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Łódź, 1 października 2021 r.  

 

Szanowni Państwo,   

Drodzy Studenci,  

świętujemy dziś rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego.  

Mimo ceremonialnego charakteru uroczystości, który od lat jest 

praktycznie niezmienny, każdej inauguracji towarzyszą emocje  

– wzruszenie, radość, ale i nostalgia. Z jednej strony to czas podsumowań 

tego, co przez ostatnie miesiące udało się dokonać, z drugiej - symboliczny 

początek nowego etapu, zwiastującego systematyczną i wytężoną pracę.  

Niestety z uwagi na pandemię, podobnie jak w roku ubiegłym, nie 

możemy spotkać się wszyscy razem, by wspólnie celebrować ten 

wyjątkowy dzień akademickiego kalendarza.  Pozostaję jednak w nadziei, że 

mimo fizycznej odległości są Państwo z nami.   

 

W minionym roku akademickim pożegnaliśmy na zawsze 14. 

kolegów, pracowników Uczelni.  

Proszę o powstanie i uczczenie pamięci o Nich chwilą ciszy. 

1. prof. Barbara Klimek 

2. prof. Andrzej Klimek 

3. prof. Grzegorz Krasomski 

4. prof. Marek Kowalski 

5. płk. prof. Jan Niedworok  

6. prof. Halina Plewińska  

7. prof. Maciej Pruszczyński 

8. dr Maria Constantinou 

9. dr Maria Kołomecka 

10. dr Sławomir Sztajer 
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11. mgr inż. Jacek Wrężel  

12. mgr Małgorzata Zysk 

13. Anna Andrzejowska  

14. Janusz Pogocki 

 

Proszę spocząć. 

 

 

 

Szanowni Państwo,  

 rozpoczynamy w szczególnych warunkach, ze świadomością, ze 

zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna po raz kolejny może 

modyfikować nasze plany i założenia. Dostosowanie Uniwersytetu do 

obowiązujących zaleceń sanitarnych, wymaga niezwykle wytężonej pracy, 

wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością nauczycieli i studentów. Mimo 

półtorarocznych doświadczeń, nadal pojawiają się pytania o jakość 

kształcenia, badań naukowych, wykorzystanie nowych technologii jako 

nowych możliwości, ale i edukację praktyczną, której na uczelni medycznej 

nie da się zastąpić formą on-line.  

Ruszamy w pełni stacjonarnie. Nie mamy też wyjścia – przepisy 

dotyczące regulowanych studiów medycznych określają zakres możliwych 

zajęć w trybie zdalnym, i już jesteśmy na granicy. Wykłady będą – z zasady 

– on-line, ale jest to efekt wdrażania strategii w tym obszarze, a nie efekt 

pandemii. Pozostałe zajęcia muszą z zasady odbywac się stacjonarnie. 

Wyjątki mogą pojawiać sie tylko wtedy, gdy wymagać będą tego 

okoliczności techniczne. 

W czasie zajęć klinicznych i w przestrzeniach wspólnych Uczelni 

bezwzględnie obowiązują maski i dezynfekcja rąk. W czasie zajęć poza 
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klinikami – zachęcam do stosowania masek, lecz mam świadomość, że 

trudno np. prowadzić kilka godzin zajęć w masce. Musimy wtedy stosować 

odpowiedni dystans. 

Zakładam, że wszyscy jesteśmy zaszczepieni. Przypomnę, że 

medycyna jest nauką, a szczepionki są wielkim osiągnięciem tej nauki. 

Sądzę, że osoby mające wątpliwości co do tego faktu, powinny pomysleć  

o zmianie profesji. 

Zimowo-wiosenna fala epidemii spowodowała, że napływ duszących 

się pacjentów zablokował wiele specjalistycznych łóżek szpitalnych. 

Wypisywano do domu chorych, ograniczano przyjęcia. Ludzie wymagający 

pomocy, nie zgłaszali się do szpitali. Nieszczepienie się, to świadoma 

decyzja, że to się powtórzy. To barbarzyństwo względem ludzi starych  

i chorych. 

