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Sym bo licz nym za mknię ciem 8-let nich rzą -
dów rek to ra prof. Bro ni sła wa Mar ci nia ka
by ło za wie sze nie, a ści śle mó wiąc od sło -
nię cie je go por tre tu w ga bi ne to wej ga le rii
rek to rów. Od by ło się to w ostat ni dzień,
a ra czej noc urzę do wa nia ustę pu ją ce go
rek to ra: 31 sierp nia, tuż przed pół no cą. 

Przed tem jed nak w uro czy stym na stro ju,
po śród ro dzi ny, przy ja ciół, współ pra cow ni -
ków, po przed ni ków i na stęp ców trwał be ne -
fis rek to ra. Wy my ślo ny i przy go to wa ny zo stał
przez Na ta lię Chro miń ską i prof. Jac ka Gu -
liń skie go, któ ry zresz tą z ka sy Fun da cji UAM
przed się wzię cie fi nan so wo wspie rał. Be ne fis
pro wa dzi li dr Do mi ni ka Na roż na i prof. 
Ja cek Gu liń ski. 

Bę dąc przed sta wi cie la mi naj bliż sze go oto cze -
nia rek to ra pod ję li śmy się or ga ni za cji god ne go
spo tka nia po że gnal ne go w ostat nim dniu je go
urzę do wa nia oraz wy da nie oko licz no ścio wej
pu bli ka cji, któ rej by li śmy re dak to ra mi. Opi su -
je my w niej (wraz z gro nem współ pra cow ni ków
i przy ja ciół) obie ka den cje z punk tu wi dze nia
re ali za cji pre zen to wa nych wcze śniej pro gra -
mów – po wie dział prof. Gu liń ski. Za brzmia ło

to bar dzo urzę do wo, jed nak sa mo spo tka nie
śmier tel nie po waż ne by naj mniej nie by ło. Cie -
pło i ser decz nie (z ak cen ta mi pa ne gi rycz ny mi)
po ka zy wa no i przy po mi na no syl wet kę prof.
Mar ci nia ka – od dziec ka na ko la nach mat ki,
po przez ide al ne go ucznia ple szew skiej szko ły,
stu den ta che mii, pra cow ni ka na uko we go,
po rek to ra na naj wyż szym szcze blu. Przy wo -
ły wa no z pa mię ci, ze sta rych zdjęć, fil mów
i aneg dot po stać oj ca ro dzi ny, ko le gi, przy ja -
cie la, na ukow ca. W at mos fe rze na sy co nej ser -
decz no ścią nie za bra kło ele men tów
hu mo ry stycz nych, zręcz nie „pod krę ca nych”
przez oko licz no ścio we frasz ki prof. Bog da -
na Wal cza ka. Po chwa ły i wy li cza nie przy mio -
tów rek to ra Mar ci nia ka wy peł ni ło kil ka
go dzin. Bez wąt pie nia ty lu do brych o so bie
słów i po dzię ko wań prof. Mar ci niak w jed nym
dniu do tąd nie usły szał. Ale, jak na pi sa no w ży -
cze niach, wy bór na funk cję rek to ra jed ne go
z naj lep szych uni wer sy te tów pol skich to praw -
dzi wy po wód do du my. Jed nak do pie ro za koń -
cze nie ka den cji mo że po zwo lić na uczu cie
sa tys fak cji. Tej od cho dzą ce mu rek to ro wi nie
za bra kło z pew no ścią. J.L 

Jak „wie sza no” rek to ra

n a s z  U n i w e r s y t e t wydarzenia
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Koń ca  do bie ga pew ne za wi ro wa nie zwią -
za ne ze zmia ną władz rek tor skich w UaM, ze
za mia ną ga bi ne tów, urzą dza niem się na no -
wo, z ze wnętrz ny mi od zna ka mi  obej mo wa -
nia ka den cji – krót ko mó wiąc. nie dłu go  też
za brzmią i wnet ucich ną dźwię ki „Gau de -
amus”.  Od cze go pan za cznie swo ją rek tor -
ską co dzien ność?

oczy wi ście od pierw szych dni za cznę re ali -
zo wać to, co przed sta wi łem w pro gra mie wy -
bor czym. Ale cho dzi o co dzien ność…

Za tem za nim roz pocz nie się no wy rok aka -
de mic ki, chcę się do brze przy go to wać do no -
wych za dań. Za cznę od po wo ła nia ze spo łów
i ko mi sji rek tor skich oraz usta no wie nia peł -
no moc ni ków, wspo ma ga ją cych pro ces za rzą -
dza nia. W na stęp nych kro kach za mie rzam
zak tu ali zo wać Stra te gię Roz wo ju UAM
na ko lej ne 4 la ta i zak ty wi zo wać dzia ła nia
wo kół re for my struk tu ry or ga ni za cyj nej ad -
mi ni stra cji. Chciał bym tak że szcze gól nie za -
dbać o do bry wi ze ru nek na szej uczel ni,
zwłasz cza w kon tek ście zbli ża ją cych się ob -
cho dów 100-le cia uni wer sy te tu. 

Z kon kret nych pro jek tów – koń czy my wła -
śnie wdra ża nie za jęć Uni wer sy te tu otwar te go,
czy li krót kich form edu ka cyj nych, do stęp nych
dla każ de go za roz sąd ną ce nę. Istot ne bę dzie
tak że kon ty nu owa nie re mon tów i in we sty cji,
w tym roz po czę cie bu do wy aka de mi ków
na Mo ra sku, co po win no przy nieść zak ty wi zo -
wa nie spo łecz ne tej czę ści na szej Uczel ni. 

Cze ka my na ogło sze nie  za kre su  obo wiąz -
ków pa na  pro rek to rów. wia do mo już  kto,
czym się zaj mie? z czym, do ko go się zwra -
cać?

Za kres obo wiąz ków pro rek to rów przed sta -
wi łem w za ry sie w trak cie wy bo rów. My ślę tu
nie tyl ko o pro rek to rze ds. stu denc kich, któ ry
mu siał być imien nie wska za ny, by uzy skał ak -
cep ta cję przed sta wi cie li stu den tów i dok to ran -
tów w ko le gium elek to rów. Przed sta wia jąc
te mu gre mium kan dy da tów do sta no wisk pro -
rek tor skich okre śli łem ogól nie ich przy szłe za -
da nia. oczy wi ście, prze dys ku to wa li śmy je
w ostat nich dwóch mie sią cach ze szcze gó ła mi,
że by wia do mo by ło – za żar tu ję – ja kie łań cu -
chy pro rek tor skie za ło żyć pod czas in au gu ra cji. 

Nie jest za tem no wo ścią in for ma cja, że spra -
wa mi stu denc ki mi zaj mie się kom plek so wo
prof. Bo gu mi ła Ka niew ska. Doj dzie do te go
rów nież nad zór nad Dzia łem Na ucza nia i Biu -
rem Peł no moc ni ka ds. osób Nie peł no spraw -
nych. Prof. Be ata Mi ko łaj czyk zaj mie się sze ro ko
po ję ty mi spra wa mi kształ ce nia, a za tem pro gra -
ma mi stu diów, ja ko ścią kształ ce nia, akre dy ta -

cja mi, kształ ce niem usta wicz nym. Bę dzie rów -
nież od po wie dzial na za roz wój pro gra mów
w ra mach Cen trum Edu ka cji Mię dzy na ro do -
wej AMU-PIE oraz za na sze jed nost ki w Słu bi -
cach. Po wie rzy łem Jej tak że pie czę nad Szko łą
Ję zy ko wą oraz wy pra co wa nie no wej for mu ły
dzia łal no ści Szko ły Tłu ma czy. Prof. Ma rek Na -
wroc ki bę dzie kon ty nu ował do tych cza so we
dzia ła nia ja ko pro rek tor ds. in for ma ty za cji
i współ pra cy z oto cze niem spo łecz no -go spo -
dar czym. W je go ge stii po zo sta ją spra wy in for -
ma tycz ne go wspo ma ga nia za rzą dza nia oraz
or ga ni za cji ad mi ni stra cji uczel nia nej a tak że na -
ucza nie na od le głość. Bę dzie nad zo ro wał dzia -
łal ność: Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej, Ar chi wum
UAM, sta cji te re no wych, do mów pra cy twór -
czej i ośrod ków UAM. Pro rek to rem ds. na uki
i współ pra cy mię dzy na ro do wej bę dzie prof. Ry -
szard Na skręc ki. Do je go za dań na le ży nad zór
nad roz wo jem ba dań na uko wych, pro jek ta mi
ba daw czy mi i nad apa ra tu rą na uko wo -ba daw -
czą oraz ca łość za gad nień zwią za nych z sze ro -

ko ro zu mia ną współ pra cą mię dzy na ro do wą.
Pro rek tor Na skręc ki bę dzie ko or dy no wał wdra -
ża nie po sta no wień Eu ro pej skiej Kar ty Na ukow -
ca oraz mię dzy uczel nia ną współ pra cę na uko wą.
Tak jak za po wia da łem w kam pa nii – rek tor ds.
na uki zaj mie się stu dia mi trze cie go stop nia.
W za kres je go obo wiąz ków wcho dzi po nad to
nad zór nad uni wer sy tec ki mi cen tra mi na uko -
wy mi (w tym Cen trum NanoBioMedycznym
i Wiel ko pol skim Cen trum Za awan so wa nych
Tech no lo gii) oraz ogro dem Bo ta nicz nym. Bę -
dzie w związ ku z tym współ pra co wał z od po -
wied ni mi dzia ła mi ad mi ni stra cji cen tral nej. 

Prof. Ta de usz Wal las przej mie mo ją do -
tych cza so wą ro lę, choć w nie co zmie nio nym
za kre sie. Ja ko pro rek tor ds. ka dry i fi nan sów,
od po wia da oczy wi ście za spra wy ka dro we, ale
tak że za pro mo cję uni wer sy te tu. Bę dzie nad -
zo ro wał przy go to wa nie i re ali za cję pla nów fi -
nan so wych uczel ni i wy dzia łów, pil no wał
kwe stii bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy a tak -
że spraw so cjal nych. Pod je go nad zo rem znaj -

Czas na rektorską codzienność 
z rektorem uam, prof. andrzejem lesickim rozmawia jolanta Lenartowicz 
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dą się Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go
i Spor tu, za miej sco we jed nost ki or ga ni za cyj -
ne (po za Słu bi ca mi) oraz od po wied nie jed -
nost ki ad mi ni stra cji cen tral nej (m.in. Dzia ły
Kadr i or ga ni za cji, Pro mo cji i Mar ke tin gu,
So cjal ny). Po wo ła łem rów nież spe cjal ne go
peł no moc ni ka ds. roz wo ju i za rzą dza nia stra -
te gicz ne go, któ rym zo stał prof. Zbysz ko Me -
lo sik. Ma on ści śle współ pra co wać z ze spo łem
stra te gów, spra wo wać nad zór nad kształ ce -
niem na uczy cie li aka de mic kich, Wy daw nic -
twem Na uko wym UAM oraz po pra co wać
nad wzmoc nie niem re la cji z ab sol wen ta mi
UAM. Je śli cho dzi o szcze gó ły to za pra szam
do za rzą dze nia rek to ra nr 1/2016/2017 
z 1 wrze śnia br.

Sta ra łem się mniej wię cej rów no mier nie
roz dzie lić obo wiąz ki po mię dzy mo ich za stęp -
ców. Do dam, że po za od po wie dzial no ścią
za ca łą dzia łal ność uni wer sy te tu ja ko Rek tor
bę dę od po wia dał za re la cje i kon tak ty z Mi ni -
ster stwem, Wo je wódz twem i Mia stem, re pre -
zen to wał UAM w ta kich struk tu rach jak
Kon fe ren cja Rek to rów Aka de mic kich Szkół
Pol skich (KRASP), Kon fe ren cja Rek to rów
Uni wer sy te tów Pol skich (KRUP), Ko le gium
Rek to rów m. Po zna nia. Za mie rzam oso bi ście
nad zo ro wać in we sty cje i re mon ty, a tak że fi -
nan se uni wer sy te tu. W mo jej ge stii po zo sta -
nie też współ pra ca ze związ ka mi za wo do wy mi
w klu czo wych dla Uni wer sy te tu kwe stiach.

Pod czas mi nio nej ka den cji, a tak że w trak -
cie kam pa nii wy bor czej po strze ga ny był pan
przede wszyst kim ja ko zwierzch nik i pra co -
daw ca bli ski czło wie ko wi, pra cow ni ko wi.
Obie cy wał pan wów czas in we sto wa nie
w ka dry, sta bi li za cję za trud nie nia, wy eli mi -
no wa nie umów śmie cio wych. Ja ką dro gą
bę dzie pan do te go zmie rzał, jak roz ło ży to
w cza sie?

Uni wer sy tet ni gdy nie był in sty tu cją nad mier -
nie ko rzy sta ją cą z tzw. umów śmie cio wych. Co
wię cej, re gu łą na uni wer sy te cie jest umo wa
o pra cę (lub mia no wa nie), a za wie ra nie – sto -
sun ko wo rzad ko – umów cy wil no -praw nych
za wsze jest uza sad nio ne przed mio tem zle ce nia.
Za mie rzam kon ty nu ować tę po li ty kę, tym bar -
dziej, że jest to uza sad nio ne w świe tle ostat nich
zmian w Ko dek sie Pra cy. Jed nym z pierw szych
za dań, któ rych za mie rzam się pod jąć jest wpro -
wa dze nie dłu go wy cze ki wa ne go przez wie lu
pra cow ni ków UAM sys te mu świad czeń pra -
cow ni czych z za kre su spor tu i re kre acji. In we -
sty cje w ka dry na le ży po strze gać przez pry zmat
po sta no wień Eu ro pej skiej Kar ty Na ukow ca.
War to przy po mnieć, że w czerw cu 2016 ro ku
do łą czy li śmy do krę gu in sty tu cji – ja ko jed na
z pierw szych uczel ni w Pol sce – szczy cą cych się
po sia da niem pre sti żo we go lo go HR Excel len ce
in Re se arch. Do ło żę wszel kich sta rań, aby wy -
peł nić za le ce nia Eu ro pej skiej Kar ty Na ukow ca
do ty czą ce wa run ków pra cy na uczy cie li aka de -
mic kich. In we sto wa nie w roz wój pra cow ni ków

nie bę dą cych na uczy cie la mi aka de mic ki mi za -
mie rzam po wią zać z mo ty wu ją cym sys te mem
ocen okre so wych.

Przede wszyst kim raz jesz cze chciał bym po -
twier dzić swój za miar i wo lę jak naj częst szych
kon tak tów z pra cow ni ka mi. Nie tyl ko na fo rach
Se na tu i rad wy dzia łów, ale przede wszyst kim
na bez po śred nich spo tka niach z pra cow ni ka mi.
Szcze gól nie za le ży mi na spo tka niach z mło dy -
mi pra cow ni ka mi, ad iunk ta mi i dok to ran ta mi,
ale rów nież z pra cow ni ka mi nie bę dą cy mi na -
uczy cie la mi: tech ni ka mi, bi blio te ka rza mi i pra -
cow ni ka mi ad mi ni stra cyj ny mi.

Czy jest coś, co szcze gól nie le ży na ser cu
no we mu rek to ro wi?

Szcze gól ną opie ką obej mę ba da nia na uko -
we. Rek tor po wi nien nie ustan nie spra wo wać
pie czę nad prze strze ga niem za sa dy nie krę po -
wa nej wol no ści ba dań na uko wych i dbać o ich
cią gły roz wój. Wspól nie z prof. Na skręc kim za -
mie rza my wspie rać ini cja ty wy pra cow ni ków
w tym za kre sie, two rzyć wa run ki mo ty wa cyj -
ne dla sta rań o po zy ski wa nie środ ków ze -
wnętrz nych na ba da nia, wy róż niać naj bar dziej
efek tyw nych pra cow ni ków i ze spo ły ba daw cze.
Szcze gól nie za le ży nam na stwo rze niu moc ne -
go Cen trum Współ pra cy Mię dzy na ro do wej,
bo przy szłość na uki zwią za na jest prze cież

z two rze niem mię dzy na ro do wych ze spo łów
ba daw czych, ogól nie mó wiąc z ich in ter na cjo -
na li za cją.

Co zmie ni się te raz w ży ciu stu den tów?
wszak okre ślił ich pan ja ko part ne rów władz
rek tor skich? na czym to part ner stwo ma po -
le gać?

