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Inauguracja roku akademickiego w filii UwB w
Wilnie
UwB f ilia w Wilnie

„Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit”
(Oby to było dla dobra, szczęścia i pomyślności
wszystkich)” – w ten sposób of icjalnie nowy rok
akademicki rozpoczął prorektor uniwersytetu
Dariusz Kijowski. Szósty rok swego istnienia
rozpoczął Wydział  Ekonomiczno – Informatyczny
filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.
Podczas uroczystości zostały wręczone dyplomy
licencjackie oraz odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku.

Uroczystość rozpoczął dziekan wydziału prof . Jarosław Wołkonowski. W swojej przemowie
podsumowującej 5 – lecie pracy wydziału dziekan zaznaczył, że żaden z absolwentów wydziału
po ukończeniu nie był zarejestrowany na giełdzie pracy, tzn. każdy z nich znalazł pracę, co z kolei
dowodzi, że swoją misję pełnimy godnie. „Branże, w jakich są zatrudnieni nasi absolwenci, są
bardzo różnorodne: od f irm logistycznych aż po dyrektora urzędu matrymonialnego” - podkreślił
Wołkonowski.

Następnie zostały wręczone dyplomy licencjacki dla 25 studentów, którzy obronili się podczas
sesji powtórkowej.

Ambasador RP w Wilnie Janusz Skolimowski życzył dalszych i owocnych lat  oraz pracy.
Ambasador wręczył nagrody: srebrny krzyż dla prodziekan dr Aliny Gryni i Krzyż Of icerski Orderu
Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej dla dziekana prof . Jarosława Wołkonowskiego.

Później nastąpił  moment immatrykulacji studentów pierwszego roku. Na scenę zaproszono
studentów z najwyższymi notami w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie pod dyktando prorektora
uczelni dr hab. Dariusza Kijowskiego złożyli uroczyste ślubowanie.

Z pozdrowieniami i słowami otuchy wystąpiła przedstawicielka samorządu studenckiego Beata
Kitkowska. „Moim zdaniem, hasłem pierwszego roku powinno się stać powiedzenie: nie lękajmy się
aktywnego uczestniczenia w życiu studenckim” - powiedziała Kitkowska, tym samym zapraszając
do kół naukowych i kółka teatralnego.
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„Ciesze się, że f ilii udało się porozumieć z Ministerstwem Oświaty i otrzymać stypendia socjalne.
Udowodnić, że nie jest  to prezent czy wyjątek dla f ilii, że jest  to standard europejski. Nie zważając,
że w Sejmie jest  nas tylko t roje, że niektóre instytucje nie chciały przyznać tych standardów, to
wspólnymi siłami udało nam się obronić nasze pozycje” - cieszył się i pomyślnej nauki życzył poseł
na Sejm Jarosław Narkiewicz.

Puentą uroczystości był wykład inauguracyjny prof . dr hab. Jerzego Wilkina z Uniwersytetu
Warszawskiego „Kryzys f inansowy czy kryzys kapitalizmu?”.

Zdaniem profesora, kryzys f inansowy, w którym mamy „zaszczyt” uczestniczyć, jest  kryzysem
kapitalizmu, wartości kapitalizmu. W epoce f inansów f inanse napędzają f inanse. Banki przejmują
najdroższe nieruchomości, wręcz zabytki kulturalne, lecz statystyka nie zna litości. Banki
bankrutują, natomiast niektóre najstarsze uniwersytety przetrwali wieki. Uniwersytet  jest
najstabilniejszą instytucją.

„Życie studentów i wykładowców nie może być łatwe, jeżeli ta cywilizacja ma przetrwać” -
podsumował swoje wystąpienie prof . dr hab. Jerzy Wilkin z Uniwersytetu Warszawskiego.

„W szósty rok swego istnienia wchodzimy w bardzo optymistycznych nastrojach. Otrzymaliśmy
konkretne obietnice co do rozwiązania problemu z siedzibą f ilii. Brak siedziby nie pozwala nam się
rozwijać, podnosić jakość nauczania. Mam ogromną nadzieję, że w tym roku zrobimy krok do
przodu w tej kwest ii” - powiedziała PL DELFI dr Alina Grynia

Słowa prodziekan potwierdził  prorektor Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Dariusz Kijowski.
„Stanowisko Uniwersytetu w Białymstoku, jeżeli chodzi o rozwój i funkcjonowanie f ilii, na pewno
się nie zmieni na gorsze, wręcz odwrotnie. Priorytetem jest  rozwój wydziału, a nie tylko
kontynuacja. Ze środków budżetowych państwa (Polski – PL DELFI) oczekujemy znacznego
wsparcie na budowę siedziby f ilii w Wilnie. To jest  prawie pewne” - zapewnił  PL DELFI dr hab.
Dariusz Kijowski.

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI.
Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, t rzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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