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Olsztyn, 30.09.2014 r. 

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM  

Dziekan Wydziału Geodezji 

i Gospodarki Przestrzennej   

 

(dzwon…) 
 

1. Powitanie 

Szanowny Panie Rektorze, Wysoka Rado, Dostojni Posłowie, Panie 

Prezydencie, Czcigodni Goście, Koleżanki i Koledzy, Drodzy 

Studenci 

 

Otwierając posiedzenie Rady Wydziału będące jednocześnie 

Uroczystą Inauguracji roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale 

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko – 

Mazurskiego w Olsztynie witam bardzo serdecznie wszystkich 

przybyłych. 

 

Witam: 

Przyjaciela Wydziału 

Pana prof. Grzegorza Białuńskiego 

Prorektora ds. Kadr Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego 

w Olsztynie w imieniu Rektora UWM oraz swoim własnym. 

 

Pana Posła Józefa Rackiego 

Absolwenta Naszego Wydziału 

 

Członków Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 

oraz byłych Dziekanów naszego Wydziału 

 

Według nowego raportu Banku Światowego, Polska jest na dobrej 

drodze do realizacji celów strategii „Europa 2020”, jednak nadal 

potrzebne są reform w dziedzinie zatrudnienia, edukacji 

i innowacji. Podobny charakter mają zmiany w szkolnictwie 

wyższym, które już za 2 dni staną się faktem. 

Dlatego też zmieniając porządek przywitania chciałbym z dużą 

atencją przywitać gości, przedstawicieli otoczenia gospodarczego 

i społecznego, interesariuszy procesów realizowanych na naszym 
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Wydziale. Członków Konwentu Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Przestrzennej. Witam osoby, które już pomagają i będą pomagać 

reformować nasze działania tak, aby wypełnić założenia 

wspomnianej strategii „Europa 2020”. 

 

Witam: 

 

dr. inż. Piotr Grzymowicz 

Prezydenta Olsztyna 

 

Pana Stanisława Kowalskiego 

Przewodniczącego Konwentu 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Zastępcę Dyrektora 

Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa w Warmińsko – 

Mazurskim Urzędzie Wojewódzki w Olsztynie 

 

Pana Wiktora Wójcika 

Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji; Urząd 

Marszałkowski w Olsztynie 

 

Pana Zbigniewa Pazerskiego 

Geodetę Województwa WM – Zastępcę Dyrektora Departamentu 

Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 

 

Pana Waldemara Klocka  

Prezes Zarządu Polskiej Geodezji Komercyjnej 

Prezesa Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-

Kartograficznego w Olsztynie 

 

Pana Floriana Romanowskiego 

Prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-

Kartograficznego "OPEGIEKA" Sp. z o.o. w Elblągu  

 

(…) Pana Romana Węglickiego 

Członka Zarządu GeoPartner (…) 
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(…) Pana Jana Malickiego  

Prezesa  Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-

Kartograficznego w Koszalinie (…) 

 

Pana Adriana Pietnoczkę  

Prezesa Zarządu  NetLand Sp. z o.o. 

 

Panią Mariolę Gilską 

Prezesa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia 

Geodetów Polskich  

 

Pana dr inż. Romana Przedwojskiego 

Zastępcę Prezesa Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości 

Warmii i Mazur, 

Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty 

 

Panią dr inż. Ludmiłę Pietrzak 

Prezesa InterTIM 

 

Witam przedstawicieli innych uczelni zaprzyjaźnionych uczelni: 

 

Panią prof. dr. hab. inż. Alinę Maciejewską 

Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW w Warszawie  

 

Pana prof. dr. hab. inż. Ireneusza Winnickiego 

Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT  

 

Pana (prof.) dr hab. inż. Marka Przyborskiego, prof. nadzw. PG 

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Geodezja i Kartografia 

 

Pana (prof. pułkownika ) dr hab. inż. Marka Grzegorzewskiego, 

Profesor nadzwyczajny - pułkownik emerytowany  

Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie  Wydział Lotnictwa 

Wyższa 

 

Pana prof. dr hab. Stanisława Białousza 

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 
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Pana prof. Sergey’a Pulinets’a 

Profesora Wizytującego na naszym Wydziale 

 

Witam Przedstawiciel podmiotów współpracujących: 

 

Pana Aleksandra Jarmołkowicza 

Wiceprezesa zarządu, Sprint S.A. 