W swo im pro gra mie wy bor czym wie le
miej sca po świę ci łem stu den tom. Chciał bym
zwięk szyć part ner skie re la cje z Par la men tem
Sa mo rzą du Stu denc kie go i z in ny mi or ga ni -
za cja mi stu denc ki mi. Nie tyl ko na fo rum Se -
na tu, ale rów nież oso bi ście za mie rzam
współ pra co wać z przed sta wi cie la mi stu den -
tów, by szu kać jak naj lep szych roz wią zań
wspie ra ją cych ak tyw ność stu denc ką na róż -
nych szcze blach. Przed sta wi cie li sa mo rzą du
stu denc kie go chciał bym za pro sić do kil ku
gre miów: do bu do wa nia stra te gii roz wo ju
UAM, do nie któ rych ko mi sji rek tor skich czy
do ko mi sji re kru tu ją cych pra cow ni ków zaj -
mu ją cych się spra wa mi stu denc ki mi. Pra -
gnął bym rów nież wy ko rzy stać ogrom ny
po ten cjał i kre atyw ność stu den tów do róż -
nych ak cji i ma te ria łów pro mu ją cych nasz
uni wer sy tet.

Jak bę dzie pan zmie niać syl wet kę stu den -
ta, w ja ki spo sób, w ja kim tem pie do sto so -
wy wać się bę dzie  ofer tę dy dak tycz ną
do po trzeb re gio nal nej go spo dar ki?

W tym wzglę dzie ogrom nie li czę na po wsta -
ją ce Cen trum Wspar cia Pro ce sów Edu ka cyj -
nych, któ re w na szym za my śle ma peł nić no we,
stra te gicz ne funk cje w za kre sie kie run ków i pro -
gra mów kształ ce nia. Cen trum, w ści słej współ -
pra cy z wy dzia ła mi, po win no się sku pić
na bie żą cym mo ni to ro wa niu i pro mo wa niu
ofer ty dy dak tycz nej uni wer sy te tu, i to w bar dzo
sze ro kim aspek cie, po cząw szy od Ko lo ro we go
Uni wer sy te tu po przez no wo two rzo ny Uni wer -
sy tet otwar ty aż po Uni wer sy tet III Wie ku. No -
we za da nia to m.in.: ana li za tren dów
edu ka cyj nych, zmian na ryn ku pra cy, za po trze -
bo wa nia na okre ślo ne kie run ki stu diów; ana li -
za ist nie ją cych oraz two rzo nych bądź
mo dy fi ko wa nych kie run ków stu diów pod ką -
tem za sad no ści eko no micz nej ich re ali za cji oraz
za sad no ści pro wa dze nia z punk tu wi dze nia
tren dów edu ka cyj nych oraz po trzeb ryn ku; ana -
li zy lo sów ab sol wen tów i efek tów ich edu ka cji
w po wią za niu z re ali zo wa nym pro gra mem stu -
diów oraz kie run ka mi na ucza nia. Wresz cie po -
szu ki wa nie per spek ty wicz nych kie run ków
w ob sza rze kształ ce nia i al ter na tyw nych form

edu ka cji oraz re ko men do wa nie dzia łań i kie -
run ków roz wo jo wych wła dzom UAM i jed no -
stek pod sta wo wych. Usta wicz nym za da niem
władz Uni wer sy te tu bę dzie oczy wi ście za bie ga -
nie o umię dzy na ro do wie nie na szej ofer ty dy -
dak tycz nej po przez m.in. two rze nie ko lej nych
pro gra mów kształ ce nia w ję zy ku an giel skim czy
na cisk na jesz cze więk szą mo bil ność mię dzy na -
ro do wą stu den tów i wy kła dow ców. 

Trze ba przy tym pa mię tać, że za da niem
Uni wer sy te tu nie jest ucze nie kon kret nej pro -
fe sji, ale przy sto so wa nie stu den ta do współ cze -
snych wy zwań za wo do wych. Stąd na cisk
na wspie ra nie przed się bior czo ści stu denc kiej
oraz kształ to wa nie wie lu nie zbęd nych obec nie
umie jęt no ści. Stąd też tro ska o wzbo ga ce nie
ofer ty sta ży i prak tyk stu denc kich. 

Cze go pa nu ży czyć na po cząt ku ka den cji,
na po cząt ku ro ku  aka de mic kie go?  

Te go, bym po tra fił zre ali zo wać wszyst ko, co
dla do bra na szej wspól no ty aka de mic kiej za -
ło ży łem. Te go, by nasz Uni wer sy tet na dal pięk -
nie i har mo nij nie się roz wi jał, by był
przy ja znym i roz wo jo wym miej scem stu dio -
wa nia i pra cy. By był rów nież wy jąt ko wą wi zy -
tów ką na sze go mia sta i kra ju. z

”Zadaniem uniwersytetu nie jest uczenie konkretnej profesji,
ale przystosowanie studenta do współczesnych wyzwań
zawodowych
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w Moc ną stro ną mo je go wy dzia łu jest…
Tra dy cja stu diów an gli stycz nych w Po zna niu się ga 1903 ro ku.

W 2005 ro ku, gdy zo sta łam dy rek to rem In sty tu tu Fi lo lo gii An giel -
skiej, stwo rzo ne go i kie ro wa ne go przez prof. Jac ka Fi sia ka, pod ję łam
sta ra nia o prze kształ ce nie In sty tu tu w pod sta wo wą jed nost kę uni wer -
sy te tu. Sta ra nia te za koń czy ły się suk ce sem, gdy w 2012 ro ku po wstał
Wy dział An gli sty ki, 15-ty wy dział UAM, pierw szy i je dy ny Wy dział
An gli sty ki w Pol sce i wy jąt ko wy w świe cie.

W pierw szej ka den cji WA uzy skał ka te go rię A oraz dwa wy róż nie -
nia Pol skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej, dzię ki któ rym otrzy ma li śmy do -
ta cję pro ja ko ścio wą.

Moc ną stro ną wy dzia łu jest sil ne i róż no rod ne ję zy ko znaw stwo,
w ob sza rach ta kich, jak fo no lo gia i fo ne ty ka, skład nia, hi sto ria ję zy -
ka, lek sy ko gra fia, so cjo lin gwi sty ka, psy cho lin gwi sty ka, prag ma ty ka,
ję zy ko znaw stwo eks pe ry men tal ne, dy dak ty ka ję zy ka, stu dia nad prze -
kła dem, itd. Trwa i roz wi ja się róż no rod nie li te ra tu ro znaw stwo an -
giel skie, ame ry kań skie i ka na dyj skie oraz ba da nia nad tek sta mi
kul tu ry. Na sza ni der lan dy sty ka jest jed ną z naj więk szych w Eu ro pie,
a stu dia po łu dnio wo -afry kań skie oraz cel to lo gia są uni ka to we. Na -
ucza nie ję zy ka stoi na naj wyż szym po zio mie, a ab sol went WA koń -
czy stu dia z bli ską ro dzi mej wy mo wą bry tyj ską lub ame ry kań ską.

Wy dział An gli sty ki ce chu je in ter dy scy pli nar ność, umię dzy na ro -
do wie nie, na ro do wo ścio wa i ję zy ko wa róż no rod ność pra cow ni ków,
roz po zna wal ność w świe cie w za kre sie pro wa dzo nych ba dań i na -
ucza nia oraz to le ran cja i otwar tość na współ pra cę. or ga ni zu je my
uzna ne w świe cie cy klicz ne kon fe ren cje mię dzy na ro do we wła sne
i go ścin nie, pu bli ku je my 6 punk to wa nych cza so pism o mię dzy na -
ro do wym za się gu (jed no na li ście JCR), je ste śmy li de rem w sta ty -
sty kach gran to wych NCN, gwa ran tu je my bar dzo do bre
przy go to wa nie ab sol wen ta na ry nek pra cy. 

Cha rak te ry stycz ne dla WA jest part ner skie i peł ne sza cun ku po dej -
ście do stu den tów. Przy po dej mo wa niu de cy zji sza no wa ny jest głos
pra cow ni ków oraz ZZ. Wy dział sze ro ko współ pra cu je z oto cze niem.

w Po pra wy na wy dzia le wy ma ga…
…in fra struk tu ra! Ce lem w tej ka den cji jest po lep sze nie wa run ków

pra cy i stu dio wa nia na wy dzia le tak, by sta ły się po rów ny wal ne do wa -
run ków za pew nio nych już pra wie wszyst kim po zo sta łym wy dzia łom.
Ufam, że no we wła dze UAM bę dą wspie rać mnie w ubie ga niu się o ko -
niecz ne środ ki na re mont i wy po sa że nie Col le gium Che mi cum
przy ul. Grun waldz kiej, któ re stać się ma do ce lo wą sie dzi bą WA. 

w Ma jąc sa mo dziel ność bę dę głów nie wspie rać…
…roz wój na uko wy pra cow ni ków i dok to ran tów, po zy ski wa nie gran -

tów, pra cę ze spo ło wą. Bę dę mo ty wo wać pra cow ni ków do bu do wa nia
spo łecz no ści, któ ra lu bi ra zem być i pra co wać oraz iden ty fi ku je się
z wy dzia łem i uni wer sy te tem. Bę dę wspie rać wy mia nę stu denc ką, róż -
no rod ność stu den tów oraz an ga żo wa nie stu den tów w ba da nia.

w Mo je pla ny na przy szłość wy dzia łu to…
Ne ver com pro mi se on excel len ce! Ta ki le it mo tif zo bo wią zu je do sta -

łe go do sko na le nia dzia łań wy dzia łu w za kre sie ba dań, kształ ce nia, za -
rzą dza nia i współ pra cy z oto cze niem. W dłu go ter mi no wych pla nach
wi dzę mię dzy na ro do wą akre dy ta cję i ran king, za trud nia nie naj wyż -
szej ran gi pro fe so rów kon trak to wych (No bel), no we kon sor cja, two -
rze nie wspól nych baz BIG DATA, re al ne za an ga żo wa nie ab sol wen tów
we wspie ra nie wy dzia łu, kon kret ną bi la te ral ną współ pra cę z mia stem. 

By do sko na lić jed nost kę po trzeb ne jest my śle nie per spek ty wicz ne,
wi zjo ner skie, po nad po dzia ła mi i po za gra ni ce oso bi stej ka rie ry. Po -
dej mę ta ką pró bę.

dziekan (druga kadencja): prof. dr hab. Katarzyna dziubalska-Kołaczyk

Wydział Anglistyki

Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
tel. +48 61 829-3506
fax +48 61 852 3103

e-mail: anglistyka@wa.amu.edu.pl
Strona domowa jednostki: http://wa.amu.edu.pl
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Wy dział Bio lo gii

w Moc ną stro ną mo je go wy dzia łu jest…
…bez wąt pie nia na uka. My ślę, że mo że my okre ślić się ja ko na uko -

wo naj sil niej sze ogni wo Uni wer sy te tu. Świad czy o tym za rów no licz -
ba zdo by wa nych gran tów, a co za tym idzie środ ków fi nan so wych
na ba da nia, jak rów nież licz ba pu bli ka cji. W ze szłym ro ku mie li śmy
łącz nie, ba ga te la, po nad 600 pu bli ka cji, z cze go 400 uka za ło się w cza -
so pi smach znaj du ją cych się na li ście fi la del fij skiej. Dru gim moc nym
punk tem wy dzia łu jest po pu la ry za cja na uki. Je ste śmy w tym wzglę -
dzie li de rem. Rok rocz nie bie rze my udział w du żych ak cjach pro mu -
ją cych na ukę o za się gu kra jo wym, a tak że, jak to jest w przy pad ku np.
Fa scy nu ją ce go Dnia Ro ślin, ogól no świa to wym. War to przy po mnieć,
że np. Noc Bio lo gów jest na szym wła snym po my słem!

w Po pra wy na mo im wy dzia le wy ma ga…
…lep sza or ga ni za cja lo gi stycz na za jęć ze stu den ta mi. Pro wa dzi my

w tej chwi li spo rą licz bę kie run ków, w któ rych klu czo we są za ję cia la -
bo ra to ryj ne. Z jed nej stro ny to do brze świad czy o pra cow ni kach, bo
dla nas za wsze ist niał ści sły zwią zek mię dzy pro wa dzo ny mi ba da nia -
mi na uko wy mi i zna ko mi tą dy dak ty ką, z dru giej jed nak ro dzi to pro -
ble my lo gi stycz ne, aby po go dzić tak du żą ak tyw ność dy dak tycz ną
z moż li wo ścia mi bu dyn ku. 

w Ma jąc sa mo dziel ność bę dę głów nie wspie rał…
…dzia ła nia ma ją ce na ce lu jesz cze więk sze umię dzy na ro do wie nie

wy dzia łu, pro wa dzo nych na nim ba dań na uko wych i ofe ro wa nych
kie run ków stu diów. Two rzy my wła śnie za ple cze ad mi ni stra cyj ne, któ -
re bę dzie wspie ra ło ob słu gę pro wa dzo nych na wy dzia le pro jek tów.
Wy dział Bio lo gii sta wia na za trud nia nie na ukow ców „z ze wnątrz”, któ -
rzy go to wi są two rzyć u nas no we, dy na micz nie roz wi ja ją ce się ze spo -
ły ba daw cze. Chciał bym kon ty nu ować ten trend. 

w Mo je pla ny na przy szłość wy dzia łu to…
…w tej chwi li przede wszyst kim ka te go ry za cja. Nie wie le moż na już

zro bić, bo wła śnie koń czy się ostat ni rok pod le ga ją cy oce nie. Nie mniej
jed nak, mie rząc w rok 2021 i ko lej ny okres ka te go ry za cyj ny, my ślę, że
ka te go ria A+ po win na być w na szym za się gu. Ko lej ny krok to dą że -
nie do te go, aby ja kość kształ ce nia by ła jak naj wyż sza. W koń cu trze -
ci ele ment to wy pra co wa nie przej rzy stych za sad awan su na uko we go.
Kon se kwen cją obec nej usta wy o stop niach i ty tu łach na uko wych jest
gwał tow nie ro sną ca licz ba ad iunk tów po ha bi li ta cji. Znacz nie trud -
niej z ko lei jest uzy skać ty tuł pro fe so ra. Na le ży spre cy zo wać wy ma ga -
nia i za pro po no wać sen so we dro gi roz wo ju dla tej ro sną cej gru py. To
po win no wpły nąć po zy tyw nie na nie ko rzyst ne zmia ny w struk tu rze
ka dro wej po szcze gól nych za kła dów. 

dzie kan (pierwsza ka den cja): prof. dr hab. Przemysław wojtaszek

ul. Umul tow ska 89, 61-614 Po znań
tel. +48 61 829-5556
fax +48 61 829 5636

e-mail: biologia@amu.edu.pl
Strona domowa jednostki: http://www.biologia.amu.edu.pl
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w Moc ną stro ną mo je go wy dzia łu jest…
…po ten cjał ludz ki, zna ko mi ta i licz na ka dra na uko wa, bar dzo zdol -

ni dok to ran ci i stu den ci, a tak że to, co przy cią ga do nas no wych adep -
tów che mii, czy li co raz bar dziej atrak cyj na ofer ta edu ka cyj na (hi tem
ostat nich lat jest che mia są do wa).

w Po pra wy na wy dzia le wy ma ga…
…mo że nie „po pra wy”, lecz „re ali za cji”, wy ma ga ją dwie kwe stie.

