 

Tym większe jest to wyzwanie dla całego naszego środowiska, że w ten rok 

akademicki wkraczamy z nową ustawą prawo o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawą 2.0, 

nazywanej też Konstytucją dla nauki, która weszła w życie przed dwoma dniami. Ustawa 

wymaga kompletnej zmiany sposobu myślenia o uczelni. W najbliższym roku czekają nas 

związane z tym zmiany,  w tym nowa struktura uczelni i powołanie nowego organu jakim jest 

Rada Uczelni, opracowanie nowego statutu i regulaminów czy też wypracowanie systemu 

oceny pracowników kładącego największy nacisk na dorobek publikacyjny kadry 

akademickiej.  

Jak już niejednokrotnie podkreślałam najistotniejszym założeniem reformy jest 

zmiana systemu ewaluacji jednostek naukowych. A to właśnie od oceny ewaluacyjnej, która 

czeka nas już za nieco ponad dwa lata, zależeć będzie, jakie miejsce zajmować będzie nasz 

Uniwersytet na naukowej i edukacyjnej mapie Polski. Ustawa jasno określa, że „uczelnia jest 

uczelnią akademicką, jeżeli prowadzi działalność naukową i posiada kategorię naukową A+, 

A albo B+ w co najmniej 1 dyscyplinie naukowej albo artystycznej.” Od uzyskanej kategorii 

uniwersytetu zależeć będą przede wszystkim możliwość prowadzenia i uruchamiania 

kierunków studiów, kształcenia nauczycieli, prowadzenia Szkoły Doktorskiej czy też 

uprawnienia do nadawania stopni naukowych – warunkiem których jest posiadanie w danej 

dyscyplinie minimum kategorii B+.  Nowa struktura uczelni będzie dostosowana do nowych 

zasad ewaluacji – najbardziej przejrzystym rozwiązaniem jest dostosowanie jej do 

poszczególnych dyscyplin naukowych. Już dzisiaj większość funkcjonujących w  

Uniwersytecie instytutów i katedr odpowiada temu podziałowi i w związku z tym już teraz 

oczekuję od dziekanów i dyrektorów instytutów odpowiedniego kreowania liczby n i 

szczególnej dbałości o pracę naukową na najwyższym poziomie.  Każdy pracownik 

przypisując się do dyscypliny bierze na siebie odpowiedzialność za swój dorobek naukowy, a 

tym samym wysoką jakość reprezentowanej dyscypliny. W ramach dyscyplin musimy się 

przyjrzeć sobie nawzajem i określić, w jakiej roli będziemy funkcjonować w najbliższej 

przyszłości. Będzie się to wiązało także ze skierowaniem środków na badania naukowe, 

tylko i wyłącznie do jednostek, które podlegać będą ewaluacji. Przyszłość naszej Alma Mater 

zależy od nas samych. 
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Dzisiaj, inaugurując rok jubileuszowy 50-lecia Uczelni i oddając najwyższy szacunek 

historii Uczelni, myślmy jednak przede wszystkim o wyzwaniach, które stawia przed nami 

współczesny świat i nowa prawna rzeczywistość.  Stawiając czoła nadchodzącym zmianom 

musimy być świadomi naszych mocnych i słabych stron, wyciągnąć z nich wnioski  

i podejmować zdecydowane działania, aby wzmacniać pozycję naszego uniwersytetu.  

 

Szanowni Państwo, 

W roku jubileuszowym z pewnością niejednokrotnie będziemy podsumowywać minione 

lata, ale dzisiejsza uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki skłania nie tylko do 

refleksji, lecz również – także w kontekście zmian wynikających z nowej ustawy - do 

prezentacji osiągnięć i planów na przyszłość.  

W roku akademickim 2017/2018 na 27 kierunkach studiów pierwszego stopnia i  16 

kierunkach studiów drugiego stopnia w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w 

Siedlcach studiowało łącznie ponad 5,5 tys. studentów. Niezwykle cieszy mnie także fakt, że 

do naszego grona dołączają coraz liczniej kolejni studenci z zagranicy: z Ukrainy, Białorusi, 

Rosji i Litwy oraz po raz pierwszy z Chin. 

Aby zapewnić absolwentom naszej uczelni konkurencyjność na rynku pracy konieczna 

jest atrakcyjna oferta edukacyjna. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika 

specjalna, inżynieria procesów technologicznych, pielęgniarstwo (jako studia 

siedmiosemestralne dla osób pracujących), zoopsychologia z animaloterapią – to 

kierunki, na których studia w tym roku akademickim rozpoczynaj pierwsi studenci. 

