Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,
Witam

wszystkich

na

inauguracji

roku

akademickiego

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Dla studentów pierwszego roku ten
dzień to rozpoczęcie nowego, niezwykłego okresu w życiu. Dla nauczycieli
akademickich to kolejny rok rozwoju, czas przekazywania wiedzy
i inspirowania młodszych do jej zdobywania. Przy wsparciu administracji
i pracowników szpitali.
Nie wszyscy jednak mogliśmy się tu dziś spotkać. Nie ma wśród nas
kolegów, którzy w minionym roku akademickim odeszli na zawsze.
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Szanowni Państwo,
Chyba wszystkie polskie uczelnie zadają sobie pytanie: jaki będzie ten
nowy, rozpoczynający się właśnie, rok akademicki? Szkolnictwo wyższe stoi
u progu zmian. Pod koniec lipca poznaliśmy ostateczny kształt ustawy
„Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, a przed nami intensywna praca nad
przystosowaniem Uczelni do jej zapisów. To będzie rok ciężkiej pracy,
niosącej pewne ryzyka – będąc jedyną uczelnią z samymi ocenami
parametrycznymi A i jedną A+, musimy walczyć o utrzymanie tej pozycji bo
jedyny możliwy ruch jest „w dół”.
Nim jednak nowe prawo uwarunkuje kształt i przyszłość naszej
Uczelni, pozwólcie Państwo, że w kilku słowach odniosę się do obecnej
sytuacji Uniwersytetu i przybliżę plany związane z jego dalszym
funkcjonowaniem.
W tegorocznym procesie rekrutacji wzięło udział ponad 25 tysięcy
kandydatów. Na poszczególnych kierunkach, zwłaszcza wiodących, liczba
aplikacji na jedno miejsce sięgała nawet 20. Na pięciu wydziałach
i szesnastu kierunkach studiów naukę rozpocznie prawie 9 tysięcy osób
w tym 3 tysiące stanowią studenci pierwszego roku. Wydział Wojskowo
– Lekarski, po raz kolejny, stanie się bazą dla 120 podchorążych –
przyszłych lekarzy, których naukę

finansuje Ministerstwo Obrony

Narodowej. Nie maleje również zainteresowanie obcokrajowców studiami
w naszej Uczelni. W tym roku dołącza do nas ponad 160 osób, głównie
z Malezji, Indii, Iranu, Niemiec, Libanu, Norwegii, Arabii Saudyjskiej, Syrii,
Irlandii, Tajwanu i Nigerii. Łącznie, będziemy kształcić
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na kursie

anglojęzycznym 840. studentów z 65. krajów. I jeszcze doktoranci – dziś to
prawie 800 osób.
Te liczby świadczą o nas. Jesteśmy jedną z największych polskich
uczelni medycznych, co cieszy, ale i determinuje nas do nieustannej pracy.
Stawiamy na rozwój i innowacje. Realizujemy wdrożenie nowej wersji
Wirtualnej Uczelni. Z początkiem roku akademickiego w ramach projektu
„Ready

to

Teach”

wdrożona

zostanie

kolejna

platforma

e –learningowa. Kontrolujemy jakość kształcenia. Usprawniliśmy system
ankiet dotyczących oceny nauczycieli akademickich, który cieszy się
ogromnym zainteresowaniem studentów i który stał się jednym
z podstawowych narzędzi pozwalających nie tylko reagować na potencjalne
zagrożenia i lokalizować obszary wymagające usprawnień, ale i wyróżniać
najlepszych dydaktyków.
W Uczelni działa blisko 60 kół naukowych, 12 organizacji
studenckich, 8 stowarzyszeń studentów i absolwentów. Nasz chluba
- uczelniany Klub AZS liczy prawie sześciuset członków, którzy trenują
w 28. sekcjach. Po raz dziesiąty zostaliśmy najlepszą uczelnią medyczną
w rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Polski. I jeszcze coś dla ducha
- chór Uniwersytetu, który od lat zdobywa główne nagrody i wyróżnienia
na festiwalach w kraju i na świecie, w minionym roku akademickim znów
przysporzył nam powodów do dumy, „zgarniając“ właściwie wszystkie
nagrody podczas Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnych.
Z satysfakcją odnotowujemy wzrost liczby prac habilitacyjnych
i tytułów profesora. W chwili obecnej w Uczelni zatrudnionych jest 2.357
osób, z czego ponad połowę stanowią nauczyciele akademiccy (169.
profesorów tytularnych i 205. doktorów habilitowanych). Nasi naukowcy,
doktoranci i studenci są laureatami licznych konkursów organizowanych m.
in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki
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czy Polską Akademię Nauk. W kolejnej edycji programu MNiSW
Diamentowy Grant wśród wybitnie uzdolninych studentów znalazły się
3 osoby z naszej Uczelni.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi w 2017 roku był beneficjentem 30.
grantów,o łącznej kwocie 14.15 mln zł w konkursach rozstrzygniętych
przez

Narodowe

Centrum

Nauki.