Przede wszyst kim, i tu ni ko go nie za sko czę, mu si my do koń czyć prze -
pro wadz kę ostat nich grup ba daw czych do no wej sie dzi by na Mo ra -
sku. W tej chwi li koń czy my wy po sa ża nie ostat nich po miesz czeń
znaj du ją cych się w seg men cie G. Mam na dzie ję, że uda nam się to zre -
ali zo wać do po ło wy wrze śnia br. W no wym bu dyn ku na Mo ra sku pra -
cu je my od 2012 ro ku. Wte dy pod ję li śmy od waż ną de cy zję i z no wym
ro kiem aka de mic kim roz po czę li śmy wszyst kie za ję cia dy dak tycz ne
w no wym gma chu. Bez więk szych pro ble mów ru szy ły wy kła dy i ćwi -
cze nia, a z cza sem rów nież ba da nia na uko we. W mo im od czu ciu to
by ło mi strzo stwo świa ta, bo prze cież wciąż trwa ły pra ce wy koń cze -
nio we! Dru ga kwe stia, któ rą chciał bym prze pro wa dzić, to mo der ni -
za cja struk tu ry wy dzia łu. W tej chwi li jest ona „pła ska”: na cze le stoi
dzie kan, któ ry ko or dy nu je pra ce 95. sa mo dziel nych pra cow ni ków na -
uko wych zrze szo nych w oko ło 30. za kła dach i pra cow niach. Nie ma
ka tedr, nie ma in sty tu tów. Ta ką ma my tra dy cję. Ze wzglę dów lo gi -
stycz nych, zwią za nych z za rzą dza niem wy dzia łu, chciał bym ze struk -
tu ry wy dzia łu wy od ręb nić znacz nie więk sze oso bo wo cen tra
ba daw czo -dy dak tycz ne, któ re re ali zo wa ły by ba da nia w okre ślo nych

ob sza rach che mii i kształ ci ły na naj wyż szym po zio mie. Jak na ra zie
sło wo „cen trum” wzbu dza pew ne kon tro wer sje, ale je stem otwar ty
na dal sze dys ku sje na ten te mat.

w Ma jąc sa mo dziel ność bę dę głów nie wspie rał…
…naj lep szych, a w szer szej ska li dbał o zrów no wa żo ny roz wój wy -

dzia łu. Mu si my in we sto wać w naj lep szych stu den tów i dok to ran tów.
Na uczel ni po win ni śmy za trzy my wać tych naj lep szych. Wcze śniej jed -
nak na le ży stwo rzyć wa run ki, aby mo gli zdo być do świad cze nie,
uczest ni cząc cho ciaż by w sta żach po dok tor skich. Dru gie za da nie to
zrów no wa żo na po li ty ka ka dro wa. Ja ko dzie kan mu szę dbać, aby
na wy dzia le wszyst kie dzie dzi ny che mii by ły w po dob nym stop niu re -
pre zen to wa ne. Si łą na sze go wy dzia łu jest fakt, że re ali zu je my kom ple -
men tar ny ze staw ba dań z wie lu dzie dzin che mii. Chciał bym, aby tak
po zo sta ło. 

w Mo je pla ny na przy szłość wy dzia łu to…
…spo koj na wy mia na po ko le nio wa, któ ra na stą pi w cią gu naj bliż -

szych kil ku lat. W chwi li obec nej na wy dzia le pra cu je pra wie 100 sa -
mo dziel nych pra cow ni ków na uko wych. We dług pro gnoz, w cią gu
naj bliż szych kil ku lat na eme ry tu rę odej dzie oko ło dwa dzie ścia osób,
w tym w więk szo ści pro fe so rów ty tu lar nych. Tak du ża zmia na nie mo -
że na ru szyć struk tu ry wy dzia łu, dla te go już te raz trze ba za dbać o to,
aby wzmoc nić roz wój ko lej nej ge ne ra cji li de rów na uko wych. 

dziekan (druga kadencja) prof. dr hab. Henryk Koroniak

Wydział Chemii
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ul. Umultowska 89B, 61-614 Poznań
tel. +48 61 829-1561, 1564, 1553
fax +48 61 829 1555

e-mail: depchem@amu.edu.pl
Strona domowa jednostki: http://www.chemia.amu.edu.pl/
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Wydział Fizyki

w Moc ną stro ną mo je go wy dzia łu jest…
…ka dra: pra cow ni cy i stu den ci. Ka dra w dwóch aspek tach: na -

uko wym i dy dak tycz nym. Na wy dzia le ma my dwóch zdo byw ców
na gro dy Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej: prof. Jó ze fa Bar na sia
i prof. To ma sza Go sla ra. Prof. Ro man Mic nas jest dzie ka nem Wy -
dzia łu Trze cie go Pol skiej Aka de mii Na uk. Za trud nia my na uczy cie li
aka de mic kich, któ rzy pu bli ku ją w naj lep szych cza so pi smach, ta kich
jak: Na tu re, Na tu re Com mu ni ca tions, Na tu re Phy sics. Jed na trze cia
pu bli ka cji, któ re wcho dzą do tzw. in dek su Hir scha na sze go uni wer -
sy te tu, po cho dzi wła śnie z Wy dzia łu Fi zy ki. Zdo by wa my gran ty na -
uko we. Suk ce sy na po lu na uko wym po twier dza ją uzy ska ne w tym
ro ku dwa no we upraw nie nia do ha bi li ta cji: z astro no mii i bio fi zy ki.
Na wy dzia le pro wa dzi my rów nież oży wio ną współ pra cę mię dzy na -
ro do wą. W tym ro ku na wnio sek Wy dzia łu Fi zy ki wrę czo ne zo sta ły
dwa dok to ra ty ho no ris cau sa: dla prof. Bria na Mo ore z Cam brid ge
oraz, wspól nie z Wy dzia łem Che mii, dla prof. Krzysz to fa Ma ty ja -
szew skie go z Car ne gie Mel lon. Na si stu den ci ma ją do wy bo ru kie -
run ki aka de mic kie i prak tycz ne, w trak cie stu diów bio rą udział
w ba da niach na uko wych, są współ au to ra mi pu bli ka cji. Po ziom pro -
wa dzo nej na wy dzia le dy dak ty ki jest po twier dzo ny akre dy ta cją 5
kie run ków stu diów, z cze go 4 ma ją wy róż nie nia: fi zy ka, bio fi zy ka,
aku sty ka i opto me tria. Edu ku je my tak że mło dzież szkol ną – po przez
kla sy aka de mic kie, wy kła dy otwar te, Fe sti wal Na uki i Noc Na ukow -
ców i in ne ini cja ty wy. W efek cie po mi mo ni żu de mo gra ficz ne go ma -
my usta bi li zo wa ną licz bę kan dy da tów. 

w Po pra wy na wy dzia le wy ma ga…
…struk tu ra wy dzia łu oraz bu dżet. obec ny sys tem ob li cza nia fi nan -

sów przy ję ty w związ ku z de cen tra li za cją jest nie ko rzyst ny dla wy dzia -
łów o sil nej ka drze, du żych po trze bach apa ra tu ro wych i nie wiel kiej
licz bie stu den tów. Bra ku je rów nież ad mi ni stra cyj ne go wspar cia dla
ubie ga nia się o pro jek ty i re ali zo wa nia ich. W naj bliż szym cza sie trze -
ba bę dzie po my śleć o ter mo mo der ni za cji Col le gium Phy si cum. 

w Ma jąc sa mo dziel ność bę dę głów nie wspie rał…
Sa mo dziel ność jest cią gle w du żej mie rze wir tu al na. Je ste śmy

po pierw szym ro ku de cen tra li za cji i na dal przy glą da my się, ja kie mo -
że ona przy nieść skut ki. My ślę, że na le ży wy cią gnąć wnio ski i tak pro -
wa dzić ko lej ne dzia ła nia, aby de cen tra li za cja słu ży ła uni wer sy te to wi,
a nie po zo sta ła ce lem sa ma dla sie bie. 

w Mo je pla ny na przy szłość wy dzia łu to…
Naj bliż sze 4 la ta Wy dzia łu Fi zy ki bę dą sta ły pod zna kiem po tęż nej

fa li odejść eme ry tal nych. Ta ką ma my struk tu rę de mo gra ficz ną. Trze -
ba bę dzie prze ciw dzia łać tej fa li, tak aby utrzy mać wy so ką po zy cję na -
uko wą i dy dak tycz ną. 

dziekan (druga kadencja): prof. dr hab. antoni wójcik
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ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań
tel. +48 61 829-5156
fax +48 61 829-5155

e-mail: e-mail: fizyka@amu.edu.pl
Strona domowa jednostki: http://www.fizyka.amu.edu.pl/
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dziekan (pierwsza kadencja): prof. UaM dr hab. Tomasz Mizerkiewicz

Collegium Maius
ul. Fredry 10, 61-7011 Poznań 
tel/fax: +48 61 829-4690

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

e-mail:tommizer@amu.edu.pl
Strona domowa jednostki: http://wfpik.amu.edu.pl 

w Moc ną stro ną mo je go wy dzia łu jest….
W ostat niej oce nie pa ra me try za cyj nej MNiSW zo sta li śmy uzna -

ni za je den z dwóch naj lep szych wy dzia łów fi lo lo gicz nych w kra ju
i otrzy ma li śmy ka te go rię A +. To wiel kie osią gnię cie i zo bo wią za -
nie, zwłasz cza że oce na opar ta by ła o twar de da ne, licz by wy da nych
ksią żek, ar ty ku łów opu bli ko wa nych w pre sti żo wych pi smach na -
uko wych i in. Mi ni ste rial na oce na wska zu je na ran gę na uko wą wy -
dzia łu i prze ło ży ła się na zwięk szo ne do fi nan so wa nie dzia łal no ści
sta tu to wej. 

Moc ną stro ną wy dzia łu jest rów nież ja kość pro wa dzo nej przez na -
szą ka drę pra cy dy dak tycz nej. Ta ja kość jest dość trud na do zmie rze -
nia, ale jej efek tem są na przy kład suk ce sy stu den tów w po zy ski wa niu
dia men to wych gran tów czy na praw dę licz nych sty pen diów mi ni stra
na uki i szkol nic twa wyż sze go. Spo sób na ucza nia spra wia, że stu dio -
wa nie jest dla stu den tów in te re su ją ce i in spi ru ją ce. Po nad to po tra fi -
my od ga dy wać za po trze bo wa nia ryn ku edu ka cyj ne go, cze go
do wo dem np. współ pro wa dzo ny z Wy dzia łem Hi sto rii od nie daw -
na kie ru nek po lo ni stycz no -hi sto rycz ne stu dia na uczy ciel skie. Aby
przy cią gnąć stu den tów spo za Pol ski uru cha mia my obec nie no wy kie -
ru nek an glo ję zycz ny: są to stu dia z za kre su li te ra tu ry i kul tu ry Pol ski
oraz Eu ro py Środ ko wej.

w Po pra wy na wy dzia le wy ma ga…
Na dal wy ma ga po pra wy sku tecz ność apli ko wa nia o gran ty, w tym

ce lu mu si my m.in. roz bu do wać sys tem wspie ra nia pra cow ni ków
w apli ko wa niu o nie i w ich re ali zo wa niu. Zwią za ne z tym pro ce du ry
są cza so chłon ne, wy ma ga ją spe cy ficz nej wie dzy i pra cow ni cy mu szą
tu taj od czuć re al ną po moc. 

Dru gi pro blem wy ni ka z te go, że na trzy la ta wstrzy ma li śmy przyj -
mo wa nie no wych pra cow ni ków na uko wych, aby nie do pro wa dzić
do nadmiernego zatrudnienia w sy tu acji ni żu de mo gra ficz ne go i nie -

co mniej szej licz by stu den tów na wy dzia le. Te raz już wi dzi my, że moż -
na za cząć przyj mo wać mło dych na ukow ców, jest to o ty le po trzeb ne,
że nie chce my wy two rzyć w gro nie pra cow ni ków lu ki po ko le nio wej. 

w Ma jąc sa mo dziel ność, bę dę głów nie wspie rał…
…wszyst kie stra te gicz ne dzia ła nia na uko we pra cow ni ków. W każ -

dej waż nej ini cja ty wie bę dę po pie rał ich sa mo dziel ność, ak tyw ność,
kre atyw ność. To do ty czy tak że stu den tów i dok to ran tów. Mam po -
czu cie, że wła śnie wspie ra nie dzia łań na uko wych lu dzi mło dych to
bar dzo po żą da ny kie ru nek roz wo ju wy dzia łu. 

W mia rę moż li wo ści, przy sto sow nym wspar ciu władz uczel ni,
chce my da lej upięk szać na szą sie dzi bę, czy li Col le gium Ma ius. Ma my
świa do mość, jak wiel ką war to ścią jest je go nie po wta rzal na ar chi tek -
tu ra, hi sto ria i lo ka li za cja.

w Mo je pla ny na przy szłość wy dzia łu to…
Świa do mie pod trzy my wać i roz wi jać bę dę myśl, że mu si my kształ -

cić hu ma ni stów. Ten, kto wy bie ra na sze kie run ki, chce być hu ma ni -
stą – my, ja ko wy dział, mu si my go w tym kie run ku pro wa dzić
i roz wi jać. od czu wam – i po dzie la ją to od czu cie in ni pra cow ni cy na -
sze go wy dzia łu – że w ska li spo łecz nej jest dziś bar dziej po trzeb na hu -
ma ni za cja ży cia niż je go dal sza mer kan ty li za cja. Bo ta za szła już bar dzo
da le ko, a prze cież nie chce my mó wić i my śleć wy łącz nie ję zy kiem biz -
ne su. Wła śnie opu bli ko wa ne wy ni ki ba dań po ka zu ją, że wśród na szych
ab sol wen tów ma my 0 proc. bez ro bot nych. Dzie je się tak dzię ki po wią -
za niu so lid ne go przy go to wa nia do po trzeb ryn ku pra cy (licz ne kur sy
przed się bior czo ści i in.) z wy kształ ce niem hu ma ni stycz nym.

Przez ca ły czas za bie gać bę dzie my o rów nie do bry jak ostat nio wy -
nik pa ra me try za cji. Kon ku ren cja zro bi ła się ol brzy mia, ale nie za mie -
rza my od da wać po la. A at mos fe ra wspól nej, sku tecz nej pra cy, ja ką
na na szym wy dzia le uda ło się wy two rzyć, do brze w tej spra wie ro ku je. 
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w Moc ną stro ną mo je go wy dzia łu jest to…
…że pro wa dzi my ba da nia na uko we na naj wyż szym po zio mie

i od bie ra my na gro dy. In ną moc ną stro ną jest oczy wi ście no wy bu -
dy nek. Wzbu dza on po dziw go ści ze świa ta i z Pol ski, bo tu zna la -
zło się wszyst ko to, co okre śla ne jest wy so ką tech ni ką. Dzię ki te mu
mo że my upra wiać bar dzo no wo cze sną dy dak ty kę. Z przy jem no ścią
do strze gam, że przy cho dzą do nas kan dy da ci o wyż szym po zio mie
wy kształ ce nia. A stu den ci prze ja wia ją więk sze za in te re so wa nie dla
ba dań, więk szą chęć do po głę bia nia wie dzy, czy ta nia li te ra tu ry, lep -
sza jest at mos fe ra w pra cy z sa mo rzą dem. Mo że jest to wy nik bar -
dziej świa do mie do ko ny wa nych wy bo rów? Stu den ci to na praw dę
moc na stro na. Chcę pod kre ślić z sa tys fak cją, że je ste śmy „wie lo in -
sty tu to wi”, przez co na sze pro po zy cje dy dak tycz ne są barw ne, in te -
re su ją ce. Ka ta log ich jest bo ga ty – od ar che olo gii po przez hi sto rię
sztu ki, mu zy ko lo gię, hi sto rię z wie lo ma spe cjal no ścia mi, et no lo gię
i wscho do znaw stwo. Z te go mo że my być dum ni. Z pew nym mo zo -
łem uru cha mia my też kie run ki ogól no wy dzia ło we, tzn. chce my
otwo rzyć kie ru nek hu ma ni stycz ny, nie zwią za ny ści śle z jed nym in -
sty tu tem. Moc ną stro ną jest oce na wy dzia łu na A plus. Ma my na -
dzie ję ją utrzy mać. To nas po zy tyw nie mo ty wu je. 

w Po pra wy na wy dzia le wy ma ga…
…wy po sa że nie ma ga zy nów na za byt ki ar che olo gicz ne i za kup

apa ra tu ry do ich no wo cze sne go pu bli ko wa nia w sie ci. Waż nym za -
da niem jest też to, że po win ni śmy sta wać ja ko wy dział przed wy -
zwa niem zwią za nym z imi gra cją. Uni wer sy tet, w tym i nasz wy dział,
nie mo że się uchy lać od ko men to wa nia i ob ja śnia nia zda rzeń i ro -
dzą cych się pro ble mów. To wy ma ga bar dzo wiel kie go na my słu
i wzię cia od po wie dzial no ści za te kwe stie. Jest też kry zys de mo gra -

ficz ny – ele ment zna czą cy, któ ry roz cią gnie się na ca łą ka den cję. Do -
pie ro w 2021 ro ku – je śli nie na stą pi zmia na sys te mu szkol ne -
go – spo dzie wać się moż na wi docz nej po pra wy. Je śli upo wszech ni
się po gląd, że nie każ dy mu si mieć ma tu rę, to bę dą do dat ko we trud -
no ści z na bo rem. Na szym obo wiąz kiem jest dbać o dzie dzic two na -
ro do we, ale nie mo że my z po la wi dze nia tra cić tra dy cji ca łej Eu ro py,
na wet je śli wy ma ga to zmian pro gra mu stu diów oraz spo so bu na -
ucza nia.

w Ma jąc sa mo dziel ność bę dę głów nie wspie rał…
…roz sąd ne ko rzy sta nie z tej sa mo dziel no ści. Nie mo że być ona

sto so wa na dok try nal nie, bo uni wer sy tet ma ob sza ry wspól ne, o któ -
re mu si dbać wspól nie. Ta kim za da niem i wspól ną tro ską mu si być
na przy kład Bi blio te ka Uni wer sy tec ka i Wy daw nic two UAM. Tej
sa mo dziel no ści wciąż jesz cze się uczy my. Jest przed mio tem mo jej
du my w go spo da ro wa niu fi nan sa mi na wy dzia le to, że nie do pusz -
cza my do sy tu acji, aby awans pro fe sor ski opóź nia ny był z po wo du
bra ku pie nię dzy. Chciał bym do wy dzia ło wej wspól no ty przy cią gać
szer sze gro no stu den tów za gra nicz nych i pro fe so rów go ścin nych.
Po wie rze nie nam or ga ni za cji świa to we go kon gre su na uk hi sto rycz -
nych w 2020 r. po mo że nam za pew ne w jesz cze lep szych kon tak -
tach z in ny mi uni wer sy te ta mi.

w Mo je pla ny na przy szłość wy dzia łu to…
…uło żyć jak naj le piej współ pra cę z mo imi ko le żan ka mi i ko le ga -

mi na wy dzia le i współ pra co wać har mo nij nie i sku tecz nie z in ny -
mi wy dzia ła mi. Uni wer sy tet jest bo wiem wspól no tą god ną
wszel kich sta rań i ser decz nej tro ski.

