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Mowa Dziekana  
z okazji uroczystości inauguracji 
roku akademickiego 2019/20 na 
Wydziale Socjologii i Pedagogiki 

SGGW w Warszawie 
 

Szanowni Państwo, 

Szanowny Panie Rektorze, Szanowni Pracownicy Wydziału, Dostojni Goście oraz Wy, 

drodzy Studenci, 

 

Spotykamy się dzisiaj na Inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Socjologii 

i Pedagogiki. Nauki socjologiczne nierozerwalnie związane są z historią Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W tym roku ubiega 90 lat tradycji kształcenia 

socjologicznego w SGGW. W roku 1929 w Zakładzie Polityki Ekonomicznej na Wydziale 

Rolniczym powstała Sekcja Socjologii Wsi. Następnie, w roku 1936, przekształciła się ona w 

Instytut Socjologii Wsi, który wydawał „Roczniki Socjologii Wsi”, finansowane przez 

samego Władysława Grabskiego, dwukrotnego premiera II. Rzeczypospolitej, a także rektora 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Początki Wydziału Socjologii i Pedagogiki 

sięgają jeszcze Katedry Nauk Humanistycznych na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym. 

Dzięki staraniom śp. prof. dr. hab. Zygmunta Przychodzenia oraz jego wielkiej pasji do 

rozwijania badań społecznych w obrębie nauk rolniczych i przyrodniczych, w roku 2006 

utworzony został Wydział Nauk Humanistycznych, który później przyjął nazwę Wydziału 

Nauk Społecznych. Dzisiejsza uroczystość jest z jednej strony hołdem, jaki składamy 

wypracowanej przez te wszystkie lata tradycji naukowej i dydaktycznej, z drugiej strony 

jednak otwiera ona w historii naszego Wydziału nowy rozdział. 

 

Jeszcze do końca września tego roku nazwa Wydziału brzmiała „Wydział Nauk Społecznych” 

(z taką również adnotacją otrzymaliście Państwo zaproszenia na dzisiejszą uroczystość). Od 1 

października uległa ona jednak zmianie, dostosowując się do ducha nowej Ustawy o 

Szkolnictwie Wyższym. Obecnie brzmi ona: „Wydział Socjologii i Pedagogiki”. W tej 

nazwie swoje odzwierciedlenie znalazły oba nauczane na naszym Wydziale kierunki: 

socjologia i pedagogika. To właśnie piecza nad procesem dydaktycznym jest w obecnym 

ustroju Uczelni podstawowym zadaniem Wydziału oraz podstawową odpowiedzialnością 

Dziekana, którą to funkcję mam zaszczyt piastować. Proces dydaktyczny jest ściśle związany 

z prowadzonymi na naszym Wydziale badaniami naukowymi. Te znajdują obecnie swoje 
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miejsce w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, na czele którego, jako Dyrektor, 

stanęła dotychczasowa pani Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Joanna Wyleżałek, 

prof. SGGW. Prodziekanem Wydziału, czyli drugą osobą w pionie dydaktycznym, jest pani 

dr hab. Beata Maria Nowak, prof. SGGW. Z kolei Zastępcą Dyrektora Instytutu została pani 

dr Iwona Błaszczak. Na Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki składają się dwie 

katedry. Jedną z nich jest katedra Socjologii, której kierownikiem jest pani dr hab. Monika 

Podkowińska, prof. SGGW. Drugą z kolei jest katedra Pedagogiki, której kierownikiem jest 

pani prof. dr hab. Ewa Przybylska. Nie sposób również przy tej okazji nie wspomnieć o 

Dziekanacie, którego sprawne funkcjonowanie jest zasługą pani kierownik dziekanatu, pani 

Małgorzaty Greliak oraz pani Karoliny Maresz. 

 

Jako, że dzisiejsza uroczystość jest przede wszystkim Waszą uroczystością, drodzy Studenci, 

pozwolę sobie przedstawić również opiekunów pierwszych roczników. Opiekunem 1 roku 

Socjologii stacjonarnej na stopniu pierwszym jest pan dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. 

SGGW. Opiekunem 1 roku Socjologii stacjonarnej na stopniu drugim jest pani dr Kateryna 

Novikova. Opiekunem 1 roku Pedagogiki stacjonarnej pierwszego stopnia jest pan dr Paweł 

Pasieka. Opiekunem 1 roku Pedagogiki niestacjonarnej pierwszego stopnia jest pani dr 

Katarzyna Bogacka. Opiekunem 1 roku Pedagogiki stacjonarnej drugiego stopnia jest pani 

mgr Izabela Pietrowska. Opiekunem 1 roku Pedagogiki niestacjonarnej drugiego stopnia jest 

pan dr Jurij Płyska. Po zakończeniu inauguracji będziecie mieli, drodzy Studenci, możliwość 

spotkania się z Waszymi opiekunami i zadania im pytań. 