 

 

W tegorocznym procesie rekrutacji zarejestrowaliśmy ponad 20 

tysięcy aplikacji kandydatów. Na poszczególnych kierunkach, zwłaszcza 

wiodących, liczba zgłoszeń na jedno miejsce sięgała nawet 15.  Na trzech 

wydziałach, w ramach 15. kierunków studiów, naukę rozpoczyna dziś 

ponad 10 tysięcy osób. Niespełna 3 tysiące stanowią studenci pierwszego 

roku. Kolegium Wojskowo - Lekarskie, włączone w struktury Wydziału 

Lekarskiego, stanie się bazą dla 150. podchorążych – przyszłych lekarzy, 

których naukę finansuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Mimo trwającej 

pandemii, nie maleje również zainteresowanie obcokrajowców studiami  

w naszej Uczelni. W tym roku dołącza do nas ponad 140 osób, głównie  

z: Indii, Irlandii, Zimbabwe, Iranu, Norwegii, Libanu, Syrii, Turcji, 

Nigerii.  Łącznie, będziemy kształcić prawie 900. studentów z 68. krajów.   

I jeszcze doktoranci – dziś to ponad 500 osób.  
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W Uczelni działa blisko 60 kół naukowych, 12 organizacji 

studenckich, 8 stowarzyszeń studentów i absolwentów. Do dyspozycji 

użytkowników pozostają nowoczesne labolatoria, Centrum Symulacji 

Medycznych, sale fantomowe. Prężnie działający Samorząd Studentów oraz  

Samorząd Doktorantów obok codziennego wsparcia zaprasza na wyjazdy 

integracyjne, obozy roku zero, inicjatywy kulturalne.  Możemy pochwalić 

się osiągnięciami uczelnianego Klub AZS, który zrzesza ponad 800. 

członków, działających w obrębie 33. sekcji sportowych. Powodów do 

dumy dostarcza nam także chór Uniwersytetu – rozśpiewana 

siedemdziesiątka młodych ludzi, sławiących naszą Uczelnię nie tylko  

w kraju, ale i zagranicą.  

Z satysfakcją odnotowujemy wzrost liczby prac habilitacyjnych  

i tytułów profesora. Obecnie w Uczelni zatrudnionych jest ponad dwa i pół 

tysiąca osób (2 567 osób), z czego ponad połowę stanowią nauczyciele 

akademiccy (170 profesorów tytularnych i 217 doktorów habilitowanych).  

Nasi naukowcy, doktoranci i studenci są laureatami licznych 

konkursów organizowanych m. in. przez Ministro Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Narodowe Centrum Nauki czy Polską Akademię Nauk.  

W minionym roku akademickim 12. studentów odebrało stypendium 

ministra na rok akademicki 2020/2021 za wybitne osiągnięcia oraz 

stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendia Rektora 

dla najlepszych studentów w roku 2020/2021 otrzymało 630 osób oraz dla 

najlepszych doktorantów - 71. Wśród naszych studentów i absolwentów 

mamy także ośmiu laureatów prestiżowych Diamentowych Grantów. 

Uniwersytet współpracuje z wieloma uznanymi  uczelniami  

w Europie i na świecie. Dziś jest ich ponad 160. Kooperacja dotyczy 

realizacji wspólnych przedsięwzięć, wymiany studenckiej, współpracy 

naukowej.  
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Uczelnia kładzie duży nacisk na wzrost mobilności studentów  

i pracowników. Obecnie pracujemy nad inicjatywą "ERASMUS without 

papers", która ma za zadanie ograniczyć i uprościć procedury wyjazdowe. 

Podpisaliśmy również nową kartę programu "ERASMUS Charter for Higher 

Education", obejmującego lata 2021-2027. Wartość realizowanych dziś  

w Uczelni projektów „wyjazdowych” to kwota ponad miliona euro.  

Uczelnia intensywnie przygotowuje się do ewaluacji jednostek 

naukowych, prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, której 

nadchodzący - 2022 - rok będzie podsumowaniem. Ogromnym wyzwaniem, 

przed którym stoi nasz Uniwersytet jest uzyskanie dobrego wyniku 

ewaluacyjnego dyscyplin naukowych. Przy ocenie będą brane pod uwagę 

indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących recenzowaną 

dyscyplinę. Od uzyskanej oceny zależą uprawnienia do nadawania stopni 

naukowych, autonomia prowadzenia studiów, szkół doktorskich, a także 

wysokość subwencji z budżetu państwa. Ewaluacja nie jest więc już tylko 

sprawą kierownika dyscypliny czy dziekana, ale każdego pracownika 

naukowego. Dlatego liczę na zaangażowanie Państwa i apeluję o mobilizację 

całej społeczności akademickiej. Wynik ewaluacji to prestiż, ale też 

fundusze. Jest o co walczyć. 

Obecnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi realizuje 70 projektów, na 

kwotę ponad 39 mln zł, dofinansowanych w ramach programów 

Narodowego Centrum Nauki. Trwa realizacja 4. projektów badawczych 

dofinansowanych z  Funduszy Unijnych (TEAMy) w ramach grantów na 

badania prowadzone w najbardziej innowacyjnych obszarach nauki, na 

łączną kwotę ponad 55 mln zł. 

Uczelnia bierze udział w 27. projektach o charakterze 

międzynarodowym (m.in. projektt EIT Health, Third Health Programme for 

2014-2020, COST, Interreg, AAL), których łączna kwota finansowania to 
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ponad 12 milionów złotych. Na szczególną uwagę zasługuje projekt „From 

Scientists to Innovators“, realizowany w ramach EIT Health, w którym 

Uczelnia pełni rolę koordynatora. 

Obok inicjatyw zagranicznych Uniwersytet Medyczny w Łodzi rozwija 

partnerstwa strategiczne i współpracę z krajowymi ośrodkami naukowymi 

oraz wiodącymi dostawcami technologii i rozwiązań dla sektora ochrony 

zdrowia.  

Uczelnia to również infrastruktura – dziś łączna wartość projektów 

z tego zakresu to ponad 620 mln złotych.  

Kluczową inwestycją pozostaje  II etap budowy Centrum Kliniczno-

Dydaktycznego wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym - ośrodka  

o charakterze wieloprofilowym, który umożliwi dostęp do najwyższych 

standardów usług medycznych m.in. w zakresie onkologii. Wartość 

inwestycji przekracza 576 mln. Na wiosnę mamy uzyskać pozwolenie na 

użytkowanie części inwestycji. Ostatnio uzyskaliśmy dodatkowe 

dofinansowanie w wysokości 44 mln złotych na projekt związany m.in. 

z rozwojem Toksykologii w CKD. Prowadzimy z Ministerstwem Zdrowia 

owocne prace dotyczące dalszych działań w obszarze Campusu CKD.  

Na ręce Pana Ministra chciałbym złożyć gorące podziekowania za 

życzliwość i profesjonalizm, z jakim spotykamy się w Ministerstwie 

Zdrowia. 

Planujemy także uruchomić siłami Spólki Umed projekt tak 

potrzebnego wielopoziomowego  parkingu w CKD. Trwają prace na 

dopięciem zadania związanego z niemedyczną infrastrukturą w CKD, w tym 

termomodernizacją budynku – projekt „Zielony Kampus CKD“. 

 

W ramach Regionalnego Progremu Operacyjnego, Uczelnia realizuje 

dwa duże zadania inwestycyjne. Na realizację pierwszego - MOLecoLAB - 
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otrzymaliśmy prawie 60 mln zł. Projekt zakłada budowę nowatorskich 

laboratoriów B+R, wyposażonych w  nowoczesną aparaturę naukowo 

- badawczą. Drugim zadaniem jest realizacja projektu BRaIn – Badania 

Rozwój Innowacje w Łódzkim Kampusie Biomedycyny i Farmacji. Wartość 

projektu  opiewa na ponad 63 mln zł, a jego założeniem jest nowoczesny 

kampus, stanowiący przestrzeń do testowania innowacji technologicznych, 

klinicznych i organizacyjnych, który w przyszłości zaoowocuje wzrostem 

urynkowienia działalności badawczo – rozwojowej Uczelni. Budynki już 

stoją, niedługo je uruchamiamy.  

W szpitalach klinicznych, dla których Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

jest organem założycielskim, realizowane są aktualnie inwestycje i projekty 

na kwotę  ponad 56 milionów złotych, finansowane głównie z Ministerstwa 

Zdrowia.  

Największą, a zarazem najbardziej kosztochłonną inwestycją, na 

kwotę niespełna 29 minionów złotych (28 613 289 zł) jest przebudowa 

klinik pediatrycznych w szpitalu przy ul. Spornej. Warto wspomnieć także  

o ponadośmiomilionowej kwocie na budowę i wyposażenie centralnej 

sterylizatorni w szpitalu Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnym 

Szpitalu Weteranów (8 052 876 zł) oraz ponad 3 milionach przekazanych 

na e – usługi dla szpitala im. N. Barlickiego (3 809 185 zł).  