Wydział Historyczny

dziekan (druga kadencja): prof. dr hab. Kazimierz ilski

e-mail: dhist@amu.edu.pl
Strona domowa jednostki: http://wydzial.historyczny.amu.edu.pl/

ul. Umultowska 89D, 
61-614 Poznań
tel. +48 61 829-1351
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Wydział Matematyki i Informatyki

w Moc ną stro ną mo je go wy dzia łu jest…
…przede wszyst kim świa to wy po ziom ba dań w za kre sie ma te ma -

ty ki oraz do sko na ła ka dra, wśród któ rej są zna ko mi ci ma te ma ty cy
o ugrun to wa nej po zy cji na uko wej i mię dzy na ro do wym au to ry te cie.
Sil ną stro ną są rów nież bar dzo atrak cyj ne kie run ki stu diów, przede
wszyst kim nie zwy kle po pu lar ny kie ru nek in for ma ty ka.

w Po pra wy na wy dzia le wy ma ga…
Jest kil ka rze czy, któ re nie ty le wy ma ga ją po pra wy, co ener gicz -

nych dzia łań, ma ją cych na ce lu za po bie że nie kło po tom, za nim się
one po ja wią. Wy mie nię tyl ko dwie: ko niecz ność wzmoc nie nia ka -
dry na uko wo -dy dak tycz nej w za kre sie in for ma ty ki oraz dba łość
o au ten tycz ną, a nie biu ro kra tycz no -po zo ro wa ną, wy so ką ja kość
kształ ce nia.

W ze sta wie niu z ma te ma ty ką, in for ma ty ka jest dys cy pli ną mło dą.
Tra dy cje ba dań na uko wych są tu mniej ugrun to wa ne, bar dziej skom -
pli ko wa ny jest rów nież ob raz te go, co in for ma tyk – szcze gól nie mło -
dy – jest skłon ny uznać za suk ces. In for ma ty ka jest dzia łal no ścią
znacz nie bliż szą prak ty ce ży cia co dzien ne go, a dróg roz wo ju i awan -
su za wo do we go jest tu taj bar dzo wie le. Wśród nich dro ga ka rie ry aka -
de mic kiej wca le nie jest naj bar dziej atrak cyj na. Jest ona trud na, dłu ga,
nie pew na, a tak że go rzej płat na. Zna le zie nie osób, któ re po sia da ją od -
po wied ni po ten cjał in te lek tu al ny, a tak że wi dzą szan sę na cie ka we ży -
cie w pro wa dze niu ba dań na uko wych i kształ ce niu stu den tów nie jest

za da niem ła twym. Je stem świa do my, że jest tu bar dzo ob szer ne po le
do dzia ła nia dla władz dzie kań skich wy dzia łu.

Tro ską na pa wa po ziom przy go to wa nia ab sol wen tów szkół śred -
nich do pod ję cia stu diów ma te ma tycz nych. Zbie ra my, nie ste ty,
gorz kie owo ce po nad dwu dzie sto let niej nie obec no ści ma te ma ty -
ki na ma tu rze oraz znacz ne go okro je nia pro gra mów szkol nych.
Du żym wy zwa niem dla władz dzie kań skich jest stwo rze nie ta kiej
ofer ty dy dak tycz nej, aby by ła jed no cze śnie do sto so wa na do re al -
nych po trzeb ryn ku pra cy,  moż li wo ści stu den tów, ale tak że po -
zwa la ła na peł ny roz wój in te lek tu al ny jed no stek szcze gól nie
uta len to wa nych.   

w Ma jąc sa mo dziel ność bę dę wspie rał… 
… głów nie ba da nia na uko we, in fra struk tu rę wy dzia ło wą oraz

roz wój kon tak tów z oto cze niem spo łecz no -go spo dar czym. Mam tu
na my śli fir my bran ży IT, szko ły oraz opie kę  nad uzdol nio ną mło -
dzie żą. 

w Mo je pla ny na przy szłość wy dzia łu…
… to sta ła dba łość o roz wój ele men tów, któ re są nie kwe stio no wa -

ny mi osią gnię cia mi wy dzia łu, ale tak że ich wzbo ga ce nie o no we za -
da nia, ta kie jak na przy kład stu dia w ję zy ku an giel skim. Chciał bym
tak że roz wi nąć te wąt ki, któ re po ja wi ły się w la tach ostat nich: otwar -
cie na współ pra cę ze szko ła mi i fir ma mi in for ma tycz ny mi. 

dziekan (druga kadencja): prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski

ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań
tel. +48 61 829-5308
fax +48 61 829-5315

e-mail: wmiuam@amu.edu.pl
Strona domowa jednostki: https://www.wmi.amu.edu.pl/
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Wydział Nauk Geograficznych 
i Geologicznych

dziekan (druga kadencja): prof. dr hab. Leszek Kasprzak

Collegium Geographicum 
im. Stanisława Pawłowskiego
ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań

tel. 61 829 62 82
mail: l.kasp@amu.edu.pl

w Moc ną stro ną mo je go wy dzia łu jest…
…przede wszyst kim fakt, że je ste śmy naj więk szą jed nost ką uni wer -

sy tec ką w Pol sce zaj mu ją cą się ba da nia mi i kształ ce niem w za kre sie
na uk o Zie mi. o zna czą cej po zy cji de cy du ją po nad to: wy spe cja li zo -
wa na ka dra na uko wa, re pre zen tu ją ca zróż ni co wa ne i kom ple men tar -
ne spe cja li za cje na uko we. Pro gra my na uko we, wy bit nie apli ka cyj ne,
jak np. mo ni to ring śro do wi ska przy rod ni cze go re ali zo wa ny w sta cjach
te re no wych na te re nie Pol ski oraz na Spits ber ge nie. W koń cu - stu -
den ci, bez któ rych roz wój wy dzia łu ja ko jed nost ki uni wer sy tec kiej nie
był by moż li wy. War to wspo mnieć, że kie ru nek geo gra fia otrzy mał
oce nę wy róż nia ją cą, a geo in for ma cja waż ny laur, przy zna wa ny przez
pra co daw ców za naj bar dziej in no wa cyj ny kie ru nek stu diów. Wy so ko
w ran kin gach mie ści się rów nież tu ry sty ka i re kre acja oraz go spo dar -
ka prze strzen na. Trze cią moc ną stro ną jest współ pra ca z oto cze niem
go spo dar czym, ad mi ni stra cyj nym oraz ini cja ty wy skie ro wa ne na bez -
po śred nie oto cze nie Kam pu su Mo ra sko.  

w Po pra wy na wy dzia le wy ma ga…
…lo gi sty ka. od dwóch lat funk cjo nu je my - do pew ne go stop nia –

w no wej rze czy wi sto ści, co jest zwią za ne głów nie z opty ma li za cją pro -
ce su za rzą dza nia na UAM. W naj bliż szej ka den cji ko niecz ne bę dzie
wy zna cze nie gra nic mię dzy ob sza ra mi za dań i obo wiąz ków ad mi ni -
stra cji cen tral nej i wy dzia ło wej. 

w Ma jąc sa mo dziel ność bę dę głów nie wspie rał…
…wy róż nia ją ce się ze spo ły ba daw cze. War to jed nak zwró cić uwa -

gę, że ja ko wy dział wspie ra my rów nież ba da nia, któ re nie ma ją wy so -

kich no to wań pa ra me trycz nych, skryp ty, pod ręcz ni ki, dzia ła nia po -
pu la ry za tor skie. Środ ki fi nan so we otrzy mu je my z bu dże tu pań stwa,
a to na kła da na nas od po wie dzial ność za ba da nia na rzecz re gio nu i
spo łe czeń stwa. Kon tak ty z pra co daw ca mi, szko ła mi, sa mo rzą da mi nie
da ją bez po śred nich ko rzy ści pa ra me trycz nych, ale są nie zbęd ne dla
wią za nia uni wer sy te tu z re gio nem, oczy wi ście nie tra cąc z po la wi dze -
nia eu ro pej sko ści na szej uczel ni. Po li ty ka Unii Eu ro pej skiej wy raź nie
wska zu je na apli ka cyj ność ba dań, któ re po win ny skut ko wać no wy mi
miej sca mi pra cy, a przede wszyst kim no wy mi za wo da mi.

w Mo je pla ny na przy szłość wy dzia łu to… 
…po pierw sze utrzy ma nie wy so kie go po zio mu ba dań na uko wych,

któ re tak na praw dę de cy du ją o po zy cji wy dzia łu. Po dru gie po pra wa ja -
ko ści kształ ce nia i prze ciw dzia ła nie od pły wo wi stu den tów po pierw -
szym ro ku. Trze cia kwe stia do ty czy Kam pu su Mo ra sko. Waż nym
dzia ła niem, któ re po win no ulec zde cy do wa ne mu przy spie sze niu, jest
po pra wa wi ze run ku i in fra struk tu ry Kam pu su Mo ra sko. Spra wą ele -
men tar ną i pod sta wo wą  są oczy wi ście aka de mi ki, ale ko niecz ne jest
rów nież wy od ręb nie nie prze strze ni wspól nych ty pu klu by czy miej sca
pik ni ko we. Mój wy dział przy czy nił się do uru cho mie nia  Sta cji Mo ni -
to rin gu, re wi ta li za cji Re zer wa tu Żu ra wi niec oraz po pu la ry za cji Re zer -
wa tu Me te oryt Mo ra ski - te raz czas na dal sze kro ki. W mo jej opi nii
Kam pus po wi nien prze kształ cić się w tęt nią cy ży ciem ośro dek na uko -
wo -kul tu ral ny. Aby tak się sta ło, war to już dziś po my śleć o atrak cjach,
któ re sta no wić bę dą o nie po wta rzal nym cha rak te rze te go miej sca: ko -
lej ka  gon do lo wa łą czą ca wy dzia ły, ogród ki na uko we, ma mu ta rium, ja -
ski nia sty li zo wa na na lo do wą, pla no wa ne Mu zeum Hi sto rii Zie mi itp.  
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Wydział Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa
dziekan (pierwsza kadencja): prof. UaM dr hab. andrzej Stelmach

e-mail: wnpid@amu.edu.pl
Strona domowa jednostki: http://wnpid.amu.edu.pl

ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań
tel. +48 61 829-6626, 6625, 6510, 6511, 6517
fax +48 61-829-6626

w Moc ną stro ną mo je go wy dzia łu jest…
…bar dzo do bra at mos fe ra pra cy oraz świet ny me ry to rycz nie ze spół

na uko wo -ba daw czy. Za czy na li śmy, jesz cze nie tak daw no, ja ko ma ły
in sty tut. I cho ciaż licz ba pra cow ni ków gwał tow nie wzro sła, to at mos -
fe ra po zo sta ła na dal ta ka sa ma … ro dzin na. Dru gi ele ment, na któ ry
chciał bym zwró cić uwa gę, to za an ga żo wa nie pra cow ni ków na po lu
na uko wym i spo łecz nym. My ślę tu m.in. o or ga ni za cji róż ne go ty pu
im prez i wy da rzeń na uko wych, ta kich jak cho ciaż by 24. Mię dzy na ro -
do wy Kon gres In ter na tio nal Po li ti cal Scien ce As so cia tion (IPSA). To
wszyst ko, w mo im prze ko na niu, prze kła da się na bar dzo do bre oce -
ny, ja kie uzy sku je nasz wy dział. Z prze pro wa dza nych rok rocz nie
wśród stu den tów an kiet wy ni ka, że są oni za do wo le ni za rów no z pro -
gra mów stu diów, spo so bu pro wa dze nia za jęć, jak rów nież wy so ko
oce nia ją dzia ła nia ad mi ni stra cji wy dzia ło wej. Z te go je stem dum ny. 

w Po pra wy na wy dzia le wy ma ga… 
Je stem zwo len ni kiem te go, co by śmy na zwa li twór czą kon ty nu -

acją, dla te go bę dę mó wił o pla nach roz wo jo wych wy dzia łu. Przede
wszyst kim chciał bym zin ten sy fi ko wać dzia ła nia ma ją ce na ce lu uzy -
ska nie ka te go rii A+ (w tej chwi li ma my ka te go rię A). To, w mo jej
oce nie, naj waż niej sze wy zwa nie na naj bliż sze la ta. Dru gie – to zwięk -
sze nie licz by gran tów. Za mie rzam pod jąć dzia ła nia, któ re za chę cą
pra cow ni ków do skła da nia jesz cze więk szej licz by wnio sków, co po -
win no po pra wić sku tecz ność ich po zy ski wa nia. Ko lej nym waż nym
punk tem bę dzie roz wój współ pra cy w za kre sie pro wa dzo nych ba -
dań. Chciał bym, aby na wy dzia le po wsta wa ły mię dzy uczel nia ne

i mię dzy na ro do we ze spo ły ba daw cze. W ta kim gro nie na pew no ła -
twiej bę dzie nam po zy ski wać gran ty. ostat nia rzecz, to po li ty ka ka -
dro wa. Chciał bym zwięk szyć za trud nie nie naj zdol niej szych
ab sol wen tów stu diów dok tor skich. 

w Ma jąc sa mo dziel ność bę dę głów nie wspie rał…
…ba da nia na uko we. Chciał bym stwo rzyć pra cow ni kom ta kie wa -

run ki ma te rial ne, aby chcie li po świę cić się, w jesz cze więk szym stop -
niu, pra cy ba daw czej. My ślę tu o wy pra co wa niu za sad po zwa la ją cych
na dy na micz ne przy dzie la nie ob cią żeń dy dak tycz nych, któ re u nas są
pod sta wą wy na gro dze nia. W przy pad ku osób pro wa dzą cych pro jek -
ty na uko we po win ny być one mniej sze i nie po win ny mieć wpły wu
na pen sje. W mia rę moż li wo ści po win ni śmy tak że zwięk szyć wy na -
gro dze nia dla ad mi ni stra cji. Wspo mnia łem już o tym, że na si pra cow -
ni cy uzy sku ją naj lep sze oce ny w ska li uni wer sy te tu, uwa żam, że
po win ni śmy god nie im za tę pra cę pła cić. 

w Mo je pla ny na przy szłość wy dzia łu to…
…przede wszyst kim wzmoc nie nie po ten cja łu na uko we go. Wią -

że się to nie ro ze rwal nie ze zwięk sza niem tem pa roz wo ju na uko we -
go na szych pra cow ni ków. Mo im za da niem bę dzie stwo rze nie
do te go jak naj lep szych wa run ków. W naj bliż szym cza sie po win ni -
śmy uzy skać pra wo dok to ry zo wa nia w za kre sie na uk o me diach
oraz bez pie czeń stwa. Pla nu je my rów nież znacz ny wzrost pu bli ka -
cji o za się gu mię dzy na ro do wym. My ślę rów nież o pew nych dzia ła -
niach po pra wia ją cych kom fort pra cy. 
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Wydział Nauk Społecznych

Moc ną stro ną mo je go wy dzia łu jest….
…wy so ki po ziom ba dań na uko wych, udo ku men to wa ny ka te go rią

A oraz du żą licz bą pu bli ka cji wy so ko punk to wa nych. Wszyst kie da ne
na ten te mat są re gu lar nie udo stęp nia ne spo łecz no ści wy dzia łu w po -
sta ci ran kin gu pra cow ni ków we dług uzy ska nych punk tów. Pra cow ni -
cy WNS zdo by li wie le gran tów, w tym te naj więk sze, ta kie jak Ma estro
czy Dia men to wy Grant. By li tak że wy róż nia ni na gro da mi za osią gnię -
cia ba daw cze m.in. w po sta ci Na gro dy Pre mie ra RP. Za sia da ją w wie -
lu cen tral nych gre miach i ko mi sjach do rad czych (MNiSW, CK, NCN).
Wy dział skła da się z czte rech in sty tu tów oraz ka te dry. Wszyst kie in -
sty tu ty po sia da ją upraw nie nia do dok to ry zo wa nia oraz ha bi li to wa nia,
a tak że pro wa dzą osob ne stu dia dok to ranc kie. Sy tu acja fi nan so wa wy -
dzia łu jest bar dzo do bra, w ubie głym ro ku by ła ona naj lep sza ze
wszyst kich wy dzia łów na sze go uni wer sy te tu. Pre zen tu jąc moc ne stro -
ny wy dzia łu nie moż na nie wspo mnieć o du żej licz bie stu den tów,
o sze ściu kie run kach stu diów oraz wie lu spe cjal no ściach w ra mach
ofer ty dy dak tycz nej, a tak że o kul tu ral nej ak tyw no ści na szych stu den -
tów w po sta ci fe sti wa lu „Kul mi na cje”. Mó wiąc o bar dzo do brej sy tu -
acji wy dzia łu, pa mię tam oczy wi ście o tym, że jest to za słu gą
po przed nich dzie ka nów, w szcze gól no ści mo je go bez po śred nie go po -
przed ni ka prof. Zbi gnie wa Droz do wi cza.