 

Szanowni Państwo, 

dzisiaj na naszym Wydziale rozpoczyna naukę 14-ty rocznik studentów. Podejmą oni studia 

na dwóch kierunkach: socjologii i pedagogice. Z roku na rok staramy się podnosić jakość 

prowadzonych zajęć oraz uatrakcyjniać ich ofertę tak by, z jednej strony, dostarczały one 

naszym studentom rzetelną wiedzę o charakterze ogólnym, kierunkowym i specjalistycznym, 

z drugiej zaś strony, rozwijały kompetencje istotne na współczesnym, dynamicznie 

rozwijającym się rynku pracy. W zeszłym roku akademickim opracowane zostały dla obu 

kierunków nowe programy studiów, które w dużym stopniu wychodzą naprzeciw 

oczekiwaniom naszych studentów. Na kierunku Socjologia program studiów ma strukturę 

modułową. Problematyka oferowanych modułów jest bardzo różna, pozwalając każdemu 

studentowi na znalezienie swojej własnej „socjologicznej drogi”. Na kierunku Pedagogika, na 

stopniu pierwszym, studenci otrzymują ogólną wiedzę na temat zagadnień opiekuńczo-
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wychowawczych, aby później, już na stopniu drugim, w ramach wybranych przez siebie 

specjalności, pogłębiać wiedzę specjalistyczną oraz rozwijać odpowiednie kompetencje 

praktyczne. W zdobywaniu przydatnych zawodowo umiejętności bardzo istotne są praktyki 

zawodowe. Dzięki szerokim kontaktom z podmiotami gospodarczymi, mamy możliwość 

zaoferowania naszym studentom praktyk w agencjach badawczych, firmach 

konsultingowych, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, czy też 

prywatnych gabinetach terapii pedagogicznej. 

 

Nasi studenci mają możliwość zdobywania wiedzy oraz rozwijania swoich kompetencji nie 

tylko w ramach wykładów, ćwiczeń, zajęć projektowych oraz praktyk, ale także w licznych 

kołach naukowych. Na Wydziale Socjologii i Pedagogiki działa sześć kół naukowych, 

pozwalających realizować studentom zarówno ich zainteresowania w obszarze nauczanych 

przez nas dyscyplin, jak i innych, takich jak antropologia i filozofia. Poza tym w pejzaż 

naszego Wydziału już na dobre wpisały się otwarte spotkania cykliczne o charakterze 

kulturalnym i naukowym. Wśród tych popularyzatorskich inicjatyw wymienić należy takie 

cykle spotkań jak: „Bliscy znani i nieznani”, „Salon Socjologiczny”, „Szkoła Twórczego 

Myślenia”, czy też spotkania dedykowane najmłodszym, zatytułowane: „Od Przedszkolaka 

do Żaka”. 

 

Ambicją Wydziału Socjologii i Pedagogiki jest zapewnienie naszym studentom kształcenia na 

najwyższym poziomie. Jak już wspomniałem powyżej, wymaga to ścisłej współpracy 

pomiędzy pionem dydaktycznym a naukowym, a zatem pomiędzy Wydziałem a Instytutem. 

Wysoki poziom dydaktyki wynika bowiem w dużym stopniu z wysokiego poziomu 

naukowego, polegającego między innymi na rozwijaniu autorskich badań naukowych. Trzy 

nasze projekty naukowe uzyskały finansowanie w ramach konkursu „Miniatura”. Jesteśmy 

liderem w projekcie POWER zatytułowanym „Akademia przyszłości”. Bierzemy udział w 

Ogólnouczelnianym projekcie POWER zatytułowanym „Sukces z natury”, w ramach którego 

prowadzimy szkolenia dla kadry zarządzającej SGGW oraz organizujemy staże zawodowe 

dla studentów. 

 

Dużą wagę przykładamy do konsekwentnego rozwijania kadry, o czym może świadczyć 

zarówno szereg zdobytych awansów doktorskich i habilitacyjnych, jak i tych będących 

właśnie w toku. Nasze grono poszerza się również dzisiaj o nowych profesorów, których 

wielkie doświadczenie, rozległa wiedza i bogate umiejętności istotnie wzmocnią nasz 
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potencjał badawczy i dydaktyczny. Witamy pośród nas panią prof. dr hab. Annę Śliz, pana 

prof. dr hab. Andrzeja Bałandynowicza, autora dzisiejszego wykładu inauguracyjnego oraz 

panią dr hab. Jolantę Grotowską-Leder, prof. SGGW. Nasze grono poszerzyło się również o 

młodszych stażem naukowym pracowników, których zapał do pracy badawczej i 

dydaktycznej z pewnością znajdzie swój wyraz w działaniach na rzecz naszego Wydziału i 

Instytutu. Witamy ponownie w gronie pracowników naszego Wydziału panią dr Izabelę 

Podobas; dołączają do nas dzisiaj również pani dr Arleta Hrechorowicz, pani dr Daria 

Murawska, pani mgr Jagoda Przybysz oraz pan mgr Adam Andrzejewski. 