Są to historyczne inwestycje. Całość funduszy, w tym nasz wkład 

własny, sięga miliarda złotych. Tworzymy nowoczesny kampus 

uniwersytecki, łączący działalność kliniczną, badawczą i dydaktyczną. To 

musi przynieść w przyszłości owoce warte tego zachodu. 

 

Jednak ostatni czas to dla szpitali klinicznych przede wszystkim ciągła 

walka: o łóżko, anestezjologa, pielęgniarkę, wolontariusza. O to, by móc 

nieść pomoc osobom zakażonym śmiercionośnym wirusem, ale i innym 
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pacjentom. Wojna – której najeźdźca jest niewidoczny, a tak groźny – nadal 

trwa.  Powołaliśmy Akademickie Centrum Wirusologii, które prowadzi 

badania nad wirusem SARS–CoV-2 oraz innymi typami wirusów. 

Realizowaliśmy w Konsorcjum ze Szpitalem w Zgierzu, projekt dotyczący 

wdrożenia metod prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia SARS – CoV-2. 

Uczestniczymy także w realizacji międzynarodowego projektu EU 

RESPONSE w ramach badań klinicznych dotyczących walki z COVID-19.  Od 

pierwszych dni dostaw szczepionek nasze szpitale prowadziły i nadal 

prowadzą punkty szczepień.  

Uczelnia realizuje 30 projektów w ramach funduszy strukturalnych,  

o łącznej wartości przekraczającej 297 mln zł, aktywnie uczestnicząc  

w wielu nowo ogłaszanych konkursach.  

Z sukcesem dobiega końca realizacja projektów rozwojowych: 

„Operacja – Integracja“, „Operacja  - Integracja 2.0“, których założeniem jest 

zmiana procesu kształcenia, wsparcie rozwoju nowych kompetencji, 

działania podnoszące kwalifikacje studentów, nauczycieli akademickich, 

pracowników administracyjnych, kadry zarządzającej, a także wdrożenie 

narzędzi informatycznych, wspierających funkcjonowanie Uczelni.  

Z projektów skorzystało już ponad 2 tys. osób, a ich łączna wartość 

przekracza 21 milionów złotych. 

W ostatnim roku Uniwersytet Medyczny w Łodzi zaktualizował także 

„Strategię działalności na lata 2021 – 2025“.  Kierunki rozwoju Uczelni 

zostały zdefiniowane w ramach czterech obszarów tj. kształcenia, nauki  

i działalności B+R, zarządzania i rozwoju organizacyjnego oraz działalności 

na rzecz budowania systemu ochrony zdrowia. Ich realizacja oparta jest  

o Trójkąt Wiedzy (Knowledge Triangle), w ramach którego rozwijne są 

partnerstwa strategiczne i współpraca z wieloma ośrodkami naukowymi 

oraz wiodącymi dostawcami technologii i rozwiązań dla sektora ochrony 
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zdrowia z kraju i zagranicy.  Przykładem takiej współpracy są projekty 

dotyczące studiów doktoranckich realizowane z Politechniką Łódzką, jak 

również doktoraty wdrożeniowe kooperowane z firmą ROCHE POLSKA 

oraz wiodącymi firmami z sektora life – science.  

Warto również wspomnieć o projekcie pt.: „Centrum Wsparcia Badań 

Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – kompleksowe i systemowe 

wsparcie realizacji badań klinicznych w modelu usług wspólnych", którego 

wartość dofinansowania z Agencji Badań Medycznych to ponad 11 mln zł. 

W ramach Centrum realizowanych jest obecnie 11 projektów, 

dofinansowanych z Agencji kwotą ponad 73 mln zł. 

 

 

Drodzy Studenci pierwszego roku,  

dzisiejszy dzień jest Waszym świętem. Gratuluję zakończonego  

powodzeniem procesu rekrutacyjnego i życzę, aby czas studiów  

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi były najpiękniejszym okresem  

w Waszym życiu.  

