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PRZEMÓWIENIE DZIEKANA PODCZAS DYPLOMATORIUM ABSOLWENTÓW  

ANALITYKI MEDYCZNEJ I  KOSMETOLOGII – 19.11.2022 
 

Szanowni Państwo absolwentki i absolwenci kierunku analityka medyczna oraz kosmetologia 

I i II stopnia!  

Spotykamy się dzisiaj, aby uroczyście zamknąć okres Państwa studiów i wręczyć wersje 

pamiątkowe Państwa Dyplomów. Dyplomy ukończenia studiów są przepustką do Waszego przyszłego 

życia zawodowego. Aktywność zawodową możecie rozpoczynać lub już rozpoczęliście zatrudniając się 

w laboratoriach diagnostycznych, a absolwenci kosmetologii w salonach kosmetologicznych. Jesteście 

też przygotowani do pracy w instytucjach prowadzących działalność badawczą i naukową. Możecie 

ubiegać się o przyjęcie do szkół doktorskich. Możecie, jako osoby z wyższym wykształceniem 

wykazywać się także innymi społecznie pożądanymi aktywnościami  

Szanowni Państwo, w okresie, kiedy Państwo studiowaliście Wydział osiągał znaczące sukcesy. 

Uzyskaliśmy jako Wydział, prawa nadawania stopni naukowych i wiele takich stopni nadaliśmy 

Okazaliśmy się bardzo efektywni w pozyskiwaniu zewnętrznych środków na badania naukowe. 

Wnieśliśmy znaczącą cegiełkę w uzyskanie przez nasz Uniwersytet statusu Uczelni Badawczej. Państwo 

możecie być dumni, że jesteście absolwentami elitarnej Uczelni Badawczej. Tylko 10 polskich uczelni 

ma taki status. W okresie waszego studiowania kierunek analityka medyczna po raz kolejny został 

pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną i uzyskał akredytację na maksymalny okres 

czasu- 6 lat. Nasze wysiłki w doskonalenie jakości kształcenia i podnoszenie poziomu badań naukowych 

są doceniane. Każdego roku fundacja Perspektywy przeprowadza ranking uczelni i kierunków. W 

ostatnim rankingu z czerwca bieżącego roku wszystkie 3 nasze kierunki awansowały na wyższe miejsca 

i obecnie wszystkie znajdują się w pierwszej dziesiątce najlepiej ocenianych kierunków w Polsce. 

Absolwentki kierunku kosmetologia mogą się szczególnie cieszyć. Ich kierunek studiów kosmetologia 

w konkurencji z kosmetologiami ze wszystkich innych publicznych uczelni zajął zaszczytne drugie 

miejsce. Miejsce w rankingu Perspektyw jest określane na podstawie wielu kryteriów. Jednym z nich 

są „ekonomiczne losy absolwentów” W tym kryterium nasze kierunki, otrzymują najwyższe noty. 

Oznacza to, że nasi absolwenci bardzo dobrze odnajdują się na rynku pracy, nie mają problemu ze 

znalezieniem dobrze płatnej pracy. Wysokie noty otrzymaliśmy też w kryterium „jakość badań 

naukowych”, co oznacza, że byliście państwo kształceni przez nauczycieli prowadzących badania 

naukowe na najwyższym poziomie 

Kończycie Państwo studia na Wydziale, którego pracownicy byli i są zaangażowani w walkę z 

pandemią Covid-19. Organizowali laboratoria i przeprowadzali testowanie pacjentów w naszym 

Szpitalu Uniwersyteckim oraz w Szpitalu Covidowym w Radziejowie.  

Szanowni Państwo, wszystkie zabiegi wzmacniające status naszego Wydziału jakich 

dokonywaliśmy, robiliśmy po to abyście Państwo uzyskali jak najlepszą wiedzę, zdobyli jak najlepsze 

umiejętności i abyście weszli w kolejne etapy aktywności z przekonaniem, że studiowaliście na dobrym 

kierunku, na dobrym Wydziale, na dobrym Uniwersytecie. Zapisy, jakie znajdują się w Państwa 

dyplomach: Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum im Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika będą o tym zaświadczały, będą informowały, że poprzeczka wymagań 

była ustawiona wysoko, że musieliście systematycznie pracować, aby sprostać wymaganiom. 

Szanowni Państwo, stajecie się też absolwentami Wydziału o dużej aktywności studenckiej. 

