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Szanowni Państwo,   

Drodzy Studenci,  

 

 Inaugurujemy dziś nowy rok akademicki. Cieszę się, że widzę Państwa 

gotowych do twórczej pracy.  

 

Pożegnajmy proszę członków naszej wspólnoty akademickiej, którzy w minionym 

roku akademickim odeszli na zawsze. Są to: 

 

prof. Joanna Ciosek 

prof. Antoni Prusiński  

prof. Lucjan Świątek  

pułk. prof. Jan Henryk Goch  

dr hab. Agnieszka Rusińska 

pułk. dr Jerzy Frąszczak  

dr Napoleon Jarosik  

dr Marek Kurnatowski  

Eleonora Olek  

 

Proszę o powstanie i uczczenie pamięci o Nich chwilą ciszy.   

Proszę spocząć. 
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Szanowni Państwo,  

 

Rozpoczynając kolejny rok pracy akademickiej, polskie uczelnie zadają sobie 

pytanie: jaki on będzie i gdzie będziemy za rok?  

Żyjemy w środowisku ciągłych zmian, z zapowiadaną diametralną zmianą  

w szkolnictwie wyższym. Narasta współzawodnictwo na rynku edukacyjnym,  

w zakresie badań naukowych. Nie ma odwrotu od komercjalizacji badań,  a transfer 

wiedzy i innowacji do gospodarki stanowi clou nowoczesnej uczelni. Warunki dla 

tego rodzaju działań zostały już w naszym Uniwersytecie stworzone  

i z powodzeniem od lat realizujemy przyjętą strategię rozwoju. Dlatego wydaje się, że 

jesteśmy dobrze przygotowani na przyszłe zmiany, które niesie ze sobą 

zapowiadana ustawa.  

Wszyscy mamy świadomość, że wyższa Uczelnia to nie tylko nauka, ale także 

dydaktyka. Akademickość to współdziałanie w tych obszarach. To dzięki studentom 

każdy uniwersytet ma rację bytu.  

W tegorocznym procesie rekrutacji wzięło udział ponad 25 tysięcy 

kandydatów.  Na poszczególnych kierunkach, zwłaszcza wiodących, liczba aplikacji 

na jedno miejsce sięgała nawet 21. Na pięciu wydziałach i szesnastu kierunkach 

studiów, naukę rozpocznie prawie 9 tysięcy osób. Niespełna 3 tysiące stanowią 

studenci pierwszego roku. Cieszy nas, że wśród nowo przyjętych jest wielu, dla 

których Uniwersytet Medyczny w Łodzi, był uczelnią pierwszego wyboru.  

Wydział Wojskowo – Lekarski, po raz kolejny, stanie się bazą dla 90. podchorążych  

– przyszłych lekarzy, których naukę  finansuje Ministerstwo Obrony Narodowej. To 

rekordowa liczba wojskowych!  Ustalamy z Ministerstwem Obrony Narodowej dalszy 

wzrost tej liczby, związany też z nieco inną organizacją w tym obszarze. Mam 

głębokie przekonanie, że osiągniemy w tej sprawie dalsze porozumienie, korzystne 

dla Uczelni i niezbędne dla kształcenia kadr Wojska Polskiego. 

Nie maleje również zainteresowanie obcokrajowców studiami w naszej 

Uczelni. W tym roku dołącza do nas 150. osób, głównie z Malezji, Indii, Arabii 

Saudyjskiej, Nigerii, Syrii, Irlandii i Tajwanu.  Łącznie, będziemy kształcić 760. 

studentów zagranicznych. 

Te liczby mówią same za siebie. Jesteśmy jedną z największych polskich 

uczelni medycznych, co cieszy, ale i obliguje nas do nieustannej pracy, dbałości  

o jakość nauczania. Rozwiązania, jakiś czas temu najlepsze, dziś okazują się 
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przestarzałe. Dlatego stawiamy na rozwój i unowocześnienia. Dzięki implementacji 

licznych projektów  standard działań, pomocnych w procesie studiowania, wzrasta. 

Dbamy, by pełen wachlarz usług w zakresie kształcenia, spraw bytowych, 

planowania rozwoju i kariery, czy też wsparcia osób niepełnosprawnych, w sposób 

rzetelny docierał do wszystkich zainteresowanych.  Ulepszamy i upowszechniamy  

platformę e-learnigową, usprawniamy proces ewaluacji nauczycieli akademickich.  

Staramy się być „na czasie”. Nasze działania promocyjne koncentrujemy 

wokół tego, co dziś przyciąga młodych ludzi. Patronat naszej Uczelni posiada już  

8 liceów z Łodzi i regionu, a wykłady i laboratoria, przygotowane w ramach umów 

patronackich cieszą się niesłabnącym  zainteresowaniem. Podczas tegorocznych 

„Dni otwartych” Centrum Dydaktyczne odwiedziła też rekordowa liczba 4 tyś. osób.  