Po pra wy na wy dzia le wy ma ga…
… in fra struk tu ra kam pu su ogro dy. Wpraw dzie bar dzo wie le zro -

bio no w tym wzglę dzie w cią gu ostat nich lat, nie mniej kam pus jest
wciąż w prze bu do wie. Po trzeb ne są no we par kin gi, ure gu lo wać trze -

ba spra wę do jaz du do kam pu su, któ ry blo ko wa ny jest par ku ją cy mi
au ta mi na ul. Pasz ty. Za go spo da ro wać mu si my przy zie mie bu dyn ku
przy ul. Mię dzy chodz kiej. Prze bu do wy wy ma ga sa mo cen trum kam -
pu su tak, aby za la na nie gdyś as fal tem prze strzeń prze sta ła stra szyć
i zgod nie z na zwą kam pu su przy po mi na ła wła śnie ogród.

Ma jąc sa mo dziel ność bę dę głów nie wspie rał…
…przej rzy stość wszyst kich pro ce dur zwią za nych z awan sa mi, na -

gro da mi za wy ni ki na uko we, fi nan so wa niem jed no stek w ob rę bie wy -
dzia łu. WNS jest wy dzia łem wie lo dy scy pli nar nym, co wy ma ga
po sza no wa nia tej róż no rod no ści przy jed no cze snym uzgad nia niu
wspól nych kry te riów po dzia łu za so bów. Wspie rał bę dę stu denc ki ruch
na uko wy oraz sa mo rząd ność stu den tów, któ re po win ny obej mo wać
i ak ty wi zo wać jak naj więk szą ich licz bę. Z my ślą o stu den tach, ale tak -
że pra cow ni kach, pro wa dzić bę dzie my we wnętrz ną oce nę funk cjo no -
wa nia wszyst kich jed no stek wy dzia łu, tj. dzie ka na tu, se kre ta ria tów
in sty tu tów, ad mi ni stra cji kam pu su, bi blio te ki. 

Mo je pla ny na przy szłość wy dzia łu to….
…umoc nić po zy cję na uko wą wy dzia łu, osią gnąć ka te go rię A+,

zwięk szyć licz bę gran tów, zwłasz cza przy zna wa nych przez NCN.
Umoż li wić za trud nia nie naj zdol niej szych dok to rów, za trzy my wać
naj lep szych stu den tów na stu diach dok to ranc kich, dbać o pro mo -
cję kie run ków stu diów ofe ro wa nych na na szym wy dzia le. Po pra wić
wy gląd kam pu su ogro dy i je go atrak cyj ność dla obec nych i przy -
szłych stu den tów. 

dziekan (pierwsza kadencja): prof.  UaM dr hab. Jacek Sójka

e-mail: wns@amu.edu.pl
Strona domowa jednostki: http://www.wns.amu.edu.pl/

ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829-2100, 2255
fax  +48 61 829 2102
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Wydział Neofilologii

w Moc ną stro ną mo je go wy dzia łu jest…
…róż no rod ność ba dań na uko wych. Ich wspól nym mia now ni kiem

są po ję cia: ję zyk – kul tu ra – li te ra tu ra – ko mu ni ka cja. Wy dział Neo -
fi lo lo gii jest jed ną z naj pręż niej roz wi ja ją cych się jed no stek te go ty pu
w Pol sce i w Eu ro pie. o je go mię dzy na ro do wej re no mie świad czy mię -
dzy in ny mi cer ty fi kat Eu ro pe an Ma ster’s in Trans la tion. Na po znań -
skiej neo fi lo lo gii stu diu je po nad 4000 stu den tów i ok. 100
dok to ran tów. Swo im stu den tom ofe ru je my do wy bo ru 46 spe cjal no -
ści. Na tę ol brzy mią ilość skła da ją się za rów no tzw. du że fi lo lo gie, ta -
kie jak fi lo lo gia ger mań ska, ro mań ska, ro syj ska, jak i et no lin gwi sty ka
czy lin gwi sty ka sto so wa na, a tak że spe cjal no ści ofe ro wa ne na nie wie -
lu uni wer sy te tach – na przy kład, he bra isty ka, in do lo gia, ja po ni sty ka,
skan dy na wi sty ka, si no lo gia oraz uni ka to we spe cjal no ści, ofe ro wa ne
tyl ko na na szym wy dzia le – na przy kład li te ra tu ry świa ta, ko mu ni ka -
cja wi ze run ko wo -me dia cyj na czy też spe cjal ność w ję zy ku an giel skim
Em pi ri cal Lin gu istics and Lan gu age Do cu men ta tion.

w Po pra wy na wy dzia le wy ma ga ją… 
…je go wa run ki lo ka lo we – w naj bliż szym cza sie nie któ re jed nost -

ki cze ka ją prze no si ny. Pra gnę tak że w nad cho dzą cej ka den cji wes przeć
pra cow ni ków szcze gól nie ak tyw nych na uko wo. Pla nu ję po wo ła nie ze -
spo łu wspie ra ją ce go apli ka cje o gran ty kra jo we i mię dzy na ro do we,

a tak że po ma ga ją ce go kie row ni kom ak tu al nych pro jek tów ba daw -
czych w za gad nie niach ad mi ni stra cyj no -fi nan so wych.

w Ma jąc sa mo dziel ność bę dę głów nie wspie ra ła… 
…wszel kie ini cja ty wy dą żą ce do zwięk sze nia stop nia in te gra cji dzia -

łań na na szym wy dzia le z peł nym po sza no wa niem róż no rod no ści
WN. Peł ne wy ko rzy sta nie ogrom ne go na uko we go po ten cja łu wią że
się z two rze niem ze spo łów ba daw czych, łą czą cych spe cja li stów z róż -
nych dys cy plin. Ze spo ły ta kie mo gą z po wo dze niem wal czyć o ze -
wnętrz ne źró dła fi nan so wa nia.

w Mo je pla ny na przy szłość wy dzia łu to… 
…wy pra co wa nie „wspól ne go ję zy ka neo fi lo lo gii”. WN skła da się

z 9 jed no stek – 5 in sty tu tów i 4 ka tedr. Za trud nia ok. 400 na uczy -
cie li aka de mic kich, w tym ok. 100 pra cow ni ków sa mo dziel nych.
Uczy my po nad 40 ję zy ków ob cych, ba da my li te ra tu rę, ję zyk, kul tu -
rę i ko mu ni ka cję pra wie każ de go kra ju na świe cie. Łą czy nas jed -
nak zro zu mie nie waż ko ści ro li, ja ką od gry wa we współ cze snym
świe cie ko mu ni ka cja ję zy ko wa i jej wy miar in ter kul tu ro wy, a tak że
świa do mość do nio sło ści kwe stii tra duk to lo gicz nych i glot to dy dak -
tycz nych, wy ni ka ją cych z po słu gi wa nia się wie lo ma ję zy ka mi we
współ cze snych spo łe czeń stwach eu ro pej skich.

dziekan (pierwsza kadencja): prof. UaM  dr hab. aldona Sopata

Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
tel. +48 61 829-3500
fax +48 61 829-3501

e-mail: dziekneo@amu.edu.pl
Strona domowa jednostki: http://neo.amu.edu.pl
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Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 
w Kaliszu

dziekan (pierwsza kadencja): prof. UaM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz

ul. Nowy Świat 28-30, 62-800 Kalisz
tel. +48 61 829-6420
fax +48 61 829 64 21

e-mail: sekr.wpa@amu.edu.pl
Strona domowa jednostki: http://www.wpa.amu.edu.pl/

w Moc ną stro ną mo je go wy dzia łu jest…
…spe cy fi ka, łą czą ca na ukę, dy dak ty kę i sztu kę. W pew nym sen sie

sta no wi on ro dzaj wy dzia łu sztuk wy zwo lo nych z nie po wta rzal ną at -
mos fe rą prze ni ka nia się hu ma ni sty ki – fi lo lo gicz nej, pe da go gicz nej,
kul tu ro wej – mu zy ki, pla sty ki i me diów w wie lu ob sza rach i spe cjal no -
ściach. War to ścią do da ną jest rów nież bli sko już trzy dzie sto let nia hi -
sto ria związ ku WPA z Al mae Ma tris Po sna nien sis. o hi sto rycz nej
me try ce Ka li sza, li czą cej z gó rą osiem na ście wie ków, czy też o li te rac -
kim do rob ku mia sta Asny ka, Ko nop nic kiej, Dą brow skiej na wet nie
wspo mnę. Do moc nych stron za li czył bym też na szych stu den tów, re -
kru tu ją cych się prze waż nie z mniej szych ośrod ków i mo że przez to
wła śnie do ce nia ją cych wa gę na uki; pil nych, wy trwa łych, upar tych
w dą że niu do wy ty czo nych przez uczel nię i przez sa mych sie bie ce lów.

w Po pra wy na wy dzia le wy ma ga…
…ko mu ni ka cja, za rów no we wnętrz na, jak i ze wnętrz na, głów nie

w ro zu mie niu in ten sy fi ka cji dzia łań, ma ją cych na ce lu po zy ski wa nie
gran tów z pro gra mów mi ni ste rial nych i wspar cia z fun du szy lo kal -
nych, co aku rat ze stro ny Ka li sza funk cjo nu je mo de lo wo. Cho dzi tu
tak że o sku tecz ną pro mo cję uni ka to wej ofer ty edu ka cyj nej wy dzia łu,
nie dość do tąd re kla mo wa nej w re gio nie czy – sze rzej – w Pol sce. Na -
sza jed nost ka ma zna ko mi te za ple cze ma te rial ne, świet ną ba zę lo ka -
lo wą, któ rą za wdzię cza my sta ra niom życz li wych nam ekip rek tor skich.
Przed na mi ko lej ne re mon ty, sub sy dio wa ne przez nie za wod ne wła dze
miej skie i per fek cyj nie pla no wa ne przez „cen tra lę”. Sa mi zresz tą wy -

ko nu je my część prac we wła snym za kre sie. W tę no wo cze sną ma te rię
ła twiej tchnąć du cha in no wa cyj no ści i kre atyw no ści. 

w Ma jąc sa mo dziel ność bę dę głów nie wspie rał…
…si we gło wy i sil ne rę ce, że po słu żę się tym skró tem my ślo wym,

stresz cza ją cym ideę sy ner gii do ko nań star szych i młod szych pra cow -
ni ków wy dzia łu. Wspie rać po win ni śmy pro fe so rów, gdyż to oni sta -
no wią o pre sti żu i po zy cji jed nost ki. Za mie rzam do ło żyć wszel kich
sta rań, by czu li się prze wod ni ka mi spo łecz no ści aka de mic kiej w za -
kre sie kie run ków roz wo ju, by za wsze mo gli zna leźć or ga ni za cyj ne oraz
fi nan so we opar cie dla re ali za cji swo ich ba dań i pro jek tów. To sa mo
do ty czy tak że mło dych pra cow ni ków na uki, dok to rów i ma gi strów

w Mo je pla ny na przy szłość wy dzia łu to…
…przede wszyst kim szyb kie do sto so wa nie ofer ty stu diów do po trzeb

i wy ma gań współ cze snej rze czy wi sto ści, du cho wej i ryn ko wej. Te mu
ma słu żyć po wo ła nie Ra dy Pra co daw ców, ści sła współ pra ca ze stu den -
ta mi oraz kon sul ta cje z naj lep szy mi prak ty ka mi i fa chow ca mi. Bę dzie -
my prze kształ cać pro po zy cje kie run ków i spe cjal no ści, czy niąc to
jed nak prag ma tycz nie i mą drze, tak, aże by no we pro po zy cje nie
uśmier ci ły tych, któ re sta no wią wie lo let ni do ro bek wy dzia łu. Isto tą tych
prze mian po win na się stać for mu ła kie run ków o pro fi lu prak tycz nym,
uzu peł nia ją ca ogól no aka de mic ki cha rak ter jed no stek skon cen tro wa -
nych na na uce i ba da niach pod sta wo wych. Po trze ba nam tak że ści ślej -
szej współ pra cy z du ży mi i pre sti żo wy mi wy dzia ła mi uni wer sy te tu.
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Wydział Prawa i Administracji

w Moc ną stro ną mo je go wy dzia łu jest…
…ka dra oraz bu dy nek dy dak tycz ny, umoż li wia ją cy pro wa dze nie

róż nych form za jęć, or ga ni zo wa nie kon fe ren cji na uko wych, wy kła -
dów otwar tych, szko leń, spo tkań itp.

w Po pra wy na wy dzia le wy ma ga…
…in fra struk tu ra. Do tkli wie od czu wa ny jest brak no we go bu dyn ku

na uko wo -ba daw cze go oraz bi blio te ki. 

w Ma jąc sa mo dziel ność fi nan so wą bę dę głów nie wspie rał…
… jak do tych czas, te dzia ła nia, któ re słu żą wzmoc nie niu po zy cji

wy dzia łu za rów no w kra ju, jak i za gra ni cą.

w Mo je pla ny na przy szłość wy dzia łu…
…łą czą się z lep szym wy ko rzy sta niem po ten cja łu ka dro we go w za -

kre sie dzia łal no ści na uko wej, dy dak tycz nej i or ga ni za cyj nej. W mi -
nio nej ka den cji 23 pra cow ni ków uzy ska ło sto pień dok to ra
ha bi li to wa ne go, a 13 – ty tuł pro fe so ra. Zo sta ną wzbo ga co ne dzia ła nia
słu żą ce wspie ra niu roz wo ju na uko we go i in ten sy fi ka cji ba dań (np.
przez two rze nie ze spo łów ba daw czych, re ali zu ją cych pro jek ty fi nan -
so wa ne w dro dze kon kur sów ze środ ków wy dzia ło wych, zdo by wa nie
gran tów). Szcze gól ną uwa gę chcę zwró cić na in ter na cjo na li za cję ba -
dań, zwłasz cza przez udział w mię dzy na ro do wych ze spo łach ba daw -

czych, kie ro wa nie ta ki mi ze spo ła mi, pu bli ka cje mo no gra fii i ar ty ku -
łów w ję zy kach kon gre so wych (tak że za gra ni cą), or ga ni zo wa nie kon -
fe ren cji na uko wych o cha rak te rze mię dzy na ro do wym, udział
w mię dzy na ro do wych or ga ni za cjach na uko wych itp. Bę dę na dal
wspie rać roz wój stu denc kie go ru chu na uko we go, a tak że włą cze nie
stu den tów do dzia łal no ści ba daw czej. 