 

Wydział Socjologii i Pedagogiki jest jednym z 13-stu wydziałów w Szkole Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ta najstarsza uczelnia rolnicza w Polsce stwarza 

naszym studentom idealne warunki do zdobywania wiedzy oraz rozwijania zainteresowań. Od 

wielu lat nasza Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych w kraju i za 

granicą, a w ocenie studentów uzyskuje miano „Uczelni Przyjaznej Studentom”. Od 2010 

roku SGGW plasuje się na czołowych pozycjach w konkursach organizowanych przez 

Akademickie Centrum Informacyjne na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w 

Polsce”. W roku 2017 otrzymała certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”. Wszystko to 

dobitnie świadczy o tym, że Wasz wybór, drodzy Studenci, jest jak najbardziej trafny. 

 

Nasza Uczelnia oferuje również wspaniałą infrastrukturę, która sprzyja zarówno pracy 

naukowej, jak i rekreacji. Najbardziej nowoczesny w Polsce kampus, w połączeniu z 

wyjątkowo urokliwym parkiem, w którym mieści się stary kampus rozciągający się wokół 

Pałacu Rektorskiego, tworzy miasteczko akademickie, gdzie znaleźć można wszystko to, co 

najważniejsze. Poza budynkami wydziałów, mieszczącymi sale wykładowe i laboratoria, w 

„miasteczku” Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego znajduje się biblioteka, liczne 

obiekty sportowe – w tym pływalnia i korty tenisowe – a także stołówki, kluby i sklepy. 

Przestrzeń ta sprzyja nie tylko poszerzaniu wiedzy oraz rozwijaniu kompetencji, lecz również 

nawiązywaniu nowych znajomości i przyjaźni, także w skali całej Uczelni. Szersza integracja 

środowiska studenckiego możliwa jest dzięki ogólnouczelnianym organizacjom o charakterze 

naukowym, kulturalnym oraz sportowym, których na naszej Uczelni działa bardzo wiele, że 

tylko wspomnę o Chórze Akademickim SGGW, Ludowym Zespole Artystycznym „Promni”, 

czy też zespole tańca współczesnego SQERdance. 
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest miejscem, w którym z szacunkiem patrzy się w 

przeszłość i z odwagą w przyszłość. Nazwa Uczelni nieodmiennie przywołuje na myśl jej 

chlubną tradycję; dynamicznie rozwijająca się struktura, powstające nowe centra, pracownie i 

laboratoria pokazują, że dynamicznie dostosowuje się ona do potrzeb społeczeństwa, rynku i 

szeroko pojętego środowiska naturalnego. Zmieniają się nazwy, zmienia się struktura, jednak 

misja naszego Wydziału oraz wartości, jakie przyświecały jego rozwojowi przez wszystkie 

minione lata, pozostają wciąż te same. To, co motywuje nas do pracy i czym staramy się 

natchnąć naszych studentów, to wartości, które składają się na etos pracy akademickiej: 

prawda, rzetelność, uczciwość, skromność i szacunek dla drugiego człowieka. Etos ten 

budujemy i rozwijamy już od wielu lat, podążając śladem naszych Koleżanek i Kolegów, z 

których niektórzy są tu dzisiaj z nami. Należą im się serdeczne podziękowania. 

 

Specjalne podziękowania należą się również dotychczasowej pani Dziekan, dr hab. Joannie 

Wyleżałek, prof. SGGW – obecnemu Dyrektorowi Instytutu Nauk Socjologicznych i 

Pedagogiki – za trzy ostatnie lata jej pracy na rzecz Wydziału. Zaangażowanie pani Dziekan 

sprawiło, że nasz Wydział jest dzisiaj tym, czym jest: zgranym zespołem ludzi pracujących na 

rzecz nauki i studentów (oklaski). 

 

Kończąc, chciałbym wszystkim zgromadzonym życzyć udanego roku akademickiego 

2019/2020, a naszym drogim Studentom satysfakcji ze studiowania na Wydziale Socjologii i 

Pedagogiki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 

 

Dziękuję za uwagę 