Uniwersytet utrzymuje żywe kontakty z ponad 160. uczelniami na całym 

świecie. Coraz większa liczba studentów i wykładowców wyjeżdża na studia poza 

granice kraju, głównie w ramach programu ERASMUS+. Coraz więcej osób korzysta 

też z możliwości obustronnej wymiany stażowej. W ostatnim czasie nasze kontrakty 

partnerskie wzbogaciły się o kolejne  m. in. z uniwersytetami w Japonii, Tajlandii, 

Włoszech i Grecji.  

Prowadzimy liczne inwestycje, pozyskując środki z różnych źródeł. Obecnie  

w Uczelni i szpitalach klinicznych realizowanych jest osiem dużych projektów 

infrastrukturalnych, na łączną kwotę ponad 84. mln zł. Przypomnę o uruchomionym, 

w nowej lokalizacji w lutym tego roku, Oddziale Pielęgniarstwa i Położnictwa przy 

ulicy Jaracza. Niedługo planujemy oddać do użytku, usytuowane na dwóch 

kondygnacjach obiektu CKD - Centrum Symulacji Medycznych. Inwestycja, której 

wartość opiewa na 33 mln zł. jest już zakończona, w tej chwili prace koncentrują się 

na doposażaniu przestrzeni. Przed nami uruchomienie międzywydziałowej Katedry 

Anatomii i Histologii Uniwersytetu. Projekt o wartości 28 mln zł. związany  

z kompleksową przebudową budynku, strefy dydaktycznej i naukowej jednostki, ma 

być sfinalizowany w połowie przyszłego roku.  Prowadzimy też procedury związane  

z porządkowaniem własności gruntów, o łącznej powierzchni ponad 10 ha. Bardzo 

dziękuję Pani Prezydent Hannie Zdanowskiej za decyzje w tym obszarze.  Gorąco 

dziękuję też Panu Wojewodzie Profesorowi Zbigniewowi Rau za sprzyjanie 

Uniwersytetowi Medycznemu w tych działaniach.  
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Inwestycje infrastrukturalne i sprzętowe prowadzą także nasze szpitale. Tylko 

Centralny Szpital Kliniczny, zlokalizowany głównie w kampusie CKD, realizuje m. in. 

remont psychiatrii za ponad  7.5 mln, zdobył także 25 mln na sprzęt i wyposażenie 

medyczne głownie z MZ , UE i WOSP. Pozostałe szpitale również pozyskują środki 

zewnętrzne na rozwój, wszystkie zachowują stabilność finansową.  Owocnie 

współpracujemy też z innymi szpitalami województwa, za co dyrektorom tych 

jednostek i zarządowi województwa serdecznie dziękuję. 

 

Trzy lata temu uruchomiliśmy szpital w Centrum Kliniczno - Dydaktycznym. 

Wyprowadziliśmy kliniki za starych, zniszczonych budynków, wyposażając je  

w najnowocześniejszy sprzęt. Mimo trudności, szpital radzi sobie bardzo dobrze. 

Naszym priorytetem jest uruchomienie programu wieloletniego II etapu budowy, który 

pozwoliłby zrealizować marzenia o nowoczesnym kampusie uniwersyteckim, 

niezbędnym dla dalszego dynamicznego rozwoju Uczelni.  Ogromne wsparcie w tym 

zakresie otrzymujemy od Pani Poseł, Joanny Kopcińskiej, za co jesteśmy 

niezmiernie wdzięczni. Uruchomienie II etapu budowy obiektu, dałoby szanse na 

doprowadzenie do powstania kampusu uniwersyteckiego opartego o bardzo 

nowoczesny, kompleksowy szpital specjalistyczny i liczne jednostki badawcze w tej 

lokalizacji. 

Dbamy o rozwój naukowy. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, jako beneficjent 27. 

grantów, o łącznej kwocie ponad 14 mln zł znalazł się w gronie liderów konkursów 

rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki w 2016 r. Stosunek liczby 

wniosków zakwalifikowanych do finansowania względem liczby wniosków złożonych, 

wyniósł 24%. Wśród uczelni medycznych - to wynik najlepszy.  

Nasi naukowcy, doktoranci i studenci są laureatami licznych konkursów 

organizowanych m. in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe 

Centrum Nauki czy Polską Akademię Nauk. W minionym roku akademickim 3. 

studentów odebrało stypendium ministra na rok akademicki 2016/2017 za wybitne 

osiągnięcia, 6. stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego. W kolejnej 

edycji programu MNiSW Diamentowy Grant wśród wybitnie uzdolninych studentów 

znalazła się już 9. osoba z naszej Uczelni. 