 

Pana dr inż. Janusza Jasińskiego   

Wiceprezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców 

Majątkowych 

 

Pana Sławomira Machnika 

Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miasta w Olsztynie 

 

inż. Teodozego Marcinkiewicza   

Wójta gminy Stawiguda 

 

Pana prof. Andrzej Faruga  

Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie 

 

Pana Tadeusza Kuryłowicza 

Przewodniczącego Zarządu Sekcji Geodezji Rolnej i Leśnej (Zarząd 

Sekcji Naukowych SGP. 

 

Panią Monikę Kowalską 

Dyrektora Technicznego Okręgowego Przedsiębiorstwa 

Geodezyjno-Kartograficznego w Olsztynie 

 

Wieloletniego przyjaciela Wydziału Pana Zdzisława 

Gąsiorowskiego 

Członka Zarządu Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

 

Pana mgr inż. Stanisława Sosaka 

Prezes Zarządu "Sosak i Sosak Projekt" Sp. z o.o. 
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Pana Jerzego Korejwo 

GEO-CENTRUM 

 

Mirosława Sekułę 

ANR W Olsztynie – główny specjalista w Sekcji Gospodarowania 

Zasobem 

 

Witam przedstawicieli zaprzyjaźnionych Wydziałów UWM: 

 

Pana (prof.) dr hab. Janusz Heller, prof. UWM  

Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 

 

Pana (prof.) dr hab. inż. Adama Lipińskiego, prof. UWM 

Dziekana Wydziału Nauk Technicznych 

 

Pana (prof.) dr hab. Jana Jakóbowskiego, prof. UWM 

Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki 

 

Pana prof. dr hab. Andrzeja Koncickiego 

Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

 

Pana (prof.) dr hab. inż. Kazimierza Zwirowicza, prof. UWM 

Dziekana Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku 

 

Panią (prof.) dr hab. Agnieszkę Pszczółkowską, prof. UWM  

Prodziekana ds. nauki Wydział Kształtowania Środowiska i 

Rolnictwa 

 

Pana dr Krzysztofa Łożyńskiego 

Prodziekana ds. Kształcenia Wydziału Humanistycznego 

Przewodniczącego Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości 

Kształcenia 

 

Witam: 

 

Pana (prof.) Dr. hab. inż. Maraka Ciaka, prof. UWM – Kierownika 

Katedry Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych 
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Pana (prof.) Dr hab. inż. Roberta Wójcika, prof. UWM - 

Kierownika  Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli. 

Pełnomocnika Rektora ds. kierunku Budownictwo 

 

(…) Przeszłości nie można pominąć... 

Przeszłości nie można zapomnieć... (…) 

napisał kiedyś autor 

 

Witam Znamienitych Absolwentów naszego Wydziału (pierwszego 

rocznika? – nie wiem czy Panowie chcą aby tak o nich mówić?): 

Pana Jana Gierasimiuka 

Pana Wojciecha Łapińskiego 

Pana Zbigniewa Olszewskiego 

Pana Witolda Szymczaka (z żoną) 

Pana Edwarda Florczaka 

 

Witam: 

Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka 

który uświęca dzisiaj naszą uroczystość 

 
„Kultywowanie tradycji oznacza również „pamiętanie” o Tych, 
którzy ją tworzyli – witam wszystkich byłych pracowników 

Wydziału, a w szczególności 

Pana prof. Idziego Gajderowicza 

Pana prof. Władysława Dąbrowskiego 

Pana prof. Jerzego Suchtę 

Pana prof. Stanisława Surowca 

Pana prof. Andrzeja Wanica 

Pana prof. Alojzego Wasilewskiego 

Panią dr inż. Jolantę Bałandynowicz 

Pana dr inż. Mirosława Gralińskiego 

Pana dr inż. Jacka Lamparskiego 

Panią dr inż. Jowitę Solarską 

 

Witam pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Przestrzennej. 
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Witam młodzież akademicką oraz przedstawicieli Samorządu 

Studenckiego i Doktoranckiego. 

Szczególnie gorąco witam przyszłych studentów I ROKU. 