Ule gnie wzbo ga ce niu ofer ta dy dak tycz na wy dzia łu, zo sta ną uru cho -
mio ne no we kie run ki i spe cjal no ści (o ile po zwo li na to za cho wa nie
mi ni mów ka dro wych), otwar te zo sta ną no we stu dia po dy plo mo we.
W sze ro kim za kre sie chciał bym wpro wa dzić szko le nia, ma jąc na uwa -
dze po trze by oto cze nia spo łecz no -go spo dar cze go i biz ne so we go. Dzia -
ła nia te bę dą słu ży ły, tak że przez do sto so wy wa nie tre ści pro gra mo wych
i spo so bu ich prze ka zy wa nia do po trzeb ryn ku pra cy, zwięk sze niu kon -
ku ren cyj no ści kształ ce nia. Pod ję te zo sta ną rów nież dzia ła nia w ce lu
uru cho mie nia stu diów w ję zy ku an giel skim, ad re so wa ne zwłasz cza
do stu den tów za gra nicz nych, zwięk szy się tak że udział uczo nych z za -
gra ni cy w pro wa dze niu za jęć. Chcę kon ty nu ować wy kła dy dla uczniów
szkół śred nich, a tak że wy kła dy zna ko mi tych prak ty ków dla stu den -
tów i osób z ze wnątrz (tzw. „Piąt ki z pra wem”). 

Za kła dam ści ślej sze po wią za nie wy dzia łu z oto cze niem spo łecz no -
-go spo dar czym i biz ne so wym. Prze wi du ję zmia ny w za kre sie struk -
tur ist nie ją cych na wy dzia le tak, by wy zwa la ły one ak tyw ność więk szej
licz by pra cow ni ków (np. przez two rze nie pra cow ni czy za kła dów). 

dziekan (druga kadencja): prof.dr hab. roman Budzinowski

Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań
tel. +48 61 829-3142, 3143
fax +48 61 829-3145

e-mail: uamprawo@amu.edu.pl
Strona domowa jednostki: http://www.prawo.amu.edu.pl/
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Wydział Studiów Edukacyjnych

w Moc ną stro ną mo je go wy dzia łu… 
…jest pro wa dze nie zde cy do wa nej po li ty ki sprzy ja ją cej awan som

i two rze nie ko rzyst nych wa run ków or ga ni za cyj no -fi nan so wych dla
osób po dej mu ją cych wy sił ki na rzecz uzy ska nia ha bi li ta cji, sta no wi ska
czy ty tu łu pro fe so ra. Po nad to – wy so ki na bór na stu dia I i II stop nia
w ra mach stu diów sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych. o suk ce sie świad -
czy fakt, że na bór na pe da go gi kę na WSE jest każ de go ro ku naj wyż szy
w Pol sce. Do dam jesz cze: otwar tość wy dzia łu na po trze by i aspi ra cje
edu ka cyj ne spo łecz no ści re gio nu, do sto so wy wa nie ofer ty edu ka cyj nej
do po trzeb ryn ku pra cy, upo wszech nia nie idei ucze nia się przez ca łe
ży cie oraz or ga ni zo wa nie przed się wzięć o cha rak te rze spo łecz no -kul -
tu ro wym, nie za po mi na jąc o do brej tra dy cji WSE w za an ga żo wa nie
na rzecz osób nie peł no spraw nych. Moc ną stro ną jest też do bry kli mat
w re la cjach mię dzy ludz kich i kre owa nie wspól no to wo ści wy dzia ło wej.

w Po pra wy na wy dzia le wy ma ga…
…wspie ra nie pra cow ni ków i dok to ran tów w apli ko wa niu o środ ki

ze źró deł ze wnętrz nych, a tak że za chę ca nie do udzia łu w pro jek tach
i gran tach ba daw czych na szcze blu kra jo wym i mię dzy na ro do wym
oraz ich re ali za cja w part ner stwie z wy bra ny mi in sty tu cja mi mia sta
i re gio nu. Po nad to – two rze nie i zwięk sza nie moż li wo ści w za kre sie
pu bli ko wa nia w wy so ko punk to wa nych cza so pi smach o za się gu mię -
dzy na ro do wym.

w Ma jąc sa mo dziel ność, bę dę…
… do kła da ła sta rań na rzecz kon ty nu owa nia przez WSE naj lep szych

tra dy cji ba daw czych i kształ ce nia pe da go gicz ne go w Pol sce, o czym
świad czą: oce na wy róż nia ją ca PKA, ka te go ria „A” za dzia łal ność pa -

ra me try za cyj ną, uzna nie UAM naj lep szą uczel nią w gru pie „Pe da go -
gi ka i edu ka cja” („Per spek ty wy 2015”) oraz ak tyw ny udział na ukow -
ców WSE w pre sti żo wych ogól no pol skich gre miach o cha rak te rze
na uko wym. Bę dę roz wi ja ła stu dia III stop nia. Do ło żę sta rań, aby stu -
dia I i II stop nia po zwo li ły stu den tom wejść w od po wie dzial ną do ro -
słość, a ich ka rie ry za wo do we świad czy ły o wy so kiej ja ko ści
kształ ce nia na WSE. Uwzględ nia jąc po trze by i ocze ki wa nia mło dych
lu dzi po dej mę dzia ła nia na rzecz wspie ra nia przed się bior czo ści stu -
denc kiej, roz wo ju ru chu na uko we go, wo lon ta ria tu oraz mo ni to ro wa -
nia i mo dy fi ka cji pro gra mów stu diów zgod nie z ocze ki wa nia mi
stu den tów, in te re sa riu szy ze wnętrz nych i wy mo gów ryn ko wych.

w Mo je pla ny na przy szłość wy dzia łu…
Isto tę roz wo ju WSE po strze gam w: a) kon ty nu acji i za cho wa niu

dzie dzic twa po przed ni ków – do rob ku po przed nich dzie ka nów (pro -
fe so rów: Z. Kwie ciń skie go, K. Przy szczyp kow skie go, W. Am bro zi ka,
Z. Me lo si ka) przy jed no cze snym po dą ża niu za dy na micz ny mi zmia -
na mi, b) roz wo ju wy dzia łu na ni wie: na uko wo -ba daw czej, dy dak tycz -
nej, kul tu ral nej i or ga ni za cyj nej; c) za pew nie niu płyn no ści fi nan so wej
wy dzia łu – ra cjo nal nej ana li zie przy cho dów i kosz tów oraz opty ma li -
za cji i mo ni to ro wa niu za ło żo ne go pla nu fi nan so we go; d) pro mo wa -
niu za an ga żo wa nia i par ty cy pa cji pra cow ni ków nie bę dą cych
na uczy cie la mi w pro ce sach or ga ni za cyj nych; e) kon ty nu owa niu wy -
pra co wa nej po li ty ki re mon to wej, zwra ca jąc rów nież uwa gę na po trze -
by stu den tów z nie peł no spraw no ścią; f)  po dej mo wa niu dzia łań
na rzecz utrzy ma nia wy so kiej po zy cji pe da go gi ki po znań skiej oraz
zwięk sze niu sta tu su pe da go gi ki ja ko dys cy pli ny na uko wej i kie run ku
stu diów wśród in sty tu cji edu ka cji wyż szej w Pol sce.

dziekan (pierwsza kadencja): prof. dr hab. agnieszka Cybal-Michalska

ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829-2331
fax +48 61 829-2111

e-mail: dziekwse@amu.edu.pl
Strona domowa jednostki: http://www.wse.amu.edu.pl/
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Wydział Teologii

w Moc ną stro ną mo je go wy dzia łu jest…
…to, że już po raz dru gi z rzę du nasz wy dział za jął trze cie miej sce

w ran kin gu „Per spek tyw”. W ostat nich la tach cie szy li śmy się z awan -
su na uko we go wie lu pra cow ni ków. Ich ak tyw ność na uko wa wy ra ża
się m.in. w or ga ni za cji kon fe ren cji kra jo wych, w czyn nym udzia le
w sym po zjach kra jo wych i za gra nicz nych, a tak że w licz bie pu bli ka cji
na uko wych (wśród in nych wy dzia łów teo lo gicz nych zaj mu je my czo -
ło we miej sce). Do brze dzia ła wy daw nic two wy dzia łu, w któ rym uka -
zu ją się ce nio ne cza so pi sma na uko we oraz se rie wy daw ni cze. Ma my
do brze wy po sa żo ną, no wo cze sną bi blio te kę. Bar dzo do brze pra cu je
ad mi ni stra cja na sze go wy dzia łu. Po raz ko lej ny uzy ska li śmy trze cie
miej sce w kon kur sie „Przy ja zny dzie ka nat”. Pod kre ślić na le ży rów nież
bar dzo ży wą dzia łal ność na uko wą i kul tu ral no -spo łecz ną stu den tów
na sze go wy dzia łu. 

w Po pra wy na wy dzia le wy ma ga…
Mar twi ma łe za an ga żo wa nie pra cow ni ków w po zy ski wa nie gran -

tów. Na le ża ło by rów nież zwró cić uwa gę na zwięk sze nie ak tyw no ści
pra cow ni ków w po dej mo wa niu współ pra cy przy pro jek tach ba daw -
czych z pra cow ni ka mi in nych jed no stek na sze go uni wer sy te tu oraz
in nych uczel ni. Po pra wy wy ma ga rów nież wy mia na mię dzy na ro do -
wa, za rów no pra cow ni ków na uko wo –ba daw czych wy dzia łu, jak i je -
go stu den tów. Wie le do ży cze nia po zo sta wia in fra struk tu ra wy dzia łu. 

w Ma jąc sa mo dziel ność bę dę głów nie wspie rał…
…dal szą in te gra cję śro do wi ska na uko we go wy dzia łu oraz za chę cał

pra cow ni ków do apli ko wa nia o gran ty, po dej mo wa nia współ pra cy z in -
ny mi ośrod ka mi na uko wy mi w kra ju i za gra ni cą. W tym ce lu chciał -
bym pod jąć dzia ła nia pro wa dzą ce do pod pi sa nia umów po mię dzy
wy dzia łem a in ny mi wy dzia ła mi na za gra nicz nych uczel niach. Po dej -
mę sta ra nia na rzecz or ga ni za cji kon fe ren cji nie tyl ko kra jo wych, ale
i z udzia łem pre le gen tów z za gra ni cy. Ja ko ko niecz ne uwa żam tak że
wspie ra nie dzia łal no ści stu denc kich kół na uko wych dzia ła ją cych na na -
szym wy dzia le oraz ści słą współ pra cę z sa mo rzą dem stu denc kim, Aka -
de mic kim Ko łem Mi sjo lo gicz nym i dusz pa ster stwem aka de mic kim. 

w Mo je pla ny na przy szłość wy dzia łu to…
W dal szym cią gu na le ży sta rać się o pod no sze nie ja ko ści kształ ce -

nia. Bę dę dbał o roz wój ka dry na uko wo -dy dak tycz nej, or ga ni za cję
szko leń, pro mo wa nie naj lep szych pra cow ni ków, po sze rze nie wy mia -
ny mię dzy na ro do wej. Chciał bym, aby wy dział po sze rzył ofer tę stu -
diów po dy plo mo wych i kur sów aka de mic kich. Waż nym ele men tem
pla nów na przy szłość jest rów nież tro ska o uno wo cze śnie nie in fra -
struk tu ry wy dzia łu. Po nad to wię cej uwa gi bę dzie na le ża ło po świę cić
pro mo cji dzia łal no ści wy dzia łu po przez m.in. pro wa dze nie wy kła dów
otwar tych, na wią zy wa nie kon tak tów ze szko ła mi i sze ro ko po ję tą dzia -
łal ność na rzecz śro do wi ska. 

dziekan (pierwsza kadencja): ks. prof. UaM dr hab. Paweł wygralak

ul. Wieżowa 2/4, 61-111
tel. +48 61 829-3990, 2557, 2558, 2559; 
+48 61 851-7194

e-mail: teologia@amu.edu.pl
Strona domowa jednostki: http://www.teologia.amu.edu.pl
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◗ „Wier sze jak gwiaz dy spa da ją ce” ta ki ty -
tuł no si ło ko lej ne spo tka nie w ra mach cy klu
pt. „Ła wecz ka Li te rac ka”, któ ry jest wspól ną
ini cja ty wą ogro du Bo ta nicz ne go UAM
i Związ ku Li te ra tów Pol skich w Po zna niu. 21
sierp nia w za ci szu ogro du moż na by ło po słu -
chać mu zy ki ka me ral nej w wy ko na niu
uczniów Ze spo łu Szkół Mu zycz nych w Po zna -
niu w opra co wa niu Ka ta rzy ny Plust i wier szy
Ma rii Mag da le ny Po cgaj.

◗ Dzień Pszczół od był się 8 sierp nia w Ogro -
dzie Bo ta nicz nym UAM. Pszczo ło wa te – ich
ro dza je, ro la w śro do wi sku, two rze nie miejsc
przy ja znych ich ho dow li, a tak że kwe stie
ochro ny i za gro że nia ga tun ku – o tych pro ble -
mach roz ma wia li uczest ni cy Dnia. Te ma tem
prze wod nim spo tka nia by ło two rze nie miejsc
przy ja znych pszczo łom. Dzień Pszczół zor ga -
ni zo wa ny zo stał w ra mach pro gra mu „Z Ku -
jaw skim po ma gam pszczo łom”. 

◗ W dniach 10 – 11 wrze śnia Ogród Bo ta -
nicz ny świę to wał ko lej ną rocz ni cę po wsta -
nia. W pro gra mie ob cho dów Uro dzin
Bo ta ni ka zna la zły się wy sta wy, kon cer ty, pre -
lek cje, za ję cia ar ty stycz no -edu ka cyj ne i gry
plan szo we oraz kier masz ro ślin i wy ro bów ar -
ty stycz nych i spo żyw czych. or ga ni za to rem
był ze spół pra cow ni ków ogro du Bo ta nicz ne -
go UAM. 

◗ W dniach od 22 do 29 sierp nia 2016 r.
w To got nad Baj ka łem od by ła się IX edy cja
pol sko -ro syj skiej let niej szko ły praw no -hu -
ma ni stycz nej. Jej te ma tem by ło „Pra wo i ety -
ka w glo bal nym spo łe czeń stwie ry zy ka”.
Przed się wzię cie jest efek tem współ pra cy
UAM, Pań stwo we go Uni wer sy te tu w Ir kuc ku
(IGU) oraz Pań stwo we go Uni wer sy te tu
w Sankt Pe ters bur gu (SPbGU). Z ra mie nia

UAM udział wzię ło w niej udział 11 stu den -
tów, w tym 4 dok to ran tów, a tak że prof.
Krzysz tof Kra sow ski, współ or ga ni za tor i opie -
kun na uko wy szko ły prof. Le opold Mo skwa
oraz prof. Mał go rza ta Ma ter niak -Paw łow ska.
Ko mi tet or ga ni za cyj ny re pre zen to wa ła rów -
nież Alek san dra Ry te lew ska.

◗ W 2016 swo je 15-le cie ob cho dzi Ka te dra
Eko ko mu ni ka cji bę dą ca in te gral ną czę ścią
Wy dzia łu Neo fi lo lo gii UAM. W cią gu 15 lat
swe go ist nie nia Ka te dra upra wia ła ba da nia
z eko lin gwi sty ki i pro wa dzi ła uni ka to we stu -
dia z lin gwi sty ki sto so wa nej – eko ko mu ni -

ka cji. W ro ku aka de mic kim 2016/2017 po -
pro wa dzi no wą spe cjal ność: ko mu ni ka cję
wi ze run ko wo -me dial ną. Na oko licz ność ju -
bi le uszu 15-le cia ist nie nia Ka te dry przy go -
to wa no spe cjal ną bro szu rę. 