Tworząc nowe kierunki studiów wnikliwie analizujemy potrzeby rynku pracy, ale 

jednocześnie uważnie słuchamy głosów młodych ludzi, którzy stojąc u progu dorosłości 

poszukują najlepszych propozycji, nowoczesnych rozwiązań oraz wiedzy i umiejętności, 

które szeroko otworzą przed nimi drzwi do rozwoju zawodowego i stworzą szansę na 

osiągnięcie sukcesu. Możemy być dumni z naszego Uniwersytetu, ponieważ jak wynika 

z realizowanego przez Biuro Karier „Badania Losów Zawodowych Absolwentów”, 78% 

absolwentów zadeklarowało chęć ponownego wyboru studiów na UPH – z czego 

najwięcej 84,4% respondentów z Wydziału Humanistycznego, jeśli chodzi o studia I 

stopnia, oraz 88,2% respondentów z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych - 

absolwentów studiów II stopnia.  

Z wielką dumą mogę także poinformować, że studia doktoranckie prowadzone w 

naszym Uniwersytecie w pięciu dyscyplinach naukowych, z roku na rok cieszą się coraz 

większym zainteresowaniem osób, które pragną rozpocząć karierę naukową. W minionym 

roku łącznie na studiach doktoranckich studiowały 262 osoby. Zgodnie  z nową ustawą od 
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przyszłego roku kształcenie doktorantów będzie się odbywać w Szkołach Doktorskich, do 

otwarcia których przygotowujemy się i już dziś mogę zaprosić wszystkich zainteresowanych 

dalszym rozwojem naukowym do naszej Uczelni. 

 

Drodzy Studenci i Doktoranci, 

to właśnie Wy jesteście naszą prawdziwą dumą i wizytówką, to dzięki Wam nasz 

Uniwersytet i nasze miasto tętnią życiem, ty Wy emanujecie niezwykłą energią i zarażacie 

nas wszystkich Waszą młodością. Dlatego z myślą o Was podejmujemy kolejne wyzwania i 

dążymy do stałego rozwoju Uczelni.  

Wasze starania i wysiłek oraz zaangażowanie w życie naukowe, sportowe, kulturalne i 

społeczne znajdują odzwierciedlenie w przyznawanych przez Uczelnię stypendiach. A 

najwyższym uznaniem dla pracy studenta jest przyznanie Stypendium Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. Za wybitne osiągnięcia za rok akademicki 2016/2017 takie 

stypendium otrzymało 8 studentów naszej Uczelni. Jestem dumna, że nasi studenci każdego 

roku znajdują się w gronie najlepszych z najlepszych. Gratuluję raz jeszcze wszystkim 

stypendystom i trzymam kciuki, aby do tego znakomitego grona dołączyli w tym roku kolejni 

wybitni studenci naszej Uczelni! 

 

Dziś wyjątkowo ciepło pragnę powitać studentów I roku, którzy dopiero rozpoczynają 

swoja akademicką przygodę. Cieszę się, że to właśnie Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach obdarzyliście zaufaniem i to z nami spędzicie najbarwniejsze 

lata dorosłości – czas studiów.  Chcemy zapewnić Wam najlepszy start do życia 

zawodowego i naukowego, pokazać możliwości i szanse, jakie daje dobre wykształcenie, 

otworzyć drzwi do satysfakcjonującej przyszłości. Mam nadzieję, ze tak jak Wasi starsi 

koledzy znajdziecie tu swoje miejsca do życia, będziecie nie tylko uczyć się, ale także 

realizować swoje marzenia i pasje. Być może nasza Uczelnia to także miejsce, w którym  

znajdziecie swoje prywatne szczęście?  

Nie zapominamy, że dbając o wszechstronny rozwój młodych ludzi, ich wykształcenie 

i rozwój zawodowy inwestujemy w rodzinę. Cytując słowa Jana Pawła II "Rodzina to 

najważniejsza i zarazem fundamentalna ludzka społeczność” – chcemy, aby wysiłek rodzin 

naszych studentów zaowocował ich rozwojem i stabilizacją zawodową, o którą tak martwią 

się wszyscy rodzice. 

 

Szanowni Państwo,  

gdy w swoim ubiegłorocznym wystąpieniu inauguracyjnym informowałam Państwa o 

awansie naszej uczelni w corocznym Rankingu Uczelni Wyższych przygotowanym przez 

Fundację Edukacyjną Perspektywy, wyraziłam przekonanie, że stać nas na jeszcze lepsze 
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miejsce. Z prawdziwą przyjemnością mogę dziś powiedzieć, że prace, które wówczas zostały 

podjęte, pozwoliły nam na awans do pierwszej pięćdziesiątki najlepszych uczelni w 

tegorocznej edycji rankingu. W kontekście rankingu warto podkreślić  wysokie miejsca w 

zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania oraz udzielonych 

patentów i praw ochronnych – co świadczy o wysokiej efektywności i innowacyjności 

pracowników Uniwersytetu.  