 

Nasz Wydział to 54 lata tradycji. Mamy wielu przyjaciół 

i sympatyków. Lista zaproszonych gości Wydziału jest bardzo 

długa. I taka powinna być zawsze.  

Witam zaproszonych gości, których nie wymieniłem z imienia – 

wszyscy Państwo jesteście zawsze mile widziani na naszym 

Wydziale. 
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Szanowni Państwo! 

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego jest zawsze 

wielkim świętem i bardzo wzniosłym wydarzeniem dla Wydziału. 

Jest okazją do spotkania się społeczności akademickiej 

z przedstawicielami administracji, przedstawicielami służb 

geodezyjnych oraz osobami pracującymi w sektorze nieruchomości. 

Jest okazją do spotkania się z przyjaciółmi naszego Wydziału. 

 

2. Historia 

 

Wielce Szanowni Państwo i Droga Młodzieży! 

 

To już 55-ta inauguracja roku akademickiego na naszym Wydziale 

i 16-ta w strukturach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego 

w Olsztynie. 

1 października 1960 roku w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej 

w Olsztynie rozpoczęło działalność zawodowe Studium Geodezji 

Urządzeń Rolnych. W 1971 roku Wydział uzyskał uprawnienia do 

nadawania stopnia doktora nauk technicznych. 1 lipca 1989 r. 

(25 lat temu!) Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych 

w dyscyplinie „geodezja i kartografia”. Nazwa Wydziału zmieniała 

się. Od 1992 Wydział nosił nazwę Geodezji i Gospodarki 

Przestrzennej. A już 01 stycznia 2015 roku Wydział przyjmie 

nazwę: Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej 

i Budownictwa. 

 „KTO NIE MA PAMIĘCI, NOGAMI MUSI NADRABIAĆ” 

pamiętając stare polskie przysłowie należy zawsze pamiętać, że 

nasza historia to ludzie, którzy ją tworzyli. 

Nie ma już wśród nas kolegów, wielkich ludzi GEODEZJI. 

Wspominać jednak o nich będziemy. 

W minionych latach odeszli nestorzy geodezji olsztyńskiej, 

wymienię tylko kilku z nich prof. Witold Senisson, dr inż. 

Stanisław Goraj, prof. Kazimierz Sikorski, prof. Lubomir 

Włodzimierz Baran. W ubiegłym roku odszedł dr inż. Kazimierz 

Przybyłowski. 

Niestety czas i historia nie chcą się zatrzymać! 
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3. Struktura Wydziału 

 

Szanowni goście, drodzy studenci! 

 

W ramach wydziału działa obecnie 12 jednostek: 1 Instytut, 

8 Katedr, Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego 

– ośrodek badawczo-rozwojowy, Ośrodek Sprzętu Geodezyjnego 

oraz Dziekanat – najlepszy na świecie !!! 
Zadania Wydziału w najbliższym roku akademickim realizować 

będzie 156 pracowników (w tym 119 nauczycieli akademickich 

24 profesorów i doktorów habilitowanych, 83 doktorów, 

12 magistrów oraz 37 pracowników inżynieryjno-technicznych 

i administracyjnych). 

Z dniem 01 stycznia 2015 roku na Wydziale: 

– Instytut Geodezji powiększy się o pracowników Katedry 

Astronomii i Geodynamiki, 

– powstanie nowy Instytut Budownictwa – w którym utworzone 

zostaną 4 Zakłady – to będzie ważny moment w historii 

Wydziału. Wydział powiększy się. W strukturach Wydziału 

pracować będzie dodatkowo ponad 50 osób. 

 

4. Działalność naukowa i kształcenie 

 

Szanowni Państwo! 

Wydział prowadzi prace badawcze i rozwojowe w ścisłej 

współpracy z placówkami naukowymi w kraju i za granicą, 

w Europie, Australii, Ameryce Północnej i Południowej oraz Azji. 

Pracownicy Wydziału biorą udział w realizacji międzynarodowych 

programów badawczych, są członkami międzynarodowych 

towarzystw naukowych i grup badawczych, uzyskują zaproszenia 

na sympozja i kongresy. Przewodniczą im i wygłaszają referaty. 