◗ Wśród 15 fi na li stów pre sti żo wej Na gro -
dy Na uko wej „Po li ty ki” zna leź li się dr Ma -
ciej Do łę ga z Wy dzia łu Ma te ma ty ki
i In for ma ty ki oraz prof. Ar tur Ry szard Stan -
kie wicz z Wy dzia łu Che mii. Fi na li ści zo sta li
wy bra ni spo śród kil ku set kan dy da tów,
a lau re atów po zna my 23 paź dzier ni ka. 

k r ó t k o

15 sierpnia 2016 roku zmarł prof. Jan Strzałko, wybitny specjalista z zakresu
antropologii i biologicznych podstaw zachowań społecznych człowieka. w trakcie swojej
długiej drogi zawodowej pełnił funkcję prorektora UaM w latach 1990-1996,
dziekana wydziału Biologii w latach 1984-1985; był również wieloletnim kierownikiem
zakładu ekologii Populacyjnej człowieka. 

◗W dniach od 27 do 30 lipca odbyła się X edycja Mistrzostw Polski w piłce plażowej
w Gdyni. Zwycięstwo odniosły nasze futsalistki z klubu AZS UAM, co daje im możliwość
wzięcia udziału w Lidze Mistrzów- Euro Winners Cup. Trener natomiast ma szansę zostać
selekcjonerem reprezentacji Polski kobiet w piłce plażowej. Na wyróżnienie podczas meczu
zasłużyły szczególnie: Emilia Krajewska – bramkarka oraz Żaneta Pawlik- królowa strzelców.
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Bez więk sze go tru du moż na w za wo do -
wym pa na ży ciu do strzec istot ne i sil ne
związ ki. Mam na my śli przede wszyst kim
zwią zek pa na z krze mem – to po pierw -
sze – i bu do wa nie przez pa na związ ku na uki
z prak ty ką go spo dar czą – to po dru gie. Czym
za słu żył so bie krzem, by tak się z nim wią zać?
Jest wpraw dzie tuż po tle nie naj bar dziej roz -
po wszech nio nym pier wiast kiem, z któ re go
zbu do wa na jest zie mia, mó wi się o nim że
prze dłu ża ży cie, ale czy to wszyst ko? Co pa -
na zbli ży ło do krze mu? 

Za czę ło się od mo je go sta żu za gra nicz ne go
w 1970/1971 w Kan sas, na któ ry wy je cha łem
w ra mach wy mia ny mię dzy uni wer sy te ta mi.
Tra fi łem tam wów czas do pro fe so ra Ri char da
Sho we na, spe cja li zu ją ce go się w me cha ni -
zmach re ak cji związ ków or ga nicz nych m.in.
ka ta li tycz nej ak ty wa cji wią za nia C -H. Po nie -
waż ja by łem po dok to ra cie z za kre su che mii
nie orga nicz nej (pro mo tor prof. F. Dom ka),
pro fe sor Sho wen za pro po no wał mi (przez ana -
lo gię do związ ków wę gla) za ję cie się ka ta li tycz -
ną ak ty wa cją wią za nia Si -H.. I to otwie ra ło

przede mną cał kiem no wą prze strzeń i sta ło się
wy zwa niem, aby znaj do wać no we re ak cje i ka -
ta li za to ry w pro ce sach związ ków krze mu.
Krzem jest pier wiast kiem nie orga nicz nym. In -
te re su ją ce więc by ło po dej mo wa nie kom bi na -
cji wła ści wo ści krze mu z bar dzo ak tyw ny mi
związ ka mi or ga nicz ny mi. To stwa rza ło no we
ol brzy mie moż li wo ści, ale i wy zwa nia, zwłasz -
cza w dzie dzi nie ma te ria łów i sta no wi ło pod -
sta wę do po szu ki wa nia no wych, tzw.
hy bry do wych ma te ria łów or ga nicz no -nie orga -
nicz nych o cał kiem nie spo dzie wa nych, nie -
ocze ki wa nych wła ści wo ściach. To rodzi nowe
perspektywy naj pierw dla ba da czy, po tem dla
prze my słu. 

a że pia sku na świe cie jest pod do stat -
kiem, otwie ra ły się zu peł nie no we moż li wo -
ści zwłasz cza, że zna pan spo so by, aby ze
zwy kłe go pia sku otrzy mać ma te ria ły czę sto -
kroć droż sze od zło ta… 

W du żej mie rze wpro wa dzi ła mnie w krąg
tych za gad nień, któ ry mi się zaj mu ję, bar dzo
obie cu ją ca i roz wi ja ją ca się che mia krze mu.
Przez nią zna la złem się ści słej czo łów ce pol -

skich i świa to wych spe cja li stów che mii krze -
mo or ga nicz nej i ka ta li zy me ta lo or ga nicz nej.
od po nad 40 lat ba da nia, któ re pro wa dzę
wspól nie z ze spo łem, kon cen tru ją się na po -
szu ki wa niu no wych re ak cji ka ta li tycz nych
przede wszyst kim w che mii krze mu, a ostat nio
tak że ger ma nu i bo ru oraz ich wy ko rzy sty wa -
niu w opra co wa niu syn tez i za awan so wa nych
tech no lo gii. Mo je ba da nia pro ce sów hy dro li -
zo wa nia by ły pod sta wą od kry cia re ak cji sprzę -
ga nia ole fin z wi ny lo si la na mi i ich
wy ko rzy sta niu w opra co wy wa niu syn tez i ma -
ło to na żo wych tech no lo gii, co uzna no za jed ną
z trzech naj bar dziej per spek ty wicz nych, no -
wych ka ta li tycz nych me tod syn te zy związ ków
krze mo or ga nicz nych. To otwo rzy ło dro gę
do no wych tech no lo gii i ma te ria łów oraz
do ich za sto so wań prak ty ce.

wła śnie – dru gim to rem w pa na dzia ła -
niach za wo do wych by ło do pro wa dza nie
do związ ku od kryć na uko wych z che mii
z prak ty ką go spo dar czą. 

Za wsze uwa ża łem, że wy ni ki na uko we po -
win ny mieć za sto so wa nie, przy no sząc kon kret -

Kon fe ren cja ta by ła plat for mą wy mia ny in for ma cji, pre zen ta cji
naj now szych wy ni ków ba dań oraz na wią za nia re la cji po mię dzy
jed nost ka mi na uko wy mi i wio dą cy mi fir ma mi prze my sło wy mi.

Kon fe ren cja od by wa się cy klicz nie. Eu ro pe an Si li con Days zo sta ły za -
ini cjo wa ne w 2001 ro ku w Mo na chium przez WACKER Che mie AG.
ostat nie Dni od by ły się w 2014 ro ku w Ber li nie.

Ce lem spo tka nia w Po zna niu by ło zin ten sy fi ko wa nie dia lo gu po mię -
dzy na uką i biz ne sem, w wy ni ku któ re go roz wi jać się ma po ten cjał in -
no wa cyj ny za rów no w Eu ro pie ja ki i w na szym kra ju. W no wo
utwo rzo nym Wiel ko pol skim Cen trum Za awan so wa nych Tech no lo gii
w Po zna niu – ukie run ko wa nym na pro jek to wa nie, syn te zę i cha rak te -
ry sty kę no wych ma te ria łów i bio ma te ria łów o sze ro kich za sto so wa niach,
stwo rzo ne zo sta ło fo rum wy mia ny po my słów i idei po mię dzy świa to -
wej sła wy ba da cza mi oraz mło dy mi na ukow ca mi w dzie dzi nie krze mu
i je go związ ków. 

Wy so ki po ziom na uko wy or ga ni zo wa ne go w Po zna niu sym po zjum
gwa ran to wa li naj wyż szej kla sy wy kła dow cy (m.in. pro fe so ro wie Krzysz -

tof Ma ty ja szew ski, Mat thias Driess, Mat thias Wa gner, Ni co la Hüsing,
Ale xan der C. Fi lip pou i wie lu in nych). W mię dzy na ro do wym ko mi te -
cie do rad czym kon fe ren cji uczest ni czy 14 wy bit nych re pre zen tan tów
na uki i prze my słu che micz ne go z Eu ro py. Za pro sze nie do Po zna nia
przy ję ło po nad 250 uczest ni ków z 18 kra jów Eu ro py, Ame ry ki i Azji. 

Za le tą Eu ro pej skich Dni Krze mu jest obec ność sze ro kiej re pre zen ta -
cji róż nych ga łę zi prze my słu zwią za ne go z pro duk cją, prze twór stwem
i za sto so wa niem si li ko nów i in nych pro duk tów za wie ra ją cych krzem.
Pro gram sym po zjum uświet nio ny był tak że ce re mo nią wrę cze nia pre -
sti żo wej WACKER Si li co ne Award, któ rą otrzy mał prof. Ale xan der Fi -
lip pou z uni wer sy te tu w Bonn. War to ścio wy mi na gro da mi
uho no ro wa ni zo sta ną tak że mło dzi na ukow cy pre zen tu ją cy naj cie kaw -
sze wy ni ki ba dań.

Tak du że zgro ma dze nie wy bit nych przed sta wi cie li na uki w na szym
kra ju jest pre sti żo wym i wy jąt ko wym wy da rze niem, któ re stwa rza mło -
dym che mi kom oraz tech no lo gom z Pol ski moż li wość kon tak tu z eks -
per ta mi z za kre su che mii krze mu z ca łe go świa ta.

Krzem tu rzą dzi
Mię dzy na ro do we 8. eu ro pej skie Dni krze mu zor ga ni zo wa ne przez wiel ko pol skie cen trum za awan so wa nych

tech no lo gii, wy dział che mii UaM oraz PPn-t od by ły się w dniach 28-31 sierp nia 2016 ro ku. 

Spo sób na zło to?
z przewodniczącym komitetu organizacyjnego 8. esd prof. Bogdanem marcińcem

rozmawia jolanta Lenartowicz 
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ne efek ty. Dla te go rów no le gle do pro wa dzo -
nych ba dań wie le uwa gi po świę ca łem i po świę -
cam wła śnie tym związ kom na uki z prak ty ką.
Mo je za in te re so wa nie współ pra cą z prze my -
słem po cho dzą jesz cze z okre su re ali za cji pra -
cy ma gi ster skiej pod kie run kiem pro fe so ra
Wień czy sła wa Ku czyń skie go, tech no lo ga, wy -
bit ne go eks per ta w ob sza rze prze twór stwa ro -
py naf to wej. Z mo jej ini cja ty wy w ro ku 1989
w Tar no wie -Mo ści cach po wstał pierw szy
w Pol sce uni wer sy tec ki spin -off, ja kim by ło
Przed się bior stwo In no wa cyj no -Wdro że nio we
UNISIL, któ re dziś jest je dy nym kra jo wym pro -
du cen tem or ga no funk cyj nych si la nów. Jed nak -
że uzna łem, że prze no sze nie wy ni ków ba dań
pod sta wo wych do prak ty ki w opar ciu je dy nie
o ba da nia wła sne, to za ma ło. 

Za czą łem więc re ali zo wać swo ją kon cep cję
po znań skiej Do li ny Krze mo wej, w któ rej ko -
mer cja li za cja i im ple men ta cja wy ni ków ba dań
na uko wych do prze my słu przy czy nia się
do pod nie sie nia in no wa cyj no ści i roz wo ju
wiel ko pol skiej i ogól no kra jo wej go spo dar ki.
Tak na ro dził się w Po zna niu pierw szy w Pol -
sce Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny. Kie dy
uda ło się prze jąć obiek ty po miej skiej ga zow -
ni, mo je ma rze nia o Do li nie Krze mo wej za czę -
ły na bie rać re al ne go kształ tu. Ini cja ty wa ta,

opar ta na wzo rach ame ry kań skich, oka za ła się
owoc na. Dziś w Par ku dzia ła po nad 80 firm in -
no wa cyj nych, a tak że ośrod ki ba daw czo -roz -
wo jo we oraz cen tra ba daw cze.

roz ma wia my w wiel ko pol skim Cen trum
za awan so wa nych Tech no lo gii. To miej sce
jest zna ko mi tym tłem dla roz wi ja nia owych
związ ków, o któ rych roz ma wia my. 

Kil ka ki lo me trów od kam pu su UAM
na Mo ra sku, zwa nym po znań ską dziel ni cą
na uki, zlo ka li zo wa ne jest to Cen trum, bę dą -
ce bar dzo istot nym ele men tem w trans fe rze
tech no lo gii do in no wa cyj nych firm ulo ko wa -
nych w PPNT. Ta kie mo de lo we, in sty tu cjo -
nal ne roz wią za nie re la cji na uka/in no wa cje
sta no wi ol brzy mią szan sę za pre zen to wa nia
moż li wo ści i do ko nań na sze ro kim, eu ro pej -
skim tle. 

Kon fe ren cja, któ ra się tu taj od by wa ła, jest
te go po twier dze niem?

Tak. Jest to 8. kon fe ren cja eu ro pej ska,
a pierw sza w Eu ro pie środ ko wo -wschod niej, co
za do wa la. Jed nak że w USA by ło już ta kich kon -
fe ren cji 46. To po ka zu je, że w Eu ro pie ma my
jesz cze du ży dy stans do po ko na nia. Pro gram
kon fe ren cji wy peł ni ło 5 wy kła dów ple nar -

nych, 10 wy kła dów na za pro sze nie oraz 36 krót -
kich wy kła dów. Spe cy fi ką sym po zjum jest nie
tyl ko pre zen to wa nie naj now szych wy ni ków
przez wy bit nych uczo nych, ale tak że przez
przed sta wi cie li prze my sło wych ośrod ków ba -
daw czych, któ re de cy du ją o roz wo ju głów nych
kie run ków roz wo ju tech no lo gii związ ków krze -
mu. Ta ka wy mia na idei po mię dzy przed sta wi -
cie la mi na uki i biz ne su by ła i jest klu czo wą ro lą
or ga ni zo wa ne go w Po zna niu sym po zjum. z

”Prof. Marciniec zna sposoby, aby ze zwykłego piasku
otrzymać materiały częstokroć droższe od złota…
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Prof. Tadeusz walas, 
prorektor UaM 

Co ro ku or ga ni zu je my wie le kon fe ren cji
na uko wych, kon gre sów kra jo wych, mię -
dzy na ro do wych. Dzię ki te mu po zna je my
tych, któ rych po tem mo że my w za leż no -
ści od te ma ty ki da nej kon fe ren cji – za -
pra szać. Dzię ki te mu wni ka my w sze ro ko
ro zu mia ne śro do wi ska na uko we i mię -
dzy na ro do wą prze strzeń ba daw czą. Zaś
ro la go spo da rza kon gre su jest je dy ną
w swo im ro dza ju me to dą da wa nia się po -
znać. I to z wie lu stron. Czy mo że być
lep sza pro mo cja? Zwłasz cza, je śli ma się
wie le do za pre zen to wa nia. Wy star czy so -
bie uświa do mić, że pod czas na sze go kon -
gre su w 99 kra jach świa ta wy po wia da no
sło wo Pol ska, Po znań, Uni wer sy tet im.
Ada ma Mic kie wi cza. 
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Politolodzy wszystkich
krajów – łączcie się 

to było wielkie i teraz już można powiedzieć – udane przedsięwzięcie.
Przygotowania do tego typu wydarzeń międzynarodowych, jak Światowy

kongres nauk Politycznych – bo o nim mowa – trwają zazwyczaj co
najmniej dwa lata. tym razem, ze względu na skomplikowaną sytuację
polityczną, wydarzenie zostało przeniesione ze stambułu do Poznania.
Poznańscy organizatorzy mieli na to kilka miesięcy. jednak nawet w tak

krótkim czasie wydziałowi nauk Politycznych i Dziennikarstwa wraz z iPsa
(international Political science association), powiodło się wykonać to

niełatwe zadanie. 

Przez trzy ha le Mię dzy na ro do wych
Tar gów Po znań skich w dniach 23-28.
lip ca prze wi nę ło się oko ło 3 tys.

uczest ni ków z 99 kra jów świa ta. W or ga ni za -
cji po ma ga ło 110 wo lon ta riu szy, któ rych pra -
ca mi kie ro wa ło 11 ko or dy na to rów.
Naj więk szą po pu lar no ścią cie szy ły się pa ne -
le do ty czą ce Tur cji i Bre xi tu oraz oczy wi ście
naj waż niej sze czy li se sje ple nar ne – od by wa -
ją ce się co dzien nie o go dzi nie 11. Sa le wy peł -
nia ły się po brze gi nie mal ty sią cem słu cha czy,
któ rzy słu cha li wy stą pień Ri char da Wil kin -
so na, Aiji Ta na ki, Han sa -Die te ra Klin ge man -
na, Do Shi na, Ca ro lien Van Ham, Pip py
Nor ris, Jo se pha Sti glit za i ko men ta to rów je -
go wy stą pie nia vi deo (Phil Cer ny, John Ga -
ven ta, He len Mil ner, Lo ur des So la) oraz
Lesz ka Bal ce ro wi cza. 

