Szanowni Państwo, serdecznie witam na uroczystości inauguracji działalności
studiów doktoranckiego w WIM. Na wstępie wszystkim nowo przyjętym słuchaczom
gorąco gratuluję uzyskania dyplomu studiów. Zwieńczeniem drogi, którą dziś Państwo
rozpoczynacie będzie uzyskanie stopnia naukowego doktora, będącego pierwszym
krokiem do samodzielnej działalności badawczej i twórczej.
Szanowni Państwo. We współczesnym konkurencyjnym i innowacyjnym świecie
ludzie prowadzący działalność naukową muszą się wyróżniać kluczowymi kompetencjami
rozumianymi jako pewne wzorce myślenia i działania, obejmujące wiedzę, umiejętności i
postawy. Wszystkie te warunki znajdziecie Państwo w Instytucie. Tylko od Was samych
zależy na ile z nich skorzystacie, na ile inwestycja, której się podjęliście da oczekiwane
rezultaty, wniesie nowe wartości do Waszego życia.
Jestem głęboko przekonany, że ambicje oraz wola wybicia się na etap rozwoju
podmiotowego, gdzie konkuruje się otwartością umysłu i umiejętnościami integracji
różnych wartości, będzie przez najbliższe lata wykładnią Państwa działalności naukowej
w WIM. Choć nie ma aktualnej - zawsze i wszędzie - recepty na skuteczny i efektywny
rozwój jednostek naukowych, to dynamika zmian ostatnich lat w WIM, mierzona różnymi
wskaźnikami (wielkością inwestycji, dorobku naukowego, środków pozyskiwanych na
działalność naukową) pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. A jeśli tak, to każdy z
tu obecnych, każdy, powinien zadać sobie pytanie, jak widzę swoją przyszłość za rok,
trzy, pięć lat w kontekście szans jakie daje mi praca w WIM.
I nie przypadkiem w tym dniu i miejscu pozwalam sobie na taką właśnie
konstatację. Dyrekcja WIM wspólnie z kierownictwem studiów z uwagą analizuje efekty
swojej, Państwa pracy. Z dumą i uznaniem odnosimy się do sukcesów tych z Państwa,
którzy na przestrzeni ostatnich 4 lat uzyskali stopień naukowy doktora. Cieszy nas, że w
tym gronie znalazło się aż 62 uczestników studiów. Niepokoi natomiast fakt, że mniej niż
połowa z nich swój sukces przypieczętowała publikacją pracy oryginalnej. Dziełem, które
jest naturalnym zwieńczeniem pracy i potwierdzeniem jej jakości. Dorobkiem Waszym, ale
także Instytutu, który ma prawo i obowiązek oczekiwać od Was – swoich studentów,
realnego i wymiernego wkładu intelektualnego w swój rozwój i poziom ewaluacji
naukowej.
Zatem sukces jakiego dziś byśmy oczekiwali. Jakiego każdego dnia, tygodnia,
miesiąca i roku potrzebuje Instytut, wymaga większego zaangażowania Państwa w

szeroko rozumianą działalność naukową i dydaktyczną. Instytut potrzebuje Was więcej w
każdym, podkreślam w każdym miejscu, zwłaszcza tam, gdzie jest mowa o nauce,
rozwoju, gdzie ma miejsce wymiana myśli i doświadczeń. Na organizowanych w WIM i
przez WIM konferencjach i spotkaniach naukowych, sieciowych forach przepływu
informacji naukowej i zarządzania wiedzą.
Szanowni Państwo, drodzy studenci. Jesteście pełnoprawnymi uczestnikami życia
Instytutu, w którym nauka jest najważniejszym wyznacznikiem jego tożsamości, stąd nie
przypadkiem każdy awans, kolejne wyższe stanowisko wymaga nowych kompetencji nie
tylko klinicznych, ale także naukowych. To jest droga, która pozwoli Wam osiągnąć
satysfakcję, tak osobistą, jak i materialną, zdobyć prestiż i uznanie. Podążajcie nią
konsekwentnie, z pełną świadomością, że to czy i kiedy osiągniecie założony cel zależy od
Was samych, Waszej determinacji, kreatywności i ciężkiej pracy.
Jako dyrektor Instytutu pragnę zapewnić, że jesteście w dobrym miejscu dla
realizacji swojego osobistego rozwoju. Korzystajcie z możliwości jakie w tym zakresie są
już dziś w Waszym zasięgu. Osobiście, tak jak przez minione 5 lat będę systematycznie, z
pełną determinacją dążyć do doskonalenie otoczenia nauki w WIM. Głęboko wierzę, że
tylko właściwe, dobrze przemyślane w zakresie proporcji i priorytetów połączenie nauki i
praktyki klinicznej może zapewnić sukces Instytutowi, a Państwu jego, pracownikom,
współpracownikom, osobistą satysfakcję.