W bieżącym roku akademickim Profesor Paweł Wielgosz będzie 

kontynuował grant przyznany przez Europejską Agencję 

Kosmiczną. Natomiast prof. Andrzej Krankowski będzie liderem 

grupy badawczej realizującej grant międzynarodowy tej samej 

organizacji.  
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Wielu spośród moich kolegów jest liderami lub głównymi 

wykonawcami grantów finansowanych na poziomie europejskim 

i polskim. Wspomnę choćby prof. Marka Mroza, dr inż. Mirosława 

Bełeja czy też dr inż. Jacka Paziewskiego. 

W obszarze tym trzeba jeszcze wiele zrobić. 

Szanse można wykorzystać tylko wtedy kiedy się ciężko pracuje! 

W obszarze działalności naukowej, w kolejnych latach musimy: 

1) Zwiększyć liczbę publikacji dostępnych w naukowych 

bazach danych na całym świecie poprzez prowadzenie badań 

o znaczeniu międzynarodowym, eliminując jednocześnie 

„produkcję” prac nisko punktowanych o małych zasięgu 

oddziaływania. 

2) Podwyższyć kategorię Wydziału w rankingach MNiSW poprzez 

występowanie o granty krajowe i zagraniczne oraz promowanie 

i dofinansowanie badań i publikacji realizowanych przez 

pracowników nauki. 

 

Szanowni Państwo! 

Rozwój naukowy nauczycieli akademickich jest koniecznym 

warunkiem wykształcenia i przygotowania absolwentów do 

czekających ich zadań w pracy zawodowej. 

W minionym roku dwóm pracownikom Wydziału Wysoka Rada 

nadała stopień doktora habilitowanego nauk technicznych 

w dyscyplinie „geodezja i kartografia”. Dwoje otrzymało stopień 

doktora nauk technicznych – jedna dysertacja Pani dr. inż. Ady 

Wolny – uchwałą Rady Wydziału została WYRÓŻNIONA 

(GRATULUJĘ). 

Łącznie Rada Wydziału poparła dwa wnioski o nadanie tytułu 

profesora nauk technicznych, nadała trzy stopnie doktora 

habilitowanego w dyscyplinie „geodezja i kartografia”, w tym 

dwóm pracownikom Wydziału dr. inż. Sławomirowi Cellmerowi 

oraz dr. inż. Robertowi Duchnowskiemu oraz 2 stopnie doktora w 

tej samej dyscyplinie. 
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Kształcenie 

 

Dostojni Goście! 

 

Na naszym Wydziale realizowane są dwa kierunki studiów na 

studiach I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych: 

 

geodezja i kartografia  

gospodarka przestrzenna 

 

W roku akademickim 2014/2015 na studiach stacjonarnych 

i niestacjonarnych będzie studiowało 1943 studentów, w tym 64% 

na kierunku GiK. 

Oprócz tego na studiach doktoranckich, które są najwyższą formą 

kształcenia mamy 26 uczestników. 

 

W roku akademickim 2014/2015 przyjęto na I rok studiów (449): 

– na kierunku geodezja i kartografia – 279 osób, 

– na kierunku gospodarka przestrzenna –170 osób. 

W świetle tego co obserwujemy na Uniwersytecie to wynik bardzo 

dobry. Nie popadamy jednak w euforię i będziemy pracować nad 

poprawą tego stanu. Już w tym roku. 

Dyplomy ukończenia studiów w roku akademicki 2013/2014 

uzyskało 506 absolwentów. Dyplomy te wręczymy już dziś. 

W ciągu 54 lat wydział wypromował około 10 100 mgr inż. i inż. 

 

W tym miejscu chciałbym z imienia i nazwiska wymienić 5 osób: 

inż. Magdalena Wierzbicka  - 5,00 

inż. Klaudia Fibakiewicz  - 5,00 

mgr inż. Edyta Mazur   - 4,98 

mgr inż. Marek Szczepkowski  - 4,94 

inż. Sylwia Poremba   - 4,88 

To osoby, którymi się szczycimy! Najlepsi absolwenci na całym 

Wydziale w roku akademickim 2013/2014! Gratulujemy! 

A pracodawcom podpowiadamy, że telefony do tych osób posiada 

Dziekan Wydziału. 
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Studiować na uniwersytecie to ZASZCZYT a nie OBOWIĄZEK! 

Studia to ZDOBYWANIE i DOSKONALENIE SAMOWIEDZY 

a nie CHODZENIE NA ZAJĘCIA! 