Obecnie Uczelnia realizuje 20 projektów finansowanych w ramach funduszy 

strukturalnych, których łączna wartość przekracza 73 mln zł.  Obok realizowanych 

aktualnie 92. grantów naukowych na kwotę ponad 93 mln zł. uczestniczy w 8. 
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projektach badawczych w ramach programu STRATEGMED. Jest autorem projektu 

„InterScienceCloud”, który wygrał konkurs na dofinansowanie realizacji z Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa, a którego wartość wynosi ponad 6 mln zł.  

W ramach funduszy międzynarodowych w ostatnim roku Uniwersytet pozyskał  

10 programów międzynarodowych, obecnie realizując w sumie 27 projektów  

w kooperacji z innymi uczelniami i instytucjami na świecie (m.in. Horyzont 2020,  

7 Program Ramowy, EIT Health). Uniwersytet Medyczny w Łodzi współpracuje 

również z ośrodkami naukowymi i przedsiębiorstwami w kraju. Aktualnie 

zakończyliśmy pierwszy etap prac, prowadzonych na zlecenie NFZ w zakresie 

opracowania ścieżek klinicznych. W trakcie przygotowania jest projekt 

opracowywany we współpracy Urzędu Marszałkowskiego, Politechniki Łódzkiej oraz 

Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach Programu GOSPOSTRATEG. Zacieśnia się 

również współpraca naszej Uczelni z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym,  

w zakresie Opieki Koordynowanej. Kooperujemy z  przemysłem, bierzemy udział  

w programach badawczych, edukacyjnych i wdrożeniowych oraz programach je 

uzupełniających, wspierających współpracę między sektorem naukowo  

– badawczym, edukacyjnym, a gospodarką. 

Chciałbym jeszcze wspomnieć o zakończonym co prawda w roku ubiegłym, 

projekcie badawczym Healthy Ageing Research Center.  Przedsięwzięcie, trwające 

ponad 3 lata, którego budżet przekroczył 4.5 mln euro.  ugruntowało pozycję Uczelni 

na arenie międzynarodowej. Inicjatywa dała pomysł kolejnej koncepcji EIT Health 

Poland, działającej w ramach Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and 

Innovation Communities, KIC), pozwalającej wspierać konsolidację zainteresowań 

badawczych jednostek naukowych, działających w obszarze aktywnego życia  

i zdrowego starzenia. To jeden z pierwszych wielkich projektów europejskich  

(w sumie ponad 140 partnerów), współfinansowany przez Komisję Europejską.  Jego 

realizacja przewidywana jest do roku 2030.  

W konkursie na Centra Referencyjne (Reference Sites European Innovation 

Partnership on Active and Healthy Ageing), Uniwersytet uzyskał statutu 

Europejskiego Centrum Referencyjnego. 

Te obszary bardzo sprawnie koordynuje prorektor ds. nauki, Prof. Lucyna 

Woźniak, która od 2016 roku jest członkiem Rady Nadzorczej EIT Health 

INNOSTARS, a od 2017 roku EIT Health.  
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Szanowni Państwo, 

Drodzy Studenci,  

Dzisiaj na naszej Uczelni rozpoczyna naukę prawie 3 tyś. pierwszorocznych 

studentów. Chcielibyśmy, żeby lata studiów były dla Was okresem wyjątkowym. Żeby 

obok podstawowego obowiązku, jakim jest efektywne kształcenie, Uczelnia dała 

Wam coś więcej. Pomogła zbudować dojrzałą osobowość. Odważną, mądrą, 

tolerancyjną, otwartą na drugiego człowieka.  Nie jesteśmy w tym doskonali, ale 

staramy się zmieniać, aby sprostać temu wyzwaniu.  

Studentów pierwszego roku, pragnę zapewnić, że będziemy starali się, by 

studiowanie było dla Was przyjemne, co jednak nie oznacza pobłażliwości.  Na to nie 

możemy sobie pozwolić, ponieważ po kilku latach opuścicie nasz Uniwersytet jako ci, 

w rękach których będzie spoczywało ludzkie zdrowie i życie. I to niezależnie od tego, 

który z zawodów medycznych będziecie wykonywali.  

Życzę Wam pięknego czasu studiowania. Wytrwałości, rozwijania pasji  

i zainteresowań, ciekawości świata. Szukajcie ludzi, także w książkach, nie 

zamykajcie się w tym co Was otacza. Nie zmarnujcie tego czasu, on się nie wróci.   

I nie da się go dokupić.  

Znacie zapewne mądre słowa Marka Twaina: „Za dwadzieścia lat bardziej 

będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, 

opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.” 

 

U progu nowego roku akademickiego, całej społeczności Uczelni, profesorom  

i wszystkim nauczycielom, studentom, pracownikom administracji życzę 

szczęśliwego roku akademickiego, realizacji przedsięwzięć badawczych  

i dydaktycznych,  satysfakcji z wykonywanej pracy, nowych i wzniosłych aspiracji. 

Sukcesów i zwykłej ludzkiej radości. 

 

Dziękuję,  

 

Rektor 

Prof. dr hab. Radzisław Kordek  

 

 