Wielu z Was działało w strukturach samorządu studenckiego, w Studenckich Kołach Naukowych, 
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Studenckim Towarzystwie Diagnostów Laboratoryjnych, Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej, 

Chórze Collegium Medicum. Działając w tych organizacjach prowadziliście akcje informacyjne, 

szkoleniowe, promocyjne, charytatywne. Zabiegaliście o interesy studentów analityki medycznej i 

kosmetologii.  

Aktywność Państwa miała wymiar nie tylko lokalny, bydgoski, ale też wymiar ogólnopolski. W 

bieżącym roku wszystkie studenckie organizacje diagnostów połączyły się i utworzyły ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Studenckich Towarzystw Diagnostów Laboratoryjnych. Te wszystkie organizacje 

działające na uczelniach gdzie prowadzony jest kierunek analityka medyczna przyjęły nazwę naszego 

bydgoskiego towarzystwa. Prezesem ogólnopolskiego stowarzyszenia STDL została studentka naszej 

bydgoskiej analityki medycznej, dzisiejsza absolwentka pani mgr Marta Okupska. Sztandarowym 

projektem naszego bydgoskiego STDL jest konkurs LABTEST. Początkowo był on adresowany do 

uczniów z naszego województwa, ale z czasem przybrał charakter ogólnopolski. Wiosną tego roku w 

siedzibie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych odbył się finał ogólnopolski tego konkursu 

połączony z wręczeniem nagród laureatom przez panią prezes KRDL i przez pana wiceministra zdrowia. 

Nasi nauczyciele ciągle się doskonalą uzyskując między innymi specjalizacje z różnych dziedzin 

medycyny laboratoryjnej. Bardzo nas ucieszyła informacja, że w tym roku egzamin specjalizacyjny z 

najlepszym wynikiem w Polsce zdał absolwent naszej analityki medycznej, obecnie adiunkt naszego 

Wydziału dr Piotr Kośliński. Cieszy nas, że jako Wydział uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia 

specjalizacji w zakresie mikrobiologii medycznej i w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. To, że 

osiągamy sukcesy zawdzięczamy nie tylko naszej inicjatywie i pracowitości ale też dobrej współpracy 

z diagnostami zrzeszonymi w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych – to przecież w laboratoriach 

diagnostycznych państwo studenci analityki medycznej odbywaliście praktyki zdobywając pożądane 

kompetencje zawodowe. Obecnej z nami pani sekretarz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 

chciałbym za tę wzorową współpracę serdecznie podziękować. 

Szanowni Państwo według bezwzględnych parametrów liczonych jakością prowadzonych 

badań naukowych, ilością pozyskanych grantów, a także jakością naszych absolwentów mierzoną ich 

pozycją na rynku pracy, jesteśmy jednym z najlepszych bydgoskich wydziałów. Stało się to możliwe 

dzięki zgromadzeniu tu, w Bydgoszczy, grupy entuzjastów, których pasją stała się nauka i kształcenie. 

Te pasje wspomagały i wspomagają władze naszego miasta przyznając nagrody i stypendia naszym 

pracownikom i studentom. Wśród naszych pracowników jest wielu laureatów prestiżowego 

stypendium prezydenta miasta Bydgoszczy. Wsparcie władz Bydgoszczy ma oczywiście znacznie 

szerszy charakter. Było ono wielkie, gdy przed laty była tworzona poprzedniczka naszego Collegium 

Medicum, było wielkie, gdy na początku tego wieku był tworzony w Bydgoszczy kierunek farmacja. 

Każdego roku otrzymujemy od władz Miasta Bydgoszczy wsparcie finansowe pozwalające 

unowocześniać nasze laboratoria. Za te wszystkie formy wsparcia Władz miasta Bydgoszczy chciałbym 

bardzo serdecznie podziękować obecnemu dziś z nami prezydentowi Bydgoszczy panu Rafałowi 

Bruskiemu. 

Wdzięczni za to wsparcie i świadomi naszych osiągnięć, dzielimy się swoimi sukcesami z 

miastem i regionem. Przeprowadzamy w naszych wydziałowych laboratoriach bezpłatne warsztaty dla 

uczniów szkół średnich z Bydgoszczy i z województwa kujawsko-pomorskiego 

 Drogie Absolwentki, drodzy absolwenci. Ukończenie studiów w znaczącej części zawdzięczacie 

swojej pracowitości, ale pamiętajcie, że istotny wpływ na ten sukces miały osoby, które otoczyły Was 

atmosferą życzliwości, zachęcały i mobilizowały do pracy. Tymi osobami są Wasi Rodzice, Wasze 
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Rodziny, najbliżsi, nauczyciele z poprzednich etapów Waszej edukacji, profesorowie, adiunkci, 

asystenci naszej uczelni, promotorzy Waszych prac magisterskich oraz licencjackich, prodziekani, 

opiekunowie waszych praktyk zawodowych, zawsze Wam życzliwe panie z  Dziekanatu. Wszyscy oni 

starali się jak najskuteczniej pokierować Waszą edukacją i zasługują na Waszą wdzięczność.  

