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Rzadko rozpoczęcie Nowego Roku nie kojarzy nam się z nowymi planami,
wyzwaniami, zobowiązaniami czy też postanowieniami noworocznymi. Rzadko,
ponieważ patrzenie w przyszłość leży w naturze człowieka, nie tej behawioralnej, ale tej
podkreślającej jakość naszego człowieczeństwa. Człowiek wciąż pragnie się rozwijać,
wzrastać, dążyć do doskonałości. Przekraczanie granic jest bowiem ogromnie
fascynującą i wyjątkowo cenną cechą naszej natury.
W Nowym Roku życzmy sobie, żeby pragnienie ciągłego rozwoju nigdy nas nie
opuszczało, żeby wciąż wpływało na kształt naszych marzeń, celów, pragnień i słabości,
żebyśmy z końcem grudnia 2017 roku mogli z dumą mówić o nich w aspekcie
dokonanym.
W Nowym Roku wiele z tych celów warto byłoby osiągnąć. Ze spraw mających
wymiar fizyczny na pewno: zakończenie przebudowy Zetki, rozpoczęcie przebudowy
budynku O pod potrzeby naszego własnego Inkubatora, przeprowadzka wydziału ZIF do
budynku Z, przeprowadzka Instytutu Marketingu do Budynku B (parter),
przeprowadzka Wydawnictwa do budynku DCINE, podjęcie decyzji o losach budynków J
i M i wiele innych, często drobnych, ale dla wielu społeczności ważnych remontów.
Ze spraw związanych z niematerialnym wymiarem – na pewno kontynuacja
działań związanych z realizacją kluczowych celów strategicznych Uczelni, pozwalających
nam w szerokiej perspektywie wpływać na wizję Uczelni. Niezbędne są tutaj działania w
obszarach: nauki, dydaktyki i współpracy z biznesem. Na pewno jednak nie sprzyja temu
otoczenie prawne. Zaskakujące zmiany algorytmu finansowania działalności Uczelni ze
środków budżetu Państwa, planowane zmiany w ustawodawstwie dotyczącym
szkolnictwa wyższego, coraz większa konkurencyjność na rynku usług dydaktycznych i
badawczo-rozwojowych często wymuszają na Uczelni działania doraźne, kłócące się z
logiką strategii.
Warto być w takiej przestrzeni Uczelnią silną i stabilną finansowo, Uczelnią, którą
wybierać będą najlepsi kandydaci, w której będą prowadzone interesujące badania,
Uczelnią wzorcową w kontekście kontaktów z biznesem, z którą będą się liczyli inni.
Osiągnięcia takich celów życzę Naszej Uczelni i Nam Wszystkim Uczelnię tworzącym.

