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Ekscelencjo, Magnificencjo, 
Czcigodni i Dostojni Goście, 
Wysoki Senacie, 
Drodzy Studenci, Nauczyciele i Pracownicy Collegium Mazovia. 
 

Rozpoczynamy dzisiaj kolejny rok akademicki, osiemnasty  
w dotychczasowej historii naszej uczelni. Inauguracja roku 
akademickiego ma szczególne znaczenie w życiu każdej uczelni – jest 
okazją do spojrzenia wstecz i oceny dokonań, pozwala także 
przedstawić plany na przyszłość.  

Szanowni Państwo ! 

Działania realizowane w minionym roku akademickim skupiały się 
na:  

• kształceniu ponad tysiąca studentów na sześciu kierunkach 
studiów, w tym trzech magisterskich,  

• kształceniu ponad dwustu pielęgniarek i pielęgniarzy w zakresie 6 
szkoleń  specjalizacyjnych,  

• zorganizowaniu 3-ch konferencji naukowych oraz 4-ch wykładów 
otwartych,   

• wydaniu 3-ch monografii, 
• realizacji 4-ch projektów finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej.  

Znaczącym sukcesem uczelni było pozyskanie blisko 10 mln zł z 
nowej perspektywy finansowej na realizację projektu pod nazwą  
„Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych” . Warto 
podkreślić, że projekt realizowany jest w ramach współpracy 
Collegium Mazovia, Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego i firmy 
szkoleniowej Ordo. Jego celem jest przeszkolenie w ciągu dwóch lat 
blisko 4-ch tysięcy pielęgniarek z 6 województw.  
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W minionym roku akademickim z powodzeniem realizowane były 
nowe programy kształcenia, ukierunkowane na wzrost skutecznej 
aktywności absolwentów Collegium Mazovia na rynku pracy.  

W ramach wdrożenia projektu ideAgora w programach studiów 
znalazły się warsztaty kształtujące kompetencje społeczne.  

Studenci i pracodawcy bardzo dobrze odebrali nowe, innowacyjne 
formy realizacji zajęć, tj. projekty i wyjazdy studyjne - pokazujące 
warunki właściwe dla zakresu działalności zawodowej.  

Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym 
prowadzone były w sposób umożliwiający studentom bezpośrednie 
wykonywanie określonych czynności praktycznych.   

Ważne miejsce w programach kształcenia miały praktyki i warsztaty 
prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe.  

Pierwsze efekty wdrożenia innowacyjnych programów kształcenia są 
już widoczne. W sierpniu br. ukazał się raport Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego nt. ekonomicznych aspektów  losów 
absolwentów uczelni wyższych w Polsce. Jego wyniki napawają mnie 
optymizmem, ponieważ o absolwentach Collegium Mazovia można 
śmiało powiedzieć, że bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy.  

Z raportu wynika, że 93% z nich pracuje lub prowadzi działalność 
gospodarczą. Analiza wskaźników charakteryzujących absolwentów 
poszczególnych kierunków studiów pokazuje, że każdy daje bardzo 
duże prawdopodobieństwo uzyskania zatrudnienia, niektóre nawet 
100-u procentowe.  

Raport pokazał, że ukończenie studiów w Collegium Mazovia 
zmniejsza ryzyko bycia bezrobotnym, które wśród naszych 
absolwentów jest znacznie niższe niż stopa bezrobocia w powiecie 
czy w Polsce.  

Średni czas od uzyskania dyplomu do podjęcia pierwszej pracy 
wynosi około miesiąca, a pierwsze wynagrodzenie pracujących 
absolwentów Collegium Mazovia jest relatywnie wysokie.  
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Szanowni Państwo,   
misją Collegium Mazovia jest kształcenie kadr dla przyszłości. 
Chcemy uczyć szczęśliwych ludzi, którzy będą odnosić sukcesy.  
Absolwenci uczelni nie mogą zasilać szeregów bezrobotnych nie tylko 
bezpośrednio po studiach ale także w ciągu całej kariery zawodowej. 
Wymaga to od uczelni dopasowania kierunków studiów nie tylko do 
obecnych ale przede wszystkim przyszłych potrzeb rynku pracy. 
Dlatego w nowym roku akademickim 2016/2017 Collegium Mazovia 
będzie wzmacniać współpracę z otoczeniem gospodarczym i 
odpowiadać na jego potrzeby. Dobrym przykładem takiej współpracy 
w ostatnim czasie jest pozytywna odpowiedź uczelni na postulat 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach uruchomienia 
studiów na kierunku położnictwo. Jesteśmy w trakcie procesu 
akredytacji wniosku Wydziału Nauk o Zdrowiu.   

