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skie uczelnie w trakcie nauki zdalnej 
w  czasie  lockdownu.  Dlatego  zrodził 
się  pomysł  przeprowadzenia  akade-
mickich szczepień antycovidowych, ale 
skierowanych  nie  tylko  do  studentów 
i pracowników nauki, ale każdej zainte-
resowanej szczepieniem osoby z nasze-
go ośrodka akademickiego. Szczepienia 
odbywają się w Uniwersytecie Medycz-
nym, ale organizuje je Związek Uczelni 
Lubelskich przy wsparciu  i doskonałej 
współpracy  z  Urzędem  Miasta  Lubli-
na, wojewodą  lubelskim, MPK  i Zarzą-
dem  Transportu  Miejskiego,  a  także 
z logistycznym wsparciem II Lubelskiej 
Brygady  Obrony  Terytorialnej.  W  cią-
gu  trzech  pierwotnie  zaplanowanych 
dni  zaszczepiliśmy  ponad  500  osób 
i  to  właśnie  ten  wynik  skłonił  rekto-
rów uczelni do kontynuacji akcji przez 
cały  październik.  To  oczywiście  tylko 
jeden przykład, ale można wspomnieć 
o współpracy  lubelskich uczelni odno-
śnie do wspólnych kierunków studiów 
w  ramach  np.  programu  Study  in  Lu-
blin,  a  także  akcji  zapraszania  zagra-
nicznych profesorów wizytujących, czy 
planowanych działaniach w ramach Lu-
belskiej  Unii  Cyfrowej,  Wschodniego 
Centrum Medycyny Cyfrowej i in.

Wraz z następującymi w trakcie 
pandemii zmianami w nauczaniu 
znacznie rozwinęła się 
informatyzacja UMCS. Jak ten proces 
wygląda obecnie?
ZP:  Gdy  przypomnimy  sobie,  jak  wy-
glądało  nastawienie  pracowników  do 
kształcenia  zdalnego  (np. przez Wirtu-
alny  Kampus  UMCS)  lub  poziom  roz-
woju  kompetencji  informatycznych 
lubelskich uczelni w marcu 2020 roku, 
trzeba  stwierdzić,  że  byliśmy  wów-
czas  stosunkowo  słabo  przygotowani 

do  nowych  form  kształcenia  na  odle-
głość. W związku z epidemią i drastycz-
nie  szybkim  przejściem  na  kształcenie 
zdalne musieliśmy dokonać pilnego ze-
standaryzowania  procesów  edukacyj-
nych,  co  wiązało  się  z  przeszkoleniem 
pracowników  oraz  studentów,  ko-
niecznością  wprowadzenia  procedur 
prawnych,  reorganizacji  pracy  admini-
stracji  uczelni,  zagwarantowania  środ-
ków  na  finansowanie  tych  procesów, 
itd.  Przystąpiliśmy do  skomplikowane-
go  wdrożenia  licznych  i  zaawansowa-
nych  narzędzi  informatycznych,  które 
pozwalają  na  bezpieczne  wykorzysta-
nie  i  migrację  danych  pomiędzy  bli-
sko  30-tysiącami  kont  elektronicznych 
użytkowników. W efekcie nastąpiło po-
łączenie  i  zabezpieczenie  wszystkich 
platform,  z  których  korzystała  nasza 
społeczność uczelniana, a obsługa i co-
dzienna praca stały się znacznie prost-
sze.  I  nie  mam  tu  na  myśli  np.  tylko 
wdrożenia  MS  Exchange,  umożliwia-
jącego  wykorzystanie  jednego  loginu 
i hasła przy logowaniu do różnych sys-
temów uczelnianych, czy obsługę nowej 
poczty  elektronicznej,  ale  m.in.  wpro-
wadzenie  elektronicznej  karty  oce-
ny  pracowników,  systemu  wniosków 
elektronicznych,  czy  też  trwający  pro-
ces wdrożenia elektronicznego repozy-
torium prac  naukowych  i  bazy wiedzy 
UMCS.

Jakie są dalsze plany informatyzacji 
Uczelni?
ZP:  Staramy  się,  aby  wszystkie  wy-
korzystywane  narzędzia  zapewniały 
również dostęp do  zasobów Uniwersy-
tetu  podmiotom  zewnętrznym:  innym 
uczelniom,  mieszkańcom  Lublina  i  re-
gionu, itd. Jednym z takich narzędzi bę-
dzie wspomniane repozytorium cyfrowe 

i  elektroniczna  baza  wiedzy.  Chcieliby-
śmy, aby poza pracami naukowymi i pu-
blikacjami  pracowników  znalazły  się 
w nim również inne produkty procesów 
dydaktycznych  i  badawczych  naszych 
pracowników,  studentów,  doktorantów, 
które będą mogły mieć  lub mają  formę 
cyfrową. Dotyczy to także efektów funk-
cjonowania  bardzo  rozwiniętej  sfery 
kultury  i mediów  akademickich.  Każda 
osoba,  która  będzie  szukała  informacji 
o  np.  Marii  Curie-Skłodowskiej,  będzie 
mogła uzyskać nie tylko dostęp do prac 
naukowych, wydarzeń z życia Noblistki, 
ale też obejrzeć wszystkie rzeźby i obra-
zy, które powstały w Uniwersytecie  i  ją 
przedstawiają, bądź też mieć dostęp do 
historycznych  opracowań  dotyczących 
życia i kariery naukowej naszej Patronki.