 

Szanowni Państwo, 

  w kontekście efektywności pozyskiwania środków zewnętrznych w najbardziej 

oczywisty sposób przemawiają liczby. W minionym roku akademickim w naszej Uczelni 

realizowanych było 17 projektów, a przygotowano 24 nowe projekty, z czego 8 już otrzymało 

finasowanie. Jeden z największych z projektów, których realizację rozpoczynamy to 

„Program rozwojowy dla kierunku pielęgniarstwo UPH w Siedlcach” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2018 – 2023 opiewający na kwotę ponad 

5 mln złotych, zakładający nie tylko doskonalenie procesu dydaktycznego studentów 

pielęgniarstwa i stypendia w wysokości 800 zł miesięcznie dla najlepszych studentów, ale 

także finansowe wsparcie wybitnych absolwentów przez dwa lata po ukończeniu studiów w 

wysokości 1000 zł miesięcznie. 

 

Na uwagę zasługuje też projekt związany z najnowszym kierunkiem studiów 

uruchomionym od tego roku akademickiego. Inżynieria procesów technologicznych to 3,5 

letnie studia pierwszego stopnia na Wydziale Nauk Ścisłych, studia inżynierskie o profilu 

praktycznym - pierwsze w naszej Uczelni studia dualne – czyli łączące naukę z pracą 

zawodową. Przygotowanie takiej propozycji dla młodych ludzi możliwe było dzięki 

współpracy z największymi pracodawcami w Siedlcach: firmami BOZAMET, MOSTOSTAL 

Siedlce, STADLER POLSKA, VALMONT Polska. Dzięki projektowi „Inżynier z praktyką 

potrzebny od zaraz!” wszyscy studenci rozpoczynający naukę w roku akademickim 

2018/2019 będą mieli zagwarantowane stypendium stażowe przez całe studia, a oprócz tego 

w ramach projektu będą realizowane bezpłatne certyfikowane kursy.  

 

Aby zrealizować odważne cele trzeba mieć marzenia i plany. To co w naszych 

marzenia i planach, to utworzenie w Uniwersytecie kierunku lekarskiego w oparciu o zasoby 

uczelni i z nadzieją na współpracę z siedleckimi szpitalami i władzami samorządowymi przy 

wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia 

 

Szanowni Państwo,  
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w tym miejscu pragnę podkreślić, że działalności naszej Uczelni zawsze towarzyszy 

wsparcie wielu partnerów: przedsiębiorców, instytucji, szkół i przedstawicieli lokalnego 

środowiska. Dzięki ścisłej współpracy i Państwa życzliwości powstają nowe kierunki studiów, 

realizujemy przedsięwzięcia naukowe i popularno-naukowe i rozwijamy nasz Uniwersytet. 

Dziś na Państwa ręce przekazuję serdeczne podziękowania za… 50 lat przyjaźni i 

zaangażowania w życie społeczności akademickiej. Jestem przekonana, że w roku 

jubileuszowym będziemy mieli wielokrotnie okazję, żeby wyrazić naszą wdzięczność. 

Ścisłe związki naszej uczelni z otoczeniem gospodarczym sprawiają, że już po raz 

drugi gościć będziemy w naszych murach uczestników Ogólnopolskiego Szczytu 

Gospodarczego, którego IV edycja  odbędzie w dniach 18-19 października pod hasłem 

„Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. 

Uniwersytet to niewątpliwie najlepsze miejsce do wielowątkowej dyskusji o przyszłości 

naszego regionu i kraju. Jako współorganizator szczytu serdecznie zapraszam Państwa do 

udziału. 

  

Szanowni Państwo, 

 rozpoczynając nowy rok akademicki do całej społeczności akademickiej kieruję 

serdeczne podziękowania za zaangażowanie w działalność naukową, dydaktyczną, 

administracyjną, kulturalną i społeczną na rzecz naszego Uniwersytetu. Życzę wszystkim 

wytrwałości i dalszych sukcesów w nadchodzącym nowym roku akademickim 2018/2019. 

 

Drodzy Państwo,  

Benjamin Franklin powiedział, że 

„bramy mądrości nigdy nie bywają zamknięte”. 

 

Patrząc na nadchodząc rok, który dziś tak uroczycie inaugurujemy i wszystkie 

wyzwania, które nas czekają, życzę sobie i wszystkim Państwu, abyśmy odważnie te bramy 

przekraczali.  

 