Stosunek

liczby

wniosków

zakwalifikowanych do finansowania względem liczby wniosków złożonych,
wyniósł 32%.
Staramy się być otwarci na młodych, kierując na nich nasze działania
promocyjne. Jesteśmy obecni na portalach społecznościowych, bierzemy
udział w projektach promujących naszą Uczelnię, pomagamy przygotować
zainteresowanych do podjęcia studiów w naszej Uczelni. Aktywny patronat
naszej Uczelni posiada już 9 liceów z Łodzi i regionu, a wykłady
i laboratoria, przygotowane w ramach umów patronackich cieszą się
niesłabnącym zainteresowaniem. Podczas tegorocznych „Dni otwartych”
Centrum Dydaktyczne odwiedziło ponad 3 tysiące osób.
Obok inicjatyw studenckich myślimy również o młodszych i starszych
mieszkańcach
akademickiego

naszego

miasta.

uruchomiliśmy

Z

początkiem

„Medyczny

minionego

Uniwersytet

roku

Dziecięcy”,

prowadzimy zajęcia w ramach projektu „Akademia Młodego Odkrywcy”,
a organizowana przez nas - już po raz trzeci - gala konkursu „Drzewo
Pokoleń”,

mającego

na celu

wyłonienie

oraz uhonorowanie

działań

i inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia osób starszych, stała się
nieodzownym elementem łódzkich Senioraliów.
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Uczelnia nadzoruje działalność trzech szpitali. Mimo ogólnie nie
najłatwiejszej koniunktury rynku zdrowia, sytuacja finansowa placówek
jest w miarę stabilna.
Obecnie w szpitalach klinicznych, dla których Uczelnia jest organem
założycielskim realizowane są trzy projekty infrastrukturalne, na łączną
kwotę ponad 120 mln złotych. Największą inwestycją kliniczną jest budowa
Ponadregionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego w obiekcie USK
im. WAM – CSW.
II etap budowy Centrum Kliniczno

– Dydaktycznego wraz

z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym to z kolei najważniejsze obecnie
zadanie inwestycyjne, realizowane w Uczelni. Aktualnie prowadzimy prace
związane z opracowaniem koncepcji architektonicznej dotyczącej realizacji
inwestycji. Projekt o wartości ponad 474. mln zł sprawi, że uruchomiony
w części, niespełna cztery lata temu, obiekt stanie się osią nowoczesnego
kampusu uniwersyteckiego - jednym z najnowocześniejszych i najbardziej
kompleksowych szpitali w Polsce.
Dopełnieniem budynku będzie, oddane już do użytku w lutym tego
roku,

Centrum Symulacji Medycznych.

Całkowity

koszt

inwestycji

przekroczył 56 mln zł. W ramach Centrum powstał doskonale wyposażony
szpitalny oddział ratunkowy, oddział intensywnej opieki medycznej, sale
operacyjne, sale porodowe i położnicze oraz pracownie nauki umiejętności
technicznych dla studentów. Na terenie obiektu kilka dni temu otwarto
również hostel. Wszystko po to, by wypełnić założenia przystosowania
Centrum Kliniczno – Dydaktycznego

do kompleksowych potrzeb

użytkowników.
Obecnie Uczelnia – poza szpitalami - realizuje 28 projektów
infrastrukturalnych, których łączna wartość przekracza 170 mln zł.
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Kluczowe inwestycje obejmują m.in.: remont przy Żeligowskiego, remont
domu studenta, części pomieszczeń w budynku rektoratu i przy
pl.

Hallera.

Żeligowskiego

Z

początkiem
nowoczesną

roku

akademickiego

międzywydziałową

uruchomimy
Katedrę

na

Anatomii

i Histologii. Projekt o wartości 28 mln zł. – związany był z kompleksową
przebudową budynku, strefy dydaktycznej i naukowej jednostki oraz
zakupem sprzętu i wyposażenia.
Uczelnia realizuje także 23 projekty finansowane w ramach funduszy
strukturalnych, których łączna wartość przekracza 100 mln zł. Obok
realizowanych aktualnie 112. grantów naukowych na kwotę ponad 60 mln
zł.

uczestniczy

w

9.

projektach

badawczych

w ramach programu STRATEGMED. Warto wspomnieć o realizowanym od
stycznia br. projekcie „Operacja – Integracja!", który współfinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej. Jego celem jest podniesienie kompetencji
studentów, nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych i
kadry zarządzającej Uczelni poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych.
Wartość projektu to ponad 11 mln zł.
Obecnie Uniwersytet bierze udział w 16 projektach o charakterze
międzynarodowym (w ramach: EIT Health, H2020, COST), których łączna
kwota finansowania to 1 394 340 EUR.

