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XXII Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 

 

Wysoki Senacie, 

Drodzy Pracownicy i Studenci Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkoły Wyższej  

 

Inauguracja roku akademickiego to szczególny moment dla 

wszystkich członków społeczności akademickiej, tym trudniejszy 

w tym roku, że związany z licznymi obostrzeniami 

epidemiologicznymi. Ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS-CoV-2 oraz obowiązujące od dzisiaj obostrzenia 

związane z włączeniem miasta Siedlce do czerwonej strefy naszą 

uroczystość zorganizowaliśmy w formie hybrydowej.  

W trybie stacjonarnym, z zachowaniem reguł sanitarnych i 

zasad bezpieczeństwa, między innymi związanych z ograniczona 

do 10 liczbą osób, w uroczystym posiedzeniu Senatu uczestniczą 

wybrani przedstawiciele organu kolegialnego uczelni oraz 

immatrykulowani studenci. Cieszę się, że widzę Państwa 

uśmiechniętych, w dobrym zdrowiu, gotowych do pracy i nauki.  

Zaproszeni na dzisiejszą uroczystość goście, pracownicy, 

absolwenci i studenci maja możliwość uczestniczenia w 

inauguracji w trybie online. Ufam, że jesteście Państwo 

bezpieczni i także cieszycie się dobrym zdrowiem.   

Szanowni Państwo, 

rozpoczynamy dzisiaj kolejny rok akademicki, dwudziesty drugi 

w dotychczasowej historii naszej uczelni. Inauguracja roku 

akademickiego jest szczególną okazją do spojrzenia wstecz i 

oceny dokonań, pozwala także przedstawić plany i zamierzenia na 

przyszłość.  

Działania realizowane w poprzednim roku akademickim 

skupiały się przede wszystkim na kształceniu blisko tysiąca 

dwustu studentów na pięciu kierunkach studiów, w tym dwóch 
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magisterskich. Z powodzeniem realizowaliśmy kształcenie  

podyplomowe pielęgniarek i położnych na 7 specjalizacjach.  

O wysokim poziomie jakości kształcenia podyplomowego może 

świadczyć niemalże 100 procentowa zdawalność państwowych 

egzaminów zawodowych.  

Do sukcesów możemy zaliczyć realizację 9 projektów 

finansowanych ze środków Unii Europejskiej, które wspierały 

studentów wszystkich kierunków studiów w zakresie 

praktycznych umiejętności poprzez dodatkowe szkolenia, staże 

oraz wizyty studyjne u pracodawców. 

W minionym roku, nie bez przeszkód, realizowane były 

działania związane z wymianą międzynarodową. W ramach 

programu Erasmus+ tylko nieliczni nauczyciele wyjechali na 

szkolenia i staże. W uczelni gościliśmy profesora Haralda 

Kitzmanna z uniwersytetu w Talinie, który prowadził wykłady w 

języku angielskim dla naszych studentów. Był to też rok 

zawierania umów w ramach nowych mobilności oraz poszerzenia 

współpracy międzynarodowej o kolejne uczelnie partnerskie z 

Turcji, Estonii i Bułgarii.  

W rezultacie poszukiwania innowacyjnych metod 

kształcenia, w ubiegłym roku, ukończyliśmy realizację 

Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych. Otwarcia 

nowoczesnej bazy dydaktycznej dla potrzeb kształcenia 

pielęgniarek dokonali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia Pan 

Sławomir Gadomski - Podsekretarz Stanu oraz Pani Greta 

Kanownik - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych. 

Centrum tworzą laboratoria pozwalające  odtwarzać realne 

sytuacje medyczne w warunkach pracowni dydaktycznej. Służą 

temu fantomy wysokiej wierności, połączone z systemem 

komputerowym imitującym zachowania pacjentów. Zastosowanie 

tej metody nauczania pozwala na osiąganie lepszych efektów 

kształcenia. I co ważne – ogranicza ryzyko błędów popełnianych 

przez studentów w kontaktach z pacjentami.  
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Troszcząc się o jakość kształcenia studentów na kierunku 

położnictwo, Collegium Mazovia wystąpiła z wnioskiem i, jako 

jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce,  otrzymała 

dofinansowanie na realizację Monoprofilowego Centrum 

Symulacji Medycznej dla położnych. W centrum studenci będą 

mieli możliwość ćwiczenia przypadków skomplikowanych oraz 

rzadkich z wykorzystaniem scenariuszy w kontrolowanych i 

bezpiecznych warunkach. Warto podkreślić, że po zakończeniu 

realizacji inwestycji studenci Collegium Mazovia będą mieli do 

dyspozycji jedną z większych baz do nauki w warunkach 

symulowanych w kraju.  

Dużym wyzwaniem dla uczelni była realizacja kształcenia w 

czasie pandemii. Te wyjątkowe okoliczności, w których znalazła 

się uczelnia wymagały podjęcia szczególnych działań. Gdy inne 

uczelnie przyjęły pozycję wyczekującą Collegium Mazovia bez 

zbędnej zwłoki podjęła się  kształcenia zdalnego studentów przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w oparciu o aplikację 

MS Teams. Realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość umożliwiająca synchroniczną interakcję 

spotkała się z uznaniem zarówno studentów jak i wykładowców.  