Te proste porównania od zawsze oddawały i oddają głęboki sens 

kształcenia na uniwersytetach. Tak też powinno być na naszym 

Wydziale. 

Kształcenie w uniwersytetach jest procesem ciągłym 

i dynamicznym. Zmianom podlega nie tylko ustawodawstwo, ale 

również my sami NAUCZYCIELE i „MISTRZOWIE”. Nasza 

wiedza, przygotowanie zawodowe i sumienność powinny 

prowadzić do kształcenia na bardzo wysokim poziomie. To 

powinno nas wyróżniać. Zadbajmy w nowym roku akademickim, 

aby stało się to faktem. 

Należy podkreślić, że Krajowe Ramy Kwalifikacji nie są celem 

samym w sobie, są natomiast środkiem do zrealizowania tych 

celów. Powinniśmy więc dalej pracować doskonaląc nasze 

programy kształcenia. Powinniśmy pójść jeszcze dalej tworząc takie 

programy, które pozwolą naszym studentom być najlepszymi 

w branży.  

W obszarze tym w minionym roku akademickim przyjęliśmy 

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia – 

nieodzowny element nowoczesnego kształcenia na uniwersytecie. 

W roku, który właśnie rozpoczynamy system ten wdrożymy! Życzę 

tego Państwu i sobie. 

  

5. Zasoby kadrowe 

 

Szanowni Państwo! 

 

Więcej zarabiać to dawać więcej od siebie! 

Powiedzenie to znalazło odzwierciedlenie w faktach w 2014 roku. 

Podwyżki, w tym przede wszystkim podwyżki projakościowe, stały 

się faktem. 

Kolejny rok przyniesie kolejne zwiększenie naszych płac. Już dziś 

zadbajmy o to, aby efekty jakościowe naszej pracy dały nam 

spodziewane rezultaty. 
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W minionym roku akademickim na Wydziale, podobnie jak na 

całym Uniwersytecie, przeprowadziliśmy okresową ocenę 

pracowników naukowo-dydaktycznych. Wyniki tej oceny 

wskazują, iż na Wydziale posiadamy duży potencjał kadrowy. 

Należy dołożyć wszelkich starań, żeby potencjał ten przerodził się 

w rzeczywiste stopnie i tytuły naukowe. 

W październiku i listopadzie tego roku na Wydziale rozpoczną 

pracę trzej profesorowie wizytujący. To osoby o ugruntowanej 

międzynarodowej renomie naukowej. Zachęcam wszystkich moich 

kolegów do współpracy i czerpania wiedzy od tych osób. 

W tym roku kalendarzowym swoje 5-letnie kadencje kończą 

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych. Dziękuję Państwu za trud 

i pracę, którą włożyliście w kierowanie swoimi Jednostkami. 

Jednocześnie zapraszam i zachęcam do uczestnictwa w konkursach, 

które, na naszym Wydziale, wyłonią Kierowników na kadencję 

2015-2019. 

Jakość kadry naukowo-dydaktycznej w kontekście dynamicznej 

konkurencji na rynku będzie, MUSI BYĆ, naszym atutem. 

 

6. Program Rozwoju, Przyszłość, Szanse, Zagrożenia 

 

Szanowni goście, drodzy studenci! 

 

Rozpoczynający się właśnie rok akademicki 2014-2015 przyniesie 

szereg zmian. Zmiany te definiowały będą w odmienny sposób 

prawie każdy aspekt funkcjonowania Wydziału. 

 

Najbliższą przyszłość zdeterminuje zmiana ustawy „Prawo 

o szkolnictwie wyższym”. Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą 

kształcenia, komercjalizacji badań i spraw kadrowych.  

 

Ustawodawca zobowiązuje każdą uczelnię do wdrożenia wysokiej 

jakości kształcenia. Zwiększona autonomia programowa uczelni ma 

zapewnić lepszą jakość kształcenia. 
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Ustawa definiuje wymagania dotyczące kształcenia na kierunkach 

o profilu praktycznym i ogólnoakademickim. Kształcenie na 

profilach praktycznych muszą być ściśle powiązane z gospodarką: 

studenci zostaną zobligowani do odbywania praktyk zawodowych, 

zaś specjaliści zawodowi będą firmować kierunki kształcenia oraz 

będą brali udział w kształceniu studentów.  

