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Inauguracja 2018/2019 
Ekscelencjo, Magnificencje, 
Czcigodni i Dostojni Goście, 
Wysoki Senacie, 
Drodzy Studenci, Nauczyciele i Pracownicy Collegium 
Mazovia 
 

Dzisiejsza Inauguracja rozpoczyna XX rok działalności naszej 
uczelni. Jubileusz w życiu każdej organizacji ma szczególne 
znaczenie – jest okazją do spojrzenia wstecz i oceny dokonań, 
pozwala także przedstawić plany i zamierzenia na przyszłość.  

Szanowni Państwo, 

uczelnia została utworzona w 1999 roku jako Wyższa Szkoła 
Finansów i Zarządzania. Rozpoczynaliśmy działalność 
kształceniem na kierunku finanse i bankowość. Poszerzanie oferty 
edukacyjnej na nowe obszary nauk wymagało zmiany nazwy 
uczelni na bardziej uniwersalną. Zdecydowaliśmy się na 
Collegium Mazovia,  podkreślajc związek z regionem. Motto – 
Innowacyjna Szkoła Wyższa, odnosi się do naszej wizji 
przyszłości i nieustających poszukiwań lepszych rozwiązań dla 
nauki i edukacji. 

 

Stale dostosowujemy ofertę edukacyjną do potrzeb regionu, 
tworząc nowe kierunki studiów.  Nie wahamy się zamykać te, 
które zaspokoiły lokalny rynek pracy.  

Przewidujemy trendy przyszłości, nie czekając na sygnały 
alarmowe z gospodarki. Dziesięć lat temu byliśmy w regionie 
prekursorem kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Po latach 
widać, jak cenne były - podjęte ryzyko i działania.  

 

W nowym roku akademickim oferujemy kształcenie 
położnych. Jesteśmy przekonani, że ta decyzja także zostanie 
doceniona w naszym środowisku. 
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Szanowni Państwo, 

od powstania uczelni konsekwentnie realizujemy misję 
kształcenia kadr dla przyszłości. Dlatego skupiamy się na 
kształceniu w sektorach rozwojowych i wyposażamy 
absolwentów w umiejętności społeczne i adaptacyjne. Jest to 
nasza dewiza a jednocześnie odpowiedzialność za los młodych 
ludzi.  

Studenci podejmują decyzje dziś, ale pracę rozpoczną za 
kilka lat. Przyszłym wymaganiom rynku pracy będą musieli 
sprostać przez kolejne dziesięciolecia. Dlatego wykorzystujemy 
swoją wiedzę i doświadczenie do wskazywania im rozwiązań na 
jutro, nawet jeśli dziś wydają się in one wymagające i trudne. 
Wysiłek ten bardzo się opłaca.  Blisko 9 tys. absolwentów jest 
naszą dumą i sukcesem. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
pokazują, że 97% absolwentów pracuje lub prowadzi działalność 
gospodarczą. Czas od uzyskania dyplomu do podjęcia pierwszej 
pracy jest krótszy niż miesiąc. A średnie zarobki są zbliżone do 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce.  

Ten sukces możliwy jest dzięki naszym nauczycielom 
akademickim. Kompetentni, otwarci, dzielący się 
doświadczeniem zawodowym, z oddaniem prowadzący zajęcia 
dydaktyczne. Tworzycie Państwo niepowtarzalną atmosferę 
życzliwości, przyjaźni i partnerstwa wobec studentów. 

Cieszymy się także z rozwoju kształcenia podyplomowego. 
W ciągu 19 lat mury uczelni opuściło blisko 4,5 tys. słuchaczy 
studiów podyplomowych, specjalizacji i kursów. Powodem do 
dumy są zorganizowane konferencje naukowe i wykłady otwarte a 
także zrealizowane projekty sfinansowane ze środków 
europejskich.  

Z powodzeniem prowadzone były działania związane z 
wymianą międzynarodową. W ramach programu Erasmus+ nasi 
studenci wyjeżdżali na praktyki zagraniczne a nauczyciele na 
szkolenia i staże.  
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Od trzech lat rozwijamy współpracę z otoczeniem 
gospodarczym w zakresie badań i prac rozwojowych, realizując 
wiele praktycznych wdrożeń, szczególnie w obszarze 
budownictwa. 

Szanowni Państwo, 

od 1 października studenci rozpoczęli zajęcia na ośmiu 
kierunkach studiów, w tym jednym nowym  - położnictwie. Warto 
podkreślić, że kształcenie na tym kierunku prowadzi 19 uczelni w 
Polsce, w tym tylko jedna niepubliczna, właśnie Collegium 
Mazovia.  

Na obecny rok akademicki mieliśmy dobrą rekrutację. 
Liczba studentów Collegium Mazovia, spadająca w latach 
kryzysu, od dwóch lat rośnie. Cieszy nas to w dwójnasób. Jest to 
potwierdzenie dobrej pracy. Świadczy także o sprawności 
działania.  

Wiele uczelni, szczególnie niepublicznych, boryka się z 
poważnymi problemami związanymi z demografią, emigracją i 
trudnymi warunkami prowadzenia działalności. Collegium 
Mazovia na tym tle wypada bardzo dobrze i w kolejne 
dwudziestolecie wchodzimy pełni nadziei i energii. 