Nauka w naszej Uczelni nie należy do najprostszych. Wymagać będzie 

wytrwałej i systematycznej pracy, poświęceń i wyrzeczeń. Mam nadzieję, że 

uda się Wam wyrobić w sobie nawyk ustawicznego kształcenia  

- niezbędny w zawodach, do których wykonywania mamy zadanie Was 

przygotować. Są to studia, gdzie trzeba się systematycznie i dużo uczyć 

przez cały rok – po roku lockdownu widać pewne rozprzężenie, lecz nie 

będzie taryf ulgowych. Jesteśmy odpowiedzialni za Waszych przyszłych 

pacjentów. 

Ale studia to nie tylko nauka, to także najpiękniejsza część Waszego 

życia. Życzę Wam wspaniałych przyjaciół i cudownych przeżyć, 

wspominanych potem przez całe życie. Paradoksalnie, nawet trudne 
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egzaminy będą potem miłym wspomnieniem. Bo jesteście teraz młodzi. 

Gaudeaumus igitur! Niech żyje młodość ! 

Niech pobyt tutaj doskonali Wasze charaktery, niech studia rozwijają 

Waszą osobowość.  Nie rezygnujcie z marzeń! Pracujcie nad tym, by je 

urzeczywistniać. Życzę Wam siły, odwagi, zapału i niesłabnącej pasji 

odkrywania świata. Nigdy, ale to nigdy się nie poddawajcie w swojej 

drodze, którą nosicie w sercu. To najważniejsza zasada życia. 

 

 

Dear Students, Ladies and Gentlemen,  

today we are celebrating the beginning of the new academic year. It is 

an opportunity to sum up our achievements  and to present our plans. Our 

University has been developing very intensively. I can confirm that the 

authorities of our university focus their attention on a very high level of 

teaching.   

I would like to cordially welcome all English-speaking students, 

specially  freshmen, who in a few minutes  will be officially admitted to our 

University. We are very happy that you have come from 68 countries  all 

over the world to Lodz to complete your education.  I am sure our 

university will provide perfect conditions for your personal  development.   

You create a very important part of our community. We hope that you 

will not only learn something about Poland, our history and current 

development but also you will teach us about  your traditions, culture and 

customs. I wish all of you a very successful academic year.   

 

 

Szanowni Państwo,  
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dzisiejsze wydarzenie budzi różne emocje, o czym wspomniałem na 

wstępie.  Uczucia, jakie nam towarzyszą są zbieżne z etapem naszego życia. 

Dla mnie czas inauguracji przywodzi na myśl studenckie wspomnienia,  

o wytężonej nauce, ciężkiej pracy, nieprzespanych nocach nad książką, ale  

i przyjaźniach, które przetrwały lata, czy pierwszych miłościach.   

Z perspektywy, to najpiękniejszy okres w życiu, kiedy sam odpowiadasz za 

siebie, wybierasz drogę, którą pójdziesz dalej.  

Dziś, dla mnie jako rektora to przede wszystkim początek kolejnego 

roku odpowiedzialności, troski o tradycyjne fundamenty uniwersytetu – 

wolność myślenia, wolność badań, wolność wyrażania poglądów, ożywające 

w bezpośrednim spotkaniu profesora ze studentami.  

Ostatni czas pokazał, jak niezbędni dla świata są pracownicy ochrony 

zdrowia. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy, a także studenci naszej uczelni 

stanęli na pierwszej linii walki z pandemią. Wielu z nich przypłaciło to 

własnym zdrowiem, ale nie żałowano ofiarności. Ogromna próba, przed 

którą stanęliśmy najlepiej zweryfikowała nas samych jako ludzi, którzy 

przysięgali nieść pomoc innym - niezależnie od sytuacji.  

Dlatego nie możemy zapominać jak ważna dla nas nauczycieli 

akademickich, obok działalności edukacyjnej i badawczej,  jest siła 

odziaływania  na osobowość, postawę i wrażliwość młodego człowieka, 

poprzez rozbudzenie w nim odwagi, bezinteresowności, empatii, by  

w chwili zagrożenia, obawy o własne zdrowie nie myślał o ucieczce. By 

troszczył się o innego człowieka. Dlatego musimy otrząsnąć się po tej 

traumie lockdownu i wrócić do bezpośredniej pracy ze studentami. To jest 

nasza odpowiedzialność. 
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Uroczyście rozpoczynam rok akademicki 2021/2022  

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

 

QUOD FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT ! 

 

 

       Radzisław Kordek  

 

 

 