W roku akademickim 2014/2015 przystąpimy do zmian 

w programach kształcenia, w tym do opracowania programów 

kształcenia dla nowych kierunków kształcenia: inżynieria 

drogownictwa i inżynieria logistyki. 

Ustawa wprowadza również ułatwienia w dostępie do studiów 

wyższych osobom dojrzałym w ramach uczenia się przez całe życie 

– istotą nowych zapisów prawnych w tym zakresie jest możliwość 

zaliczenia przez uczelnię w czasie studiów nawet 50-ciu % wiedzy 

zdobytej w trakcie wykonywanej pracy zawodowej. 

Nowe programy studiów i wewnętrzne regulacje prawne będą 

musiały być wprowadzone w ciągu najbliższych 2 lat. 

Wymaga to dużego zaangażowania nas wszystkich oraz 

interesariuszy zewnętrznych, w tym konwentu naszego wydziału. 

 

Ministerialne finansowanie uczelni będzie głównie uzależnione od 

aktywności naukowo-badawczej kadry akademickiej. To kolejne 

zadanie i wyzwanie. Wymaga ono ścisłego powiązania badań 

z gospodarką, a przede wszystkim wzmożenia działań związanych 

z komercjalizacją badań naukowych. Podobne założenia stawiają 

przed nami instytucje pośredniczące w finansowaniu europejskim. 

 

Sprawy kadrowe. Zmiany w tym obszarze dotyczą postępowania 

dyscyplinarnego, płatnych urlopów dla poratowania zdrowia, 

urlopów naukowych oraz procedury zatrudniania nauczycieli 

akademickich. Życzę nam wszystkim mniejszej biegłości 

administracyjnej i formalnej a większej biegłości naukowej 

i badawczej! 
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Szanowni Państwo! 

Kolejny rok akademicki to także wyzwania związane 

z radykalnymi zmianami, które Unia Europejska wprowadza 

w wydatkowaniu środków finansujących projekty. Nowa 

perspektywa 2014–2020 określa finansowanie zadań preferujących 

powiązanie nauki z gospodarką. Ponadto kładzie bardzo silny 

akcent na INNOWACJE, KREATYWNY ROZWÓJ 

i WDROŻENIA. 

W mijającym roku akademickim intensywnie się do tego 

przygotowywaliśmy. Nawiązaliśmy kontakty z wieloma 

podmiotami, utworzyliśmy zespoły projektowe, przygotowaliśmy 

propozycje założeń do projektów. 

Tylko od nas zależy czy będziemy w stanie sprostać konkurencji. 

Wykorzystanie perspektywy unijnej 2014 – 2020 jest jednocześnie 

szansą, ale też dużą odpowiedzialnością.  

 

Bardzo dużym wyzwaniem dla nas, ale też dla wszystkich szkół 

wyższych w Polsce, jest niż demograficzny. Najlepiej pokazują to 

wyniki rekrutacji na studia niestacjonarne. W bieżącym roku 

akademickim na studia niestacjonarnych na poszczególnych 

specjalnościach naukę podejmą pojedyncze grupy. To bardzo duże 

wyzwanie, nie tylko finansowe ale również czysto ludzkie. 

Zmniejszająca się liczba grup to mniejsza liczba godzin 

dydaktycznych. To z kolei wpływa na zatrudnienie. Nieodzownym 

staje się bezwzględne dbanie o jakość kształcenia i eliminowanie 

nie profesjonalizmu. 

 

Nasz Uniwersytet się zmienia. To również wyzwanie na najbliższe 

miesiące. Czekają nas zmiany wynikające z wdrożenia 

Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Już za chwilę procesy 

finansowo-księgowe i kadrowe będą miały charakter wyłącznie 

elektroniczny. Działania te zwiększą jakość zarządzania nie tylko 

uczelnią ale również Wydziałem. 

 

Jednym z priorytetów Uniwersytetu było opracowanie i wdrożenie 

programu „Green University”. Obecnie w ramach tego programu 

Uniwersytet ma do dyspozycji blisko 20 mln złotych. Środki te 
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posłużą m.in. do przeprowadzenia termomodernizacji naszego 

bloku 52. Wkrótce proces ten będzie dotyczył pozostałych 

obiektów. 