Chcemy w większym stopniu zaangażować się w kształcenie 
ustawiczne. Poza atrakcyjnymi kierunkami studiów uczelnia będzie 
rozwijać ciekawą ofertę kształcenia podyplomowego w formie 
studiów podyplomowych, kursów i szkoleń podnoszących 
kompetencje zawodowe pracowników. 

Mamy również świadomość potrzeby poszukiwania nowych, 
efektywniejszych i dostosowanych do współczesnych wymagań 
metod kształcenia. Będziemy wykorzystywać symulacje do 
odtworzenia realnych sytuacji w warunkach pracowni dydaktycznej z 
możliwością interakcji osób uczących się. Elementy symulacji, tj. 
studium przypadku, gry edukacyjne a na kierunkach medycznych 
manekiny i trenażery - służące nauce umiejętności praktycznych - 
będą wykorzystywane w nauczaniu wielu przedmiotów,  na 
wszystkich etapach edukacji.  

Zastosowanie tej metody nauczania pozwoli na skuteczniejsze 
osiąganie zakładanych efektów kształcenia oraz wykorzystanie 
wiedzy teoretycznej w praktyce w połączeniu z rozwojem 
kompetencji miękkich takich jak: praca w zespole, podejmowanie 
decyzji i umiejętność komunikacji.       



 4

Szanowni Państwo, 

Collegium Mazovia ma dobre relacje z siedleckimi uczelniami: 
Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym oraz Wyższym 
Seminarium Duchownym im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej. 
Ważnym przejawem tej współpracy jest nasz udział w Festiwalu 
Nauki i Sztuki organizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny.  

Collegium Mazovia uczestniczy w wielu uroczystościach 
i wydarzeniach lokalnych.  

Dziękuję samorządowi i władzom lokalnym za stwarzanie klimatu 
współpracy, za wspieranie naszych działań. Szczególne słowa 
podziękowania kieruję do Pana Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta 
Miasta Siedlce, Pana Dariusza Stopy – Starosty Siedleckiego oraz 
Pana Henryka Brodowskiego – Wójta Gminy Siedlce. 

Dziękuję także za współpracę Radzie Konsultacyjnej Collegium 
Mazovia, Siedleckiej Radzie Biznesu, Loży Siedleckiej BCC, 
Wschodniej Izbie Gospodarczej, Okręgowej Izbie Pielęgniarek i 
Położnych, podmiotom leczniczym, instytucjom i organizacjom 
społecznym, oświatowym i gospodarczym.  
 
Jednym z ważniejszych przejawów tej współpracy jest opiniowanie 
kierunków rozwoju uczelni, udział w realizacji programów 
kształcenia, wspólne prowadzenie badań naukowych i 
upowszechnianie ich wyników oraz wspólna realizacja projektów. 
 

Słowa podziękowania i wdzięczności kieruję do naszych pasterzy, 
Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy, Ordynariusza Diecezji 
Siedleckiej, Księdza Biskupa Piotra Sawczuka, Biskupa 
Pomocniczego, do Proboszcza Parafii p.w. Św. Józefa, Księdza 
Sławomira Olopiaka, do Duszpasterzy Akademickich, za modlitwę i 
duchowe wsparcie. 

Dziękuję przedstawicielom naszych mediów – prasy, radia i telewizji, 
za udział w ważnych dla naszego środowiska wydarzeniach, za 
przychylność oraz rzetelność informacji. 
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Drodzy Studenci i Absolwenci, 

cieszę się, że wybraliście naszą Uczelnię. Studentów zapewniam, że 
uczynimy wszystko, aby stwarzać odpowiednie warunki do nauki i 
przekazać rzetelną wiedzę opartą na prawdzie. Życzę osiągania jak 
najlepszych wyników, radości i satysfakcji ze studiowania. 
Absolwentom życzę, aby zdobyta wiedza i umiejętności znalazły 
odzwierciedlenie w wysokiej jakości życia zawodowego i osobistego. 

 

Wszystkim pracownikom Collegium Mazovia składam wyrazy 
szacunku i podziękowania za codzienną pracę i wysiłek, za szczególne 
zaangażowanie i aktywność. 

 

Całej społeczności akademickiej, dostojnym Gościom naszej 
uroczystości składam na nowy rok akademicki najlepsze życzenia: 

 

OBY BYŁO DOBRZE, SZCZĘŚLIWIE I POMY ŚLNIE! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


