Szanowni Państwo,
Pracownicy, Studenci i Doktoranci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
W poczuciu obowiązku wobec naszej Uczelni, wobec jej pracowników i studentów, wobec każdego
z członków społeczności akademickiej pragnę Państwa poinformować, że podjąłem decyzję
o kandydowaniu na stanowisko Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ostatnie
cztery lata miałem zaszczyt pełnić funkcję Prorektora ds. Nauki w zespole JM Rektora SUM, Pana
Profesora Przemysława Jałowieckiego. To był dla mnie bardzo cenny czas, który poświęciłem dla
rozwoju nauki w Naszej Uczelni. Wcześniej przez cztery lata byłem członkiem Senatu SUM
i przewodniczącym Senackiej Komisji Nauki. Te dwie kadencje były czasem stabilnego rozwoju SUM,
którego bazę stanowiła systematyczna praca na rzecz uczelni. Byłoby dla mnie wielkim honorem to
dzieło dalej rozwijać.

Mam głębokie przekonanie, że Rektor winien być osobą, która łączy a nie dzieli, człowiekiem, który
nie reprezentuje interesów żadnego z Wydziałów Uniwersytetu poświęcając się codziennej pracy
dla dobra ogółu, kimś, kto nie opowiada się za jakąkolwiek grupą interesów starając się obiektywnie
i racjonalnie znajdować wspólny mianownik dla różnorodności.
Uchwalona w ubiegłym roku ustawa o szkolnictwie wyższym daje Rektorowi bardzo dużą władzę.
Tym bardziej ważne jest, aby nowo wybrany Rektor szanował mechanizmy dialogu akademickiego,
posiadał osobowość nie wywołującą napięć oraz nie podsycającą konfliktów i emocji, potrafił działać
zespołowo. Na co dzień jestem onkologiem i hematologiem dziecięcym, przedstawicielem
specjalności, która wymaga ode mnie i od mojego zespołu wspólnego działania na rzecz naszych
małych pacjentów i ich rodzin. W osiągnięciu tych celów bardzo pomaga mi umiejętność słuchania
i wspólnego wyciągania wniosków, co znacznie ułatwia łagodzenie napięć dnia codziennego. Przez
ponad 10 lat kierowania Katedrą i Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, udało mi się
utrzymać i powiększyć zespół specjalistów, a także bezproblemowo łączyć działalność na rzecz
małych pacjentów z pracą dydaktyczną ze studentami i doktorantami oraz aktywnością naukowobadawczą.
Dzisiejsze czasy wymagają od uczelni medycznych kształcenia coraz większej liczby studentów.
Jednym z głównych zadań nowych władz rektorskich będzie zapewnienie podtrzymania jak
najwyższej jakości przekazywanej wiedzy, dbając o to by Uniwersytet był przyjazny dla studentów.
W tym względzie będę przykładał dużą uwagę stałym partnerskim kontaktom z Samorządem
Studenckim i Samorządem Doktorantów. Dalej będziemy rozwijać najnowocześniejsze metody
nauczania oparte na nowoczesnych technologiach. Będziemy tworzyć warunki zachęcające
najzdolniejszych absolwentów oraz doktorantów do pracy w naszej Uczelni.
Drugim ważnym aspektem funkcjonowania uczelni medycznych jest wspieranie Szpitali Klinicznych.
Dołożę wszelkich starań dla wspólnego systematycznego działania wspierającego rozwój szpitali.
Duży nacisk położę na pomoc w zdobywaniu środków finansowych na rzecz dalszego rozwoju
naszych Szpitali Klinicznych.
Trzecim filarem Uczelni Medycznych jest działalność naukowo-badawcza. W 2021 będziemy
poddani procesowi ewaluacji działalności naukowej według nowych zasad. Jestem przekonany, że
nie tylko zdołamy utrzymać status Uniwersytetu, ale przybliżymy się do statusu flagowej uczelni
badawczej. Szczególnie duży nacisk położę na wspomaganie naszych pracowników w skutecznym
zdobywaniu grantów zewnętrznych i wdrażaniu wytworzonych przez nich innowacyjnych rozwiązań.

Dużo energii zamierzam włożyć w dalsze podtrzymanie wizerunku SUM jako uczelni przyjaznej
pracownikowi. Zasada ta pozwala na skuteczny wewnętrzny i zewnętrzny nadzór nad
przestrzeganiem praw pracowniczych. W tym aspekcie Rektor powinien posiadać osobowość
pozwalającą w sposób konstruktywny budować przyszłość, pozycję i prestiż Uczelni, aby praca w niej
dawała pracownikom nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale i wiele satysfakcji. Deklaruję dalsze
życzliwe podejście do kwestii zgody na dodatkowe zatrudnienie dla wszystkich nauczycieli
akademickich, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków wobec naszej Uczelni.
Należy pamiętać, że Uniwersytet nie jest pojedynczym organizmem i wiele problemów zależy od
uwarunkowań zewnętrznych (np. poziom finansowania działalności dydaktycznej i naukowobadawczej, uruchamianie studiów na kierunku lekarskim na uczelniach niemedycznych, generujące
koszty zmiany standardów kształcenia, ciągłe zmiany zasad funkcjonowania i finansowania szpitali,
w tym klinicznych). Problemów jest wiele, koniecznych zmian także. W tych niełatwych czasach nie
będę Państwu obiecywał świetlanej przyszłości, ale mogę zapewnić rzetelne zmierzenie się ze
wszystkimi wyzwaniami.
Nie sposób w tym krótkim liście przedstawić pełnych założeń programu wyborczego we wszystkich
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biurokratycznych pracowników i studentów. Ciągłe z Państwem rozmowy, wskazywanie na
istniejące problemy oraz ich sposoby rozwiązań, wymagają wiele spotkań, na które serdecznie
zapraszam. Gorąco zachęcam Państwa do czynnego udziału w debacie wyborczej.
Oczywiście gdybyście Państwo chcieli zwrócić się do mnie w najbliższych dniach z jakimkolwiek
pytaniem drogą elektroniczną na adres tszczepanski@sum.edu.pl, pozostaję do dyspozycji.
Z wyrazami szacunku i poważania

