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Przemówienie inauguracyjne 2021/2022  

Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów  

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Pracownicy i Nauczyciele Akademiccy,  

Drodzy koleżanki i koledzy Studenci oraz Doktoranci! 

 

W imieniu Rady Samorządu Doktorantów chciałbym wszystkich bardzo serdecznie 

powitać na kolejnej Inauguracji Roku Akademickiego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

Uczelni, której tradycja sięga już lat 40. XX wieku, a jej wkład w proces kształcenia przyszłych 

lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, farmaceutów, a także wielu innych 

specjalistów dziedzin medycznych oraz około medycznych jest z pewnością nieoceniony. 

Uniwersytet jest dla nas miejscem pracy, nauki, spotkań oraz zawierania przyjaźni.  

Rozpoczynający się nowy rok akademicki będzie z pewnością czasem kolejnych 

wyzwań, zwłaszcza w obliczu panującej pandemii, zarówno dla Studentów, Doktorantów, 

Pracowników nauki i administracji, a także wszystkich Pracowników Uczelni. Jest to dzień, 

który powinien skłaniać do głębokiej refleksji dotyczącej rozwoju, samodoskonalenia, postępu, 

czy miejsca w świecie.  

Drodzy Studenci, Studia Wyższe to pierwszy krok na ścieżce edukacji, który nie jest 

przymusem i bolesnym obowiązkiem, a prawem i dobrowolnym wyborem każdego z nas. 

Wybierając naszą Uczelnie, rozpoczęliście całkowicie nowy rozdział w życiu. Czekają na Was 

nowe znajomości, nowe doświadczenia i wiele więcej. Dołączyliście do ogromnej rodziny, 

którą stanowi całą społeczność akademicka naszej Alma Mater. Pamiętajcie jednak, że podczas 

okresu studiów, dużo spoczywa w Waszych rękach, nie skupiajcie się tylko i wyłącznie na 

kolejnych zaliczeniach, ale korzystajcie również ze wszystkich dodatkowych możliwości, które 

są oferowane Wam podczas pobytu w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Koła naukowe, 

Samorząd, Chór, czy sekcje sportowe AZS, to wszystko może sprawić, że pobyt w naszej 

Uczelni będzie niezapomnianym przeżyciem. 

Drodzy Doktoranci-Słuchacze I roku Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej, chciałbym 

Wam również pogratulować przyjęcia do środowiska naukowego naszej Uczelni. Przed Wami 

trudno rola, ponieważ w przyszłości to wy będziecie częścią kadry akademickiej która będzie 

współodpowiedzialna za kształcenia studentów, a także rozwój nauki. Możecie czerpać  

z możliwości naszej Uczelni pełnymi garściami, a wasze perspektywy rozwoju są wręcz 

nieograniczone.   
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Podczas inauguracji warto przypomnieć, że wszyscy stanowicie od teraz Samorząd 

Doktorantów i zachęcamy Was serdecznie do działania w tej strukturze. Otwiera ona wiele 

możliwości. Na pewno pojawi się wiele trudności, ale stawiajcie sobie ambitne cele, a we 

wszystkim będą Was z pewnością wspierać starsi koledzy, Pracownicy oraz Władze Uczelni, 

które zawsze z przychylnością wspierają nasze inicjatywy. Rada Samorządu Doktorantów, nie 

tylko reprezentuje Doktorantów wobec Władz Uczelni i na arenie ogólnopolskiej, ale przede 

wszystkim jest głosem Doktorantów. Dlatego zachęcam Was do zgłaszania się do nas  

z problemami i pomysłami. Jako przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów zapewniam, 

że Wasze pomysły zawsze zostaną wysłuchane i postaramy się je wspólnie z Wami realizować. 

Zachęcam również do aktywnego udziału we wszelkich doktoranckich inicjatywach  

o charakterze naukowym, jak również integracyjno-kulturalnym. 

Przede wszystkim życzę Wam, aby czas spędzony w Uniwersytecie Medycznym  

w Łodzi był dla Was najlepszym, pełnym sukcesów okresem w życiu, z którego będziecie 

czerpać jak najwięcej. 

 

Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

Karol Kłosiński 