 

Uniwersytet się zmienia w kierunku samodzielności wydziałów. 

Tak. Zmiany te już następują. Mamy samodzielność kadrową. Za 

kilka „chwil” będziemy mieli pełną samodzielności. 

Działania podejmowane przez władze dziekańskie i Radę Wydziału 

przygotowują Wydział do tych zmian. 

 

Dostojni Goście! 

 

Warto wspomnieć, że minęły już dwa lata obecnej kadencji władz 

dziekańskich. Nie byłoby progresu, gdybyśmy w 2012 roku nie 

przyjęli nowego programu rozwoju wydziału. Wskaźniki pokazują, 

iż obrany kierunek działania był dobry. Idziemy więc dalej. 

 

W związku z reorganizacją, Wydział powiększy się. Dołączą do nas 

koledzy i koleżanki z Budownictwa. Wydział zmieni nazwę na 

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. To 

dobra nazwa! Podkreśla to co robimy i jak się zmieniamy! 

Ciągle jeszcze słyszę pytania o celowość tych działań. I niezmiennie 

odpowiadam – TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ. Tylko od naszej 

wspólnej wytrwałości, pracowitości i dobrej woli zależy jaka ona 

będzie. 

À propos pracowitości. Na kolejny rok stawiam do realizacji 

następujące działania prorozwojowe: 

1. BUDOWA MARKI WYDZIAŁU – nowoczesny wydział 

z tradycjami. 

2. BADANIA, KOMERCJALIZACJA, WDROŻENIa – projekty 

europejskie (np. GEOinfoTECH czy enviPROTECh) i granty. 

3. KSZTAŁCENIE XXI WIEKU – nowe kierunki, jakość. 

4. REORGANIZACJA – nowe wyzwania i przyszłość. 
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7. Studenci 

 

Drodzy studenci I roku! 

 

Clifford Stoll napisał kiedyś: 

 

Nie każde dane to informacja, nie każda informacja to wiedza, 

wiedzieć nie znaczy zrozumieć, a zrozumienie to jeszcze nie mądrość. 

 

Za chwilę złożycie uroczyste ślubowanie i staniecie się 

pełnoprawnymi członkami naszej społeczności. 

W ten sposób przekroczycie próg Uniwersytetu Warmińsko – 

Mazurskiego w Olsztynie i rozpoczniecie studia na Wydziale 

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Wydziale o 54 letniej historii 

i ugruntowanej renomie w kraju i zagranicą. 

 

Dzisiejsza uroczystość to przede wszystkim Wasze Święto, to dla 

Was jest ta uroczystość, to dla Was zabrzmi Gaude Mater Polonia 

(Ciesz się, Matko Polsko), abyście wiedzieli jak ważny jest akt 

wstąpienia w szeregi społeczności akademickiej z jej tradycją, jej 

wartościami, jej dobrym imieniem. 

 

Życzę Wam, abyście dobrze wykorzystali lata studiów 

i wykazywali się inicjatywą edukacyjną, abyście nie ograniczali się 

do zadań wyznaczanych przez nauczycieli akademickich, ale nam, 

nauczycielom, stawiali najwyższe wymagania. 

Pamiętajcie, że studia to nie tylko nauka ale także takie 

kształtowanie Waszej osobowości, byście byli jak najlepiej 

przygotowani do przyszłej pracy i wyzwań stawianych przez świat.  

Życzę zatem uporu i ciekawości w odkrywaniu wiedzy oraz 

konsekwencji w jej przyswajaniu.  

 

Droga Społeczności Akademicka! 

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Geodezji 

i Gospodarki Przestrzennej staje się faktem. 
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Pozwólcie zatem, że przekażę moim szanownym koleżankom i 

kolegom, młodzieży akademickiej naszego Wydziału życzenia 

sukcesów i zadowolenia z wykonywanej pracy, pomyślności w 

życiu osobistym i indywidualnych radości. 

„Z dwóch mądrych mądrzejszy jest ten, który mniej mówi” 

A zatem: 

Gaudeamus Igitur (Radujmy się więc!) 

Rok akademicki 2014/2015 na Wydziale Geodezji i Gospodarki 

Przestrzennej ogłaszam za otwarty. 

 