Studiowaliście Państwo w mieście o ponad 650 letniej tradycji, mieście, któremu prawa 

miejskie nadawał król Kazimierz Wielki, król, który swoimi działaniami prowadzącymi do rozwoju 

gospodarki i nauki dał solidne podwaliny pod przyszłą wielkość Rzeczyposopolitej. Studiowaliście w 

mieście o niepowtarzalnym charakterze. Bydgoska starówka wraz z Wyspą Młyńską to przecież 

niepowtarzalna perełki. 

 Region na którego terenie państwo studiowaliście wydał wielu wybitnych ludzi takich jak: 

Mikołaj Kopernik, Ludwik Rydygier,  Marian Rejewski, Jan Czochralski, Albert Michelson i wiele wiele 

innych. Problemem jest to, że wywodzący się stąd wybitni ludzie swoich wielkich osiągnięć dokonali 

poza naszym regionem, a nawet poza naszym krajem. Jest wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich, aby 

ten trend zmienić. Życzyłbym sobie abyście Państwo tak pokierowali swoimi talentami, wiedzą i  

umiejętnościami, aby służyły one w pierwszej kolejności miastu i regionowi, w którym studiowaliście, 

a jest to region dużych możliwości. 

Mieliście Państwo zaszczyt studiować w okresie kiedy przypadały 100 rocznice odzyskiwania i 

utrwalania niepodległości Polski. W 2018 r. świętowaliśmy 100 lecie odzyskania niepodległości i 100-

lecie wybuchu zwycięskiego powstania wielkopolskiego. W 2020 roku świętowaliśmy stulecie powrotu 

Bydgoszczy do Polski, oraz stulecie zwycięskiej wojny z bolszewikami zwanej cudem nad Wisłą, też w 

tym 2020 roku przypadła 100 rocznica urodzin doktora honoris causa naszego Uniwersytetu, patrona 

naszego województwa św. Jana Pawła II. Przypadły okrągłe rocznice związane z patronem naszego 

Collegium Medicum  Ludwikiem Rydygierem -170 rocznica urodzin, 140 rocznica dokonania przez 

niego w pobliskim Chełmnie pionierskiej operacji na żołądku oraz 100 rocznica Jego śmierci. 

Uniwersytet przygotowuje się do kolejnej wielkiej rocznicy 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, 

która nastąpi dokładnie za 3 miesiące 19 lutego 2023 roku. 

Jesteście Państwo na początku swojej aktywności zawodowej. Waszym zadaniem będzie 

mówiąc słowami poety podnosić „gmach przyszłości”. Tworząc przyszłość mówiąc za poetą Nie 

depczcie „przeszłości ołtarzy, choć sami wspanialsze macie wznieść”. Te ołtarze przeszłości to między 

innymi wielcy ludzie wywodzący się z ziemi na terenie której studiowaliście. To także dostojne pomniki 

przeszłej i obecnej chwały naszego regionu, to romańskie i gotyckie świątynie w miastach naszego 

regionu, to dostojeństwo świątyń powstałych współcześnie, to niepowtarzalność bydgoskiej Wyspy 

Młyńskiej. Niewątpliwym dostojnym ołtarzem przeszłości, ale też teraźniejszości, jest Uczelnia, na 

której studiowaliście. 

Drogie Absolwentki, Drodzy Absolwenci! 

Życzę Państwu abyście w swoim życiu zawodowym i osobistym osiągali sukcesy.  W drodze po 

sukcesy powinniście się zawsze kierować poczuciem przyzwoitości, troską o dobro, zdrowie i piękno 

innego człowieka, troską o dobro wspólne i reprezentowali sobą najwyższe standardy etyczne. Waszą 

misją zawodową powinna być przede wszystkim troska o zdrowie pacjenta i jego piękno, pamiętajcie 

zawsze o przestrzeganiu prawa i zawsze przedkładajcie dobro, zdrowie i piękno pacjenta ponad 

korzyści materialne. 

 