W trzech projektach EIT Health,

Uczelnia pełni rolę koordynatora a ich głównym założeniem jest
konsolidacja obszaru badań i doświadczeń w obszarze aktywnego życia
i zdrowego starzenia.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi współpracuje również z ośrodkami
naukowymi i przedsiębiorstwami w kraju, prowadząc liczne projekty.
Miedzy innymi są to pilotaż opieki koordynowanej we współpracy z NFZ
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współpraca w obszarze organizacji ochrony zdrowia z firmą PHILIPS
HEALTHCARE w zakresie teleopieki medycznej z firmą COMARCH.
Rozpoczęliśmy

współpracę z firmą ROCHE POLSKA oraz firmą GE

HEALTHCARE POLSKA,

w zakresie nowoczesnych rozwiązań na rzecz

systemu ochrony zdrowia. Kooperujemy z przemysłem, bierzemy udział
w

programach

programach

je

badawczych,

edukacyjnych

i

uzupełniających, wspierających

wdrożeniowych
współpracę

oraz

między

sektorem naukowo– badawczym, edukacyjnym a gospodarką.
Szanowni Państwo,
Tradycyjna rola uniwersytetu polega na tym, że bez względu na
reprezentowane dyscypliny naukowe, jest on instytucją szczególną,
odwołującą się do akademickiej obyczajowości, respektującą zasadę służby
społecznej i działającą dla pożytku publicznego. Uczelnia przyszłości - to
uczelnia przedsiębiorcza, proinnowacyjna, dostarczająca cennej wiedzy
oraz realizująca szerokie kształcenie dla studentów w różnym wieku (long
life learning). Nie można zapomnieć o holistycznym ujęciu wszystkich tych
zagadnień, których celem musi być kształcenie osobowości młodego
człowieka, jego postawy i wrażliwości. Bardzo ważne, by w tych młodych
ludziach potrafić rozbudzić odwagę, tolerancję, empatię ... po prostu
humanizm. Deficyt wspomnianych wartości jest dziś ogromny, w modzie
fascynacja materią i technologią. Konsumpcjonizm i gadżeciarstwo stają się
nową religią. Moim obowiązkiem jest o tym przypomnieć, szczególnie że
jesteśmy na Uniwersytecie Medycznym.
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Drodzy Studenci pierwszego roku,
Dzisiejszy dzień jest przede wszystkim Waszym wielkim świętem.
Mam nadzieję, że ta uroczystość zapisze się szczególnie w pamięci Was
wszystkich. Uzyskując status studenta odnieśliście bezsprzecznie duży
sukces. Na ten sukces, okupiony ciężką nauką, pracowali także Wasi rodzice
i najbliżsi, którzy są z Was dumni. Studia nie będą łatwe, wymagają
wytrwałości i systematyczności. Wierzę, że sprostacie wszystkim tym
wyzwaniom.
Nie płyńcie z prądem, sprawcie, by Wasze życie było niezwykłe.
Bądźcie wolni – bo wolność nie jest robieniem tylko i wyłącznie tego, czego
się chce. Wolność to przede wszystkim odwaga, by podejmować decyzje
w zgodzie z własnym sumieniem i wiedzą – poza konformizmem, nie dla
splendoru. W „Stowarzyszeniu umarłych poetów“ Robin Williams mówił do
swoich uczniów: „Tylko w swoich marzeniach człowiek jest naprawdę
wolny.“ Miejcie odwagę być wiernymi swoim marzeniom.
Dear Students, Ladies and gentlemen,
Let me welcome cordially all English speaking students, specially
freshmen, who in few minutes will be officially admitted to our University.
We are very happy that you came from as many as 65 countries all over the
world to Lodz to complete your education. I am sure you will find at our
university a perfect conditions for your personal development. You create a
very important part of our community.
We hope that in the end, you will not only learn good medicine, but
also something about Poland, our history and current development. And
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vice versa, you will teach us about your traditions, culture and customs.
I wish all of you a very successful academic year.
Szanowni Państwo,
U progu nowego roku akademickiego, życzę dziś Państwu, realizacji
przedsięwzięć badawczych i dydaktycznych,

ochoty do podejmowania

kolejnych wyzwań, którym sprostanie będzie źródłem satysfakcji
i kolejnych sukcesów.

Drodzy Studenci,
Pięknego

czasu

studiowania!

Wytrwałości,

rozwijania

pasji

i zainteresowań, ciekawości świata, której odkrycia pozwolą nadawać
przyszłości nowy wymiar.
☺ Parafrazując mistrza Jedi - Niech moc będzie z WAMI!

Uroczyście

rozpoczynam

rok

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
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