Шановні наші абітурієнти!
Наближається гаряча пора вибору закладу вищої медичної освіти, в
якому ви хотіли б бачити себе студентом. Разом зі своїми рідними ви
передивилися багато сайтів і інформації в мережі з цифрами, фото і
особистими історіями – доволі різними.
Я не стану додавати фактів і цифр про наш університет і свідомо
вибрала суб’єктивний формат цього звернення. Водночас, все сказане тут є
відповідальною позицією нашої команди.
Саме відповідальність є однією із наших спільних цінностей. Перед
студентами, перед пацієнтами, перед тими, хто створював нашу alma mater.
Другою цінністю є академічна свобода і університетська демократія,
надана Законом України «Про вищу освіту». Ми послідовно відсікаємо
намагання її обмежити ціною наражання на особисті ризики, і новітня історія
університету це демонструє.
Всі рішення щодо розвитку університету і нашої спільноти, на які ми
маємо повноваження, перед голосуванням на засіданнях вищих органів
самоврядування – Конференції трудового колективу і Вченої ради,
повноправними членами яких є наші студенти, ми широко і неформально
обговорюємо. Самоуправління для нас не є фігурою речі. В якості прикладу
наведу прийняття університетського Положення про відпрацювання
пропущених без поважних причин занять, до якого наша спільнота йшла
майже два роки.
Третьою цінністю є повага до кожного і до себе.
Щоб ми, команда, могли себе поважати, ми ставимо амбітну мету –
забезпечення освіти світової якості. Так, від університету залежить не все,
але, між тим, і вельми багато, якщо не шукати виправдань для браку власних
фаховості і ініціативності, разом із природнім небажанням ускладнювати
собі життя:)
Як викладачі і менеджери, ми націлені зробити максимум, щоб ті з
наших випускників, які будуть тяжко працювати разом з нами, зможуть, за
бажанням, легко «підтвердити» відповідність підготовки в НМУ
міжнародному стандарту.
NB! Слова «важко працювати» є ключовими :)
Ще одним викликом є робити науку, яка визнається в світі. Ми
пишаємося збільшенням представництва нашої академічної спільноти в
міжнародних наукометричних базах і створюємо для цього умови. До речі,
серед авторів публікацій в престижних журналах є все більше наших
студентів, які долучаються до багатьох міжнародних програм і самі
організують класні наукові конференції!
Вчитися медицині взагалі важко. У нас в університеті вам буде
нелегко, оскільки вимоги до наших студентів – високі. І так, нажаль, ви
можете наразитися на окремі нераціональні речі і стикнутися із випадками
застарілих стереотипів. Такі кейси ми обговорюємо публічно і виправляємо.
Приклад з фізвихованням ввійшов в історію;)

На завершення. Важливою запорукою успіху справи є те, коли у тих, хто її
робить, є захоплення своєю роботою і бажання нею пишатися.
Це - про нас.
Чекаємо на вас в нашій alma mater!
Катерина Амосова, випускниця НМУ, професор і лікар.

