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Nadszedł czas zjednoczenia sił w kierunku utrzymania i polepszenia pozycji oraz 
utrzymania autonomii Politechniki Rzeszowskiej w skali lokalnej, krajowej 
i międzynarodowej. Będzie to możliwe dzięki integracji środowiska akademickiego naszej 
Uczelni również ze środowiskiem akademickim Podkarpacia, ale także w oparciu 
o współpracę z samorządem Miasta Rzeszowa, Samorządem Województwa, Rządem RP 
i otoczeniem społeczno – gospodarczym. Najbliższe lata postawią przed nami nowe 
wyzwania połączone z odbudową potencjału gospodarczego w sytuacji pokryzysowej 
zaistniałej w wyniku zagrożenia epidemiologicznego. Będzie to wymagało od nas wszystkich 
szczególnego zaangażowania. Biorąc to pod uwagę stajemy przed wyborem nowego lidera 
naszej społeczności, który sprosta wymaganiom przyszłej i obecnej sytuacji Polskiej Nauki  
w zmiennych warunkach społeczno – gospodarczych. 
 

Ostatnie wydarzenia w Polsce i na Świecie powinny skłonić nas do zadumy nad tym co 
było przyczyną zaistniałych zjawisk i jak możemy sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych. 
Poprzedzający falę epidemii, sposób funkcjonowania społeczeństwa oparty na zasadach 
pędu do osiągnięcia krótkowzrocznych własnych korzyści, bez przebierania w środkach typu 
internetowa mowa nienawiści, anonimowe oszczerstwa czy donosy do prasy oparte 
o przekłamane informacje jak widać nie sprawdził się w ujęciu globalnym i społeczeństwo 
zostało wystawione na próbę. 

 
Jestem przekonany, że Politechnika Rzeszowska może być wiodącym ośrodkiem 

naukowo-badawczym w naszym regionie i rozpoznawalnym ośrodkiem w kraju zgodnie 
z wymaganiami sformułowanymi w Ustawie 2.0. Oczywiście będzie to wymagało 
wprowadzenia  i wdrożenia przemyślanej strategii rozwoju naszej Uczelni. Wizja Politechniki 
Rzeszowskiej to z jednej strony Uczelnia, która wpisuje się na trwale na mapę Uczelni 
akademickich, ale także Uczelnia, która dba i stale zapewnia zrównoważony rozwój 
wszystkich grup pracowniczych (nauczycieli akademickich, pracowników administracji 
i obsługi), oraz studentów, dla których istniejemy, a także interesariuszy zewnętrznych, 
dlatego strategia Politechniki Rzeszowskiej skierowana jest do tych wszystkich grup 
odbiorców tworzących naszą społeczność akademicką oraz otoczenie społeczno-gospodarcze 
bez którego trudno nam będzie sprostać współczesnym wyzwaniom. 
 

Zapraszam do dyskusji, biorąc pod uwagę obecną sytuację, za pomocą komunikacji 
zdalnej (tel. 17 865 12 47, e-mail: gbudzik@prz.edu.pl), ale i do bezpośredniego dialogu 
mając oczywiście na względzie zachowanie wszelkich warunków bezpieczeństwa. 
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