W nowym roku akademickim będziemy wdrażać regulacje 
Prawa  o szkolnictwie wyższym i nauce. Konstytucja dla nauki 
zmienia zasady organizacji i ustroju uczelni, wzmacnia ich 
autonomię i zwiększa samodzielność gospodarowania środkami 
finansowymi, kładzie również nacisk na podniesienie jakości 
kształcenia. Nie obawiamy się tych wyzwań choć mamy 
świadomość czekającej nas pracy.  

 

Szanowni Państwo, 

Collegium Mazovia od nowego roku akademickiego będzie 
wdrażała program rozwojowy w zakresie kształcenia studentów i 
wspierania absolwentów kierunku położnictwo. Program 
zapewnia studentom drugiego i trzeciego roku  stypendia w 
wysokości 800 zł miesięcznie oraz płatne praktyki. 
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W programie zaplanowano również finansowanie 
dodatkowych warsztatów oraz dodatkowe stypendia dla 
absolwentów w kwocie 1000 zł miesięcznie przez dwa lata od 
ukończenia studiów.  

Na wsparcie finansowe w dalszym ciągu mogą liczyć 
studenci na kierunku pielęgniarstwo – projekt obejmuje wsparcie 
dla czterech kolejnych roczników. Budżet projektu wynosi 6 mln 
zł i przewiduje finansowanie uczelnianego programu 
stypendialnego o charakterze motywacyjnym. Stypendium w 
wysokości 630 zł miesięcznie otrzymają studenci osiągający 
najlepsze wyniki w nauce. Dzięki środkom z projektu 
dotychczasowe bezpłatne praktyki zawodowe stały się praktykami 
płatnymi. Finansowanie obejmuje 1200 godzin praktyk 
obligatoryjnych wynikających z programu kształcenia oraz 
fakultatywne jednomiesięczne praktyki ponadprogramowe. 

W nowym roku obejmiemy również wsparciem studentów 
budownictwa, finansów i rachunkowości oraz ekonomii. Projekt 
pn. Zintegrowany program rozwoju Collegium Mazovia 
obejmuje certyfikowane szkolenia, staże, wizyty studyjne oraz 
dodatkowe zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwach. Udział w 
programie będzie szczególnie atrakcyjny dla studentów 
budownictwa, ze względu na zaplanowane studyjne wyjazdy 
zagraniczne.  

W rezultacie poszukiwania nowoczesnych metod 
kształcenia, w nowym roku akademickim uruchomimy 
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych. Tworzą je 
laboratoria pozwalające  odtwarzać realne sytuacje medyczne w 
warunkach pracowni dydaktycznej. Służą temu fantomy wysokiej 
wierności, połączone do systemu komputerowego imitującego 
zachowania pacjentów w realistyczny sposób. Zastosowanie tej 
metody nauczania pozwoli na osiąganie lepszych efektów 
kształcenia. I co ważne – ograniczają ryzyko błędów 
początkujących studentów w kontaktach z pacjentami.       
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Rozpoczynamy także realizację, w oparciu o środki unijne, 
„Trzeciej Misji Uczelni”. Projekt  Przestrzeń współpracy - 

przestrzeń rozwoju, adresowany jest do niestandardowych 
odbiorców szkolnictwa wyższego – uczniów, absolwentów i 
emerytów. 
 

Szanowni Państwo, 

wraz z rozwojem Collegium Mazovia coraz silniej dostrzegamy 
zachodzącą zmianę roli uczelni – od instytucji edukującej do 
instytucji społecznej. Mamy nadzieję, że w ostatnich dwudziestu 
latach wkład Collegium Mazovia w lokalny rozwój społeczeństwa 
wiedzy, demokracji i kapitału społecznego był znaczący. 
Procesy te były przedmiotem badań projektu innowacyjnego pod 
nazwą Ideagora – absolwenci kapitałem społecznym uczelni. 
Kształtując absolwentów, ich kompetencje i postawy, wpływamy 
na miejsce, w którym żyjemy. Jednym z najważniejszych 
aspektów tego miejsca jest miasto – szczególna forma organizacji 
społeczności, kultury i technologii w przestrzeni. 
Rozwinięciem tej wizji będzie dzisiejszy wykład inauguracyjny, 
który wygłosi nasz szczególny gość, profesor Marek Bryx. 
 
Szanowni Państwo, 

dziękuję samorządowi i władzom lokalnym za stwarzanie klimatu 
współpracy i 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, Mazowieckiej Okręgowej Izbie 
Inżynierów Budownictwa, podmiotom leczniczym, instytucjom i 
organizacjom społecznym, oświatowym i gospodarczym.  
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Słowa podziękowania kieruję do Księdza Biskupa 
Kazimierza Gurdy Ordynariusza Diecezji Siedleckiej oraz 
Proboszcza Parafii p.w. Św. Józefa - Księdza Sławomira Olopiaka 
za modlitwę i duchowe wsparcie. 
 

Dziękuję przedstawicielom naszych mediów – prasy, radia i 
telewizji, za udział w ważnych dla naszego środowiska 
wydarzeniach, za życzliwość oraz rzetelność. 
 

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. Życzę osiągania jak 
najlepszych wyników, radości i satysfakcji ze studiowania.  

Absolwentom życzę, aby zdobyta wiedza i umiejętności 
znalazły odzwierciedlenie w wysokiej jakości życia zawodowego 
oraz 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 POMYŚLNIE! 