Bardzo dziękuję pracownikom działów: informatyki, dydaktyki 

spraw studenckich i promocji oraz Panu prorektorowi dr 

Mariuszowi Sokołkowi za szczególne zaangażowanie w realizację 

tego trudnego projektu. Bardzo dziękuje nauczycielom i 

studentom za otwarcie się na nowe technologie i cierpliwość w 

zdobywaniu nowych umiejętności.  

Szanowni Państwo, 

nie martwi nas niż demograficzny. Rozwijamy kierunki studiów, 

w których nasza uczelnia ma utrwalona pozycję i dobrą kadrę.  W 

tworzeniu nowej oferty jesteśmy rozważni, unikamy kierunków 

opartych na modzie a naszą  ofertę edukacyjną dostosowujemy do 

potrzeb regionu.  W nowym roku akademickim oferujemy 

kształcenie studentów na kierunku pielęgniarstwo w Filii w 

Otwocku a ofertę kształcenia w Siedlcach uzupełniliśmy o 

jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Praktyczny 

profil kształcenia przyszłych fizjoterapeutów, korzystający z 
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metod symulacyjnych będzie realizowany w oparciu o 

nowoczesną, w pełni profesjonalną bazę Laboratorium metod 

profilaktycznych fizjoterapii.   

Z dniem 1 października 2020 roku, decyzją Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, Collegium Mazovia włączyła w swoje 

struktury Warszawską Szkołę Wyższą z siedzibą w Otwocku. Po 

przejęciu, w naszej Filii prowadzone są trzy kierunki studiów 

pierwszego stopnia: zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz 

pielęgniarstwo a także podyplomowe Studia Menedżerskie na 

poziomie MBA.  

Na obecny rok akademicki mieliśmy dobrą rekrutację. 

Liczba studentów Collegium Mazovia, spadająca w latach 

kryzysu, od czterech 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 kolejny rok 

wchodzimy pełni nadziei i energii. 

Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że 

działalność dydaktyczna w naszej uczelni od nowego roku 

akademickiego 2020/2021 jest realizowana w modelu mieszanym, 

w którym duża część zajęć, tj. wykłady, seminaria, lektoraty a 

także niektóre ćwiczenia odbywają się z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość. Zajęcia kształtujące 

umiejętności praktyczne odbywają się w formie stacjonarne z 

zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów 

bezpieczeństwa sanitarnego.   

Od nowego roku akademickiego uczelnia wdraża procedury 

mające zapewnić bezpieczne warunki studiowania oraz pracy. 

Priorytetem jest dalsza informatyzacja pracy administracji uczelni 

i przystosowanie jej struktur organizacyjnych i kadrowych do 

nowych wyzwań. Mamy świadomość, że studenci oczekują dobrej 

jakości kształcenia i sprawnego załatwiania ich spraw socjalnych i 

administracyjnych, a nauczyciele dobrych warunków prowadzenia 

badań i zajęć dydaktycznych, sprawnego załatwiania ich spraw 
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przez administrację. Te naturalne oczekiwania są możliwe do 

spełnienia przy sprawnym zarządzaniu uczelnią.  

 

Szanowni Państwo, 

pozwólcie, że na koniec serdecznie podziękuje osobom, które z 

racji pełnionych funkcji na co dzień pomagają nam w realizacji 

naszej misji. Słowa podziękowanie kieruje do samorządu i władz 

lokalnych za stwarzanie klimatu współpracy i za wspieranie 

naszych działań. Szczególne słowa podziękowania kieruję do 

Prezydenta Miasta Siedlce, Starosty Siedleckiego oraz Wójta 

Gminy Siedlce.  

Dziękuję także za współpracę 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.  

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 Wam abyście dobrze 

czuli się w naszym gronie. Pamiętajcie, że jesteście dla nas bardzo 

ważną częścią naszej społeczności, a Wasze sukcesy są 

największą radością nauczycieli akademickich. Dobrze 

wykorzystajcie czas studiów. Życzę Wam osiągania jak 

najlepszych wyników, radości i satysfakcji ze studiowania.  
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Absolwentom życzę, aby zdobyta wiedza i umiejętności 

znalazły odzwierciedlenie w wysokiej jakości życia zawodowego 

oraz osobistego. 

 

Drodzy Pracownicy Collegium Mazovia, 

Wszystkim Państwu składam wyrazy szacunku i 

podziękowania za codzienną pracę i wysiłek. W dniu inauguracji 

dziękuję za troskę o naszą Uczelnię, za jej dobre imię i rozwój. 

Życzę by praca w Collegium Mazovia przynosiła zadowolenie i 

sukcesy, a rozpoczynający się rok akademicki spełniał marzenia i 

oczekiwania nas wszystkich.  

Całej społeczności akademickiej i przyjaciołom Collegium 
Mazovia składam na nowy rok akademicki najlepsze życzenia 

pomyślności, zdrowia i uśmiechu.  

 

 

dr Bożena Piechowicz 

Rektor Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkoły Wyższej 


