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Jego Magnificencja
prof, dr naB. Tomasz Szapiro
(Rector Szfcgfy Qfownej Jfandknvej
w 'Warszawie
SenatSzbofy
w 'Warszawie

(jfownejJfandfowej

Szanowny (Panie <Rg$£orze, fV\Jysoki Senacie, Szancnvni (panstwo,
serdecznie dzi$kyj$ za zaproszenie na inauguracjf

ro^u a^ademic^iego 2013/2014 w Sz^oCe

Cjfownej

Handtowej w 'Warszawie.
(Bfogosfawiony

Jan <Pawef II powiedziaf ^iedys: ,,Nie ma wi$f(szego Bogactwa w narodzie

nad swiatfycH oBywateti". Sfowa papieza naBierajq dzis szczegoCnego znaczenia. (Rpzpoczyna sig Bowiem
nowy rof^ a^ademicki - t^pCejny pasjonujqcy etap pogfyBiania przez mfodycH

Cudzi

specjaCistycznej

wiedzy, rozwijania umiejqtnosci i poszerzania horyzontmv mystowych, a ta^ze readzowania amBitnycH
przedsipwziec, ((tore ufatwiq im rozpocz^cie pracy w wymarzonym zawodzie i zroBienie ^ariery. 'Warto
pamigtac, ze studiujqca mfodziez przyczynia si% w znaczqcym stopniu do rozwoju (Pofs^i i tivorzenia
u> naszym fcraju nowoczesnego spofeczenstwa opierajqcego sip na rzeteCnej wiedzy i

kyjadfikacjach,

Z satysfa^cjq oBserwujg, ze poCs^ie szftoCnictwo wyzsze dynamicznie si$ zmienia, idzie z duchem
czasu, stawia na uyso^ie europejsfcie

standardy ^sztafcenia

i innowacyjnosc, wycfiodzi

naprzeciw

potrzeBom i ocze^iwaniom mfodycH Cudzi. Jednoczesnie dostosowuje sip do aktuatnych tendencji i zmian
zachodzqcych na ryn^u pracy, zarowno krajowym, ja^ i zagranicznym. 'Wiodqce poCsfcie

uczeCnie

stajq si$ coraz Bardziej ^on^urencyjne woBec czofoivych osrod^ow a^ademic^tcH na swiecie. 'Vmiej^tnie
wyf(grzystujq

szanse, jakie daje nam czfon^ostwo w TJnii 'Europejs^iej - uczestniczq w licznych

programacH i proje^tacH miedzynarodouycH, otrzymujq dotacje na modernizacje swoicH oBie^tow oraz
rozwijanie dziafafnosci

nau^owo-dyda^tycznej.

<Dzi^^i temu studenci majq zapewniane coraz Cepsze

warunfci nau^i i coraz wie_cej mozCiwosci zdoBywania odpowiednicH kyja&fikacji niezB^dnych do podjfcia
pracy w

^on^retnejprofesji.
Western prze^onany, ze zainaugurowany dzis rof^ a^ademic^i 2013/2014 Be^dzie dta

spofecznosci Sz^ofy

(jfownej

cafej

'Handtowej w 'Warszawie niezwy^fe inspirujqcy i owocny, ze przyniesie

ze soBq wiek cie-^awycfi doswiadczeii oraz pozwoCi na readzacjg innowacyjnycH i cennycli projefctow.
'Wszystkim studentom zyczp jaf^najCepszych ocen, a taf(ze prawdziwej radosci z Bycia za^iem, zas ((adrze
if(owej satysfaf(cji z ((sztafcenia mfodycH umysfow oraz wiefu suficesow zawodowycH.

Z wyrazami szacun^u