Najnowszym projektem Uczelni jest 
powołane do życia Centrum Badań 
Zmian Klimatu i Środowiska. Jakie 
zadania będzie pełnił ten ośrodek?
ZP:  CeReClimEn  to  jednostka  organi-
zacyjna  wewnątrzuniwersytecka,  któ-
rej  zadaniem  będzie  gromadzenie 
wszystkich  podmiotów  i  grup  badaw-
czych wokół  idei  rozwoju  ekologiczne-
go, zgodnego z aktualnymi standardami 
ochrony środowiska naturalnego i prze-
ciwdziałania  jego  dewastacji.  Zespo-
ły  zainteresowane  realizacją  badań 
zmniejszających  szkodliwy wpływ  roz-
woju  cywilizacyjnego  na  środowisko 
naturalne  będą  w  Centrum  prowadzić 
prace badawczo-wdrożeniowe. Jednost-
ka będzie  się  zajmowała  zintegrowaną 
analityką  chemiczną,  biologiczną,  geo-
graficzną, przestrzenną itd., ale nie jest 
to oczywiście katalog zamknięty. Jest to 
nowy projekt w fazie finalizacji i apliko-
wania o środki finansowe na jego wdro-
żenie. Ma to być jednostka, która będzie 
uzupełniała  inne  inicjatywy  podejmo-
wane przez lubelskie uczelnie. Koleżan-
ki i koledzy z Uniwersytetu Medycznego 
koncentrują się bowiem na telemedycy-
nie,  z  Politechniki  –  na m.in.  wsparciu 
technologicznym planowanych działań, 
a Uniwersytetu Przyrodniczego – m.in. 
na  kwestiach  środowiska,  zdrowe-
go żywienia  i zdrowej żywności. Liczy-
my na to, że taka współpraca da szereg 
efektów  synergetycznych.  Tworzone 
wspólnie projekty będą miały ogromną 
wartość dla miasta i regionu. Wszystkim 
nam na tym bardzo zależy.
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W 2017 roku z inicjatywy UMCS 
swoją działalność rozpoczął Związek 
Uczelni Lubelskich. Jakie działania 
podejmuje?
ZP:  Związek  Uczelni  Lubelskich  po-
czątkowo  zrzeszał  trzy  uczelnie:  Uni-
wersytet  Marii  Curie-Skłodowskiej, 
Uniwersytet  Przyrodniczy  oraz  Po-
litechnikę  Lubelską.  W  tym  roku  de-
klarację  przystąpienia  złożył  również 
Uniwersytet  Medyczny.  Wiemy,  że 
w  ramach  integracji  pewnych  cha-
rakterystycznych  dla  każdej  uczelni 
funkcji  możemy  znacznie  zwiększyć 
możliwości  zarówno  pozyskiwania 
środków  na  działania  indywidualne, 
jak  i  wytworzenia  synergetycznych 
wartości  wynikających  ze  współpra-
cy,  m.in.  w  obszarze  dydaktycznym, 
naukowym  czy  komercjalizacyjnym, 
i  tym  samym  nie  tylko wejść  do  gro-
na  najważniejszych  ośrodków  nauko-
wo-dydaktycznych  Polski  i  Europy, 
ale także ugruntować pozycję najważ-
niejszego  ośrodka  akademickiego  we 
wschodniej Polsce i partnera dla pod-
miotów  z  Europy  wschodniej  i  Azji. 
Każda  uczelnia  publiczna  identyfiku-
je  obszary współpracy, w  które może 

włączyć  swoje  kompetencje  tak,  żeby 
wpisać się w działania oczekiwane za-
równo przez środowisko akademickie, 
władze miasta, jak i mieszkańców mia-
sta oraz regionu. Do tej pory, działając 
razem,  udało  nam  się  przeprowadzić 
kilka naprawdę udanych akcji.

Które z działań w ostatnim czasie 
przyniosło dobre rezultaty?

ZP:  Jeżeli  studenci  nie  wrócą  fizycz-
nie do naszego miasta, a w uczelniach 
Lublina  nie  będą  realizowane  zajęcia 
stacjonarne,  to pełne spektrum kształ-
cenia i akademickich zajęć kulturalnych, 
sportowych,  integracyjnych w najpięk-
niejszym  okresie  życia  każdego  mło-
dego  człowieka  będzie  realizowane 
tylko w  niewielkiej  części.  Pamiętamy, 
jak  wiele  problemów  zwalczyły  lubel-
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