Jed nak że 24. Świa to wy Kon gres Na uk Po li -
tycz nych to nie tyl ko se sje, wy kła dy i pa ne le, to
tak że oka zja do za po zna nia się z pol ską kul tu -
rą. Te mu słu żył mię dzy in ny mi wie czór pol ski
na WNPiD. W Au li Uni wer sy tec kiej UAM od -
by ły się rów nież dwa kon cer ty – An ge lin
Chang i Chó ru Ka me ral ne go UAM. Wie czo -
rom to wa rzy szy ły pol skie przy sma ki, przede
wszyst kim kró lo wa ły po znań skie ro ga le świę -
to mar ciń skie. Do mi nik Kłos z SAF-u uchwy -
cił to wszyst ko na prze szło 4, 5 tys. zdjęć,
z cze go część moż na oglą dać na ofi cjal nym
fan pa ge WNPiD. Po mi mo de fi cy tu snu i wie -
lo go dzin nej pra cy nad tym pre sti żo wym, za -
rów no dla Pol ski, jak i dla na szej uczel ni
wy da rze niem – wie my, że by ło war to. 24. Świa -
to wy Kon gres Na uk Po li tycz nych za koń czył się
suk ce sem. B. P 

czy jednak konieczne było
podejmowanie tak wielkiego

przedsięwzięcia, by wymienić się
przemyśleniami i nawiązać kontakty? 
czy w dobie bezustannego przepływu
wszelkich informacji nie można tego
było zrobić szybciej, prościej, taniej,

mniej męcząco? 
krótko mówiąc, czy tak wielkie
kongresy są dziś potrzebne? 

to pytanie zadaliśmy kilku uczestnikom
poznańskiego forum politologów. 

Po co komu
kongresy fo

t.
 M

a
ci

ej
 M

ęc
zy

n
ń

sk
i

fo
t.

 x
7 

M
a

ci
ej

 M
ęc

zy
n

ń
sk

i



n a s z  U n i w e r s y t e t  PO CO KOMU KOnGreSy?

w r z e s i e ń  2 0 1 6  |  Ż y C i e  U n i w e r S y T e C K i e  |  2 5

ade la Pią tek, UaM 

Kon gre sy są oka zją, że by się spo tkać twa rzą
w twarz, wy mie nić po glą dy, po dzie lić sią tak
do świad cze nia mi jak i wąt pli wo ścia mi, ba -
daw czy mi po my sła mi, do ko nać wy mia ny
idei… Kon gres, czy w ogó le kon fe ren cja to
szyb ka i sku tecz na lek cja, któ rej w ża den in -
ny spo sób od być się nie da. Tu moż na dys ku -
to wać, a wy kła dy i za ję cia są też ta ką
na uko wą dys pu tą. or ga ni zo wa nie mię dzy -
na ro do wych kon gre sów w ta kim miej scu jak
Po znań, któ ry prze cież nie jest w świe cie cen -
tra li za cji eu ro pej skiej i ame ry kań skiej miej -
scem cał kiem oczy wi stym do te go, by
dys ku to wać o nie rów no ści, to prze cież – bę -
dąc na po gra ni czu Wscho du i Za cho -
du – w grun cie rze czy ta kim miej scem
je ste śmy. Kon gres jest oka zją po ka za nia i po -
zna nia Pol ski od tej stro ny. Stwo rze nie plat -
for my do ta kiej wy mia ny po glą dów jest dla
nas du żym przed się wzię ciem i du żą szan są. 

Krzysz tof Przy by szew ski, UaM

Pod czas roz mo wy moż na do ko ny wać trud no
osią gal nej in ny mi dro ga mi re flek sji. Tyl ko
twa rzą w twarz moż na po wie dzieć to wszyst -
ko, cze go ża den ma ilo wy ko mu ni kat nie prze -
po wie. Mo wa cia ła ma w po ro zu mie wa niu się
ko lo sal ne zna cze nie. Na pa pie rze te go nie zo -
ba czy my. Du że zna cze nie ma też wbrew po -
zo rom stro na to wa rzy ska ta kie go wy da rze nia

jak na uko wy kon gres. To tu czło wiek po zna -
je czło wie ka, na wią zu je trwa łe kon tak ty. A to
wpły wa po tem istot nie na pra cę aka de mic ką.
Wy mia na opi nii, roz ma itych spo so bów pa -
trze nia i ob ser wo wa nia jest bar dzo waż na.
Cięż ko by ło by to wszyst ko uzy skać wy sy ła jąc
je dy nie su chy ma ilo wy ko mu ni kat. War to
więc je chać na wet ty sią ce ki lo me trów po to
aby po pro stu spo tkać się. Spo tkać się z ludź -
mi, dzię ki kon gre som co raz bliż szy mi. 

Prof. Te re sa ewa astra mo wicz -Leyk, 
Uni wer sy tet war miń sko -Ma zur ski 

Re pre zen tu ję mniej szy uni wer sy tet i tym bar -
dziej się cie szę, że mam moż li wość uczest ni -
cze nia w świa to wym kon gre sie po li to lo gów.
To dla mnie wy jąt ko wa oka zja, by nie wy jeż -
dża jąc ze swo je go kra ju być w gro nie lu dzi ze
stu pra wie kra jów, z róż nych kul tur, z róż ny -
mi do świad cze nia mi i po glą da mi. ocze ku ję,
że śro do wi sko aka de mic kie, na wy kłe prze -
cież do no wo cze snych tech nik wy mia ny in -
for ma cji, za cho wa też ten bez po śred ni tok
wy mia ny my śli, ja kim jest spo tka nie czło wie -
ka z czło wie kiem, na ukow ca z na ukow cem. 

dr do mi ni ka na roż na, wnPid UaM 

Kon gre sy ma ją kil ka wy mia rów. Po pierw sze,
kon gres jest po to aby spo tkać się z oso ba mi,
z któ ry mi łą czą wspól ne za in te re so wa nia; moż -
na wy mie nić uwa gi, do strzec no we punk ty wi -
dze nia. Po dru gie zaś, aby in te gro wać się,
na wią zy wać kon tak ty, któ re mo gą po tem być np.
dro gą do two rze nia mię dzy na ro do wych ze spo -
łów ba daw czych. A to we współ cze snej na uce,
w tym mo że przede wszyst kim w na ukach spo -
łecz nych, jest istot ną dro gą po zna wa nia. ona
pro wa dzi do in ter dy scy pli nar no ści. A więc kon -
gre sy ma ją ta ki wy miar ty po wo na uko wy, ale
i in te gru ją cy „dwa w jed nym”, co da je efekt sy -
ner gii do da nej. A je śli jesz cze do te go do dać wa -
lor, po wie dzia ła bym, sma ko wy, to jest
po zna wa nie sma ków, za pa chów czy li je dze nia
kra ju go spo da rza, to ja sne jest, że nie ma ją ra cji
ci, któ rzy po wąt pie wa ją w ce lo wość or ga ni zo wa -
nia we współ cze snym świe cie wiel kich zjaz dów,
sko ro i tak ten świat jest glo bal ną wio ską. Nie
ma ją ra cji, bo świa tu po trzeb ne jest też choć by
chwi lo we za trzy ma nie, chwi la re flek sji i spo tka -
nie „na ży wo” z dru gim czło wie kiem. 

Prof. Lau ra Ko wal, 
Uni wer sy tet Ja giel loń ski 

Wła śnie te spo tka nia bez po śred nie są tak
istot ne, że by wy mie nić się po glą da mi.
od cza su do cza su w ta ki kon gre so wy spo -
sób tak chęt nie się ja ko na uko we śro do wi sko
spo ty ka my. W tym ro ku te ma tem głów nym
są nie rów no ści, o któ rych dys ku tu je my, ale
roz ma wia my też na wie le, wie le in nych te ma -
tów. Dzię ki te mu uczy my się na wza jem
o swo ich po glą dach, uczy my się dys ku to wa -
nia, prze ko ny wa nia, ale też sta ra my się wi -
dzieć w swo ich są dach ten dru gi, in ny dru gi
punkt wi dze nia i uwzględ niać go przy for -
mu ło wa niu wnio sków. War to więc or ga ni zo -
wać kon gre sy, war to w nich uczest ni czyć.
Dzię ki te mu uzy sku je my wiel ką róż no rod -
ność, a ona by wa mo to rem roz wo ju. War to
być uczest ni kiem ta kich jak to wy da rzeń. 

Jo lan ta Le nar to wicz 
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In te rak tyw na wy sta wa „Po grom cy Enig -
my” to pierw szy krok do po wsta nia Cen -
trum Szy frów Enig ma, któ re ma być nie

tyl ko kla sycz nym mu zeum, ale łą czyć tę
funk cję z edu ka cją. 

Na uka i ła mi głów ki
Kon te ner otwar to 1 wrze śnia. To jest sym -

bo licz na da ta, ko lej na rocz ni ca wy bu -
chu II woj ny świa to wej, któ ra za pew ne
trwa ła by znacz nie dłu żej, gdy by nie pra ca
i po świę ce nie wy bit nych, zwią za nych z Po zna -
niem kryp to lo gów, któ rzy zła ma li kod nie -
miec kiej ma szy ny, to zna czy Hen ry ka
Zy gal skie go, Ma ria na Re jew skie go i Je rze go
Ró życ kie go – tłu ma czy Ma riusz Wi śniew ski,
wi ce pre zy dent Po zna nia i ab sol went UAM.
We wnątrz kon te ne ra moż na zo ba czyć plan -
sze z in for ma cja mi o kryp to lo gii i ma szy nie
szy fru ją cej Enig ma. Są sta no wi ska kom pu te -
ro we z gra mi i ła mi głów ka mi dla dzie ci i do -
ro słych, opra co wa ny mi spe cjal nie dla tej
eks po zy cji. Zwie dza ją cy po zna ją pod sta wo -
we in for ma cje na te mat kryp to lo gii, a tak że
spró bu ją szy fro wać, od szy fro wy wać i ła mać
pro ste szy fro gra my. 

Na cześć na szych ab sol wen tów
Głów ny mi bo ha te ra mi wy sta wy i przy -

szłe go Cen trum Szy frów są jed nak po grom -
cy Enig my – Ma rian Re jew ski, Je rzy Ró życ ki
i Hen ryk Zy gal ski, ab sol wen ci Wy dzia łu Ma -
te ma tycz no -Przy rod ni cze go Uni wer sy te tu

Po znań skie go. W 1929 r. w kom ple cie tra fi li
na kurs kryp to lo gii zor ga ni zo wa nych przez
na szą uczel nię, na któ ry przyj mo wa no je dy -
nie stu den tów z naj lep szy mi wy ni ka mi
w na uce, zna ją cych świet nie ję zyk nie miec -
ki. Naj zdol niej si ab sol wen ci kur su tra fi li na -
stęp nie do Biu ra Szy frów Woj ska Pol skie go.
Tam już po kil ku mie sią cach zła ma li szyfr
Enig my, z któ rą nie po tra fi li so bie po ra dzić
kryp to lo dzy z za chod niej Eu ro py. To umoż -
li wi ło wy wia do wi bry tyj skie mu roz szy fro -

wy wa nie de pesz nie miec kich, co we dług
eks per tów po zwo li ło na skró ce nie woj ny na -
wet o 2 la ta.

„Szy fro kon te ner” moż na zwie dzać co -
dzien nie od godz. 12 do 20. Wstęp jest bez -
płat ny. Co so bo tę spod „szy fro kon te ne ra”
wy ru szać bę dą wy ciecz ki te ma tycz ne śla da -
mi po grom ców Enig my w Po zna niu. Każ dy
chęt ny bę dzie mógł ode brać kar tę star to wą
tu ry stycz nej gry miej skiej Ła ma cze Szy frów.

fi lip Cze ka ła

Po dróż do wnę trza Enig my
wielka makieta maszyny szyfrującej enigma stanęła pod poznańskim zamkiem. to kontener z interaktywną
wystawą, która ma za zadanie promować muzeum upamiętniające poznańskich kryptologów. Placówka 

ma powstać najpóźniej za trzy lata w dawnym collegium historicum. w ten sposób miasto chce uczcić pamięć
wychowanków naszego uniwersytetu – henryka zygalskiego, Mariana rejewskiego i jerzego różyckiego.
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Tylko Paweł Hasała
potrafi wspiąć się
wąskim wejściem
na najwyższy
szczyt Collegium
Maius i powiesić
tam flagę
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16 sierp nia ra da Mi ni strów przy ję ła tzw.
ma łą usta wę o in no wa cyj no ści. w opi nii
eks per ta ds. in we sty cji ka pi ta ło wych Po -
znań skie go Par ku na uko wo -Tech no lo gicz -
ne go, Pio tra nę dze wi cza, jest to
roz wią za nie idą ce w do brym kie run ku. 
Je śli chce my pod nieść po ziom in no wa cyj -
no ści na szej go spo dar ki, po win ni śmy
skon cen tro wać się na dal szym ogra ni cza -
niu prze pi sów wpły wa ją cych na wzrost 
ry zy ka biz ne so we go i mi ni ma li zo wa niu
ob cią żeń fi nan so wych.

Ra da Mi ni strów 16 sierp nia br. przy ję ła pro -
jekt tzw. „ma łej usta wy o in no wa cyj no ści”, któ -
ra prze wi du je wpro wa dze nie pa kie tu roz wią zań,
w szcze gól no ści no wych in stru men tów po dat -
ko wych, pro mu ją cych wdra ża nie in no wa cji. Re -
gu la cje do ty czą zmian w nie któ rych usta wach,
okre śla ją cych wa run ki pro wa dze nia dzia łal no -
ści in no wa cyj nej, któ ry przy go to wa ło Mi ni ster -
stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go.

Pro po zy cja mi ni ster stwa prze wi du je m.in.:
w znie sie nie po dat ku do cho do we go od wła -

sno ści in te lek tu al nej wno szo nej do spół ki,
w moż li wość od li cze nia od po dat ku kosz tów

uzy ska nia pa ten tu przez ma łe i śred nie przed -
się bior stwa,

w zwięk sze nie kwot kosz tów kwa li fi ko wal -
nych wy dat ków B+R, któ re moż na od li czyć
od po dat ku,

w moż li wość od li cze nia kosz tów na dzia łal -
ność B+R nie przez trzy, ale przez sześć lat,

w zwrot go tów ko wy dla no wo po wsta ją cych
przed się biorstw pro wa dzą cych dzia łal ność
B+R,

w uela stycz nie nie za sad dys po no wa nia przez
pań stwo we oso by praw ne po sia da ną in fra struk -
tu rą, w tym rów nież ba daw czą,

w mo dy fi ka cję pro ce du ry „uwłasz cze nia na -
ukow ców” (na by wa nia przez nich praw ma jąt -
ko wych do wy na laz ków).

Wi dząc, jak istot ną ro lę dla go spo dar ki od -
gry wa ją pra ce nad two rze niem, no wych, kosz -
tow nych oraz wy so ce ry zy kow nych, roz wią zań,
każ dy krok w kie run ku ogra ni cza nia prze szkód
zwią za nych z tym pro ce sem, na le ży oce nić po -
zy tyw nie. 

No we re gu la cje skie ro wa ne są do róż nych in -
sty tu cji uczest ni czą cych w pro ce sach ba daw czo -
-roz wo jo wych i in no wa cyj nych (ma li i du zi
przed się bior cy, na ukow cy, uczel nie). Ko rzyst nie
na le ży oce nić uwzględ nie nie róż nych in te re sów
każ dej z wy mie nio nych grup do an ga żo wa nia
się w pro ces two rze nia no wych roz wią zań. 

Mło de, in no wa cyj ne przed się bior stwa (star -
tu py) więk szość swo jej pra cy kon cen tru ją
na two rze niu pro duk tu. ozna cza to, że etap ko -
mer cja li za cji mo że my po rów nać do ty ka ją cej
bom by ze ga ro wej, w któ rej za miast upły wa ją ce -
go cza su, zmniej sza ją się po sia da ne środ ki fi -

nan so we. okres od za si le nia przed się wzię cia ka -
pi ta łem (bez wzglę du na je go źró dło – środ ki
wła sne, po życz ka, do ta cja, ka pi tał in we sto ra
itd.) do cza su uryn ko wie nia roz wią za nia
(pierw sze przy cho dy), to wy ścig z cza sem. Za -
sa dy są pro ste: im bar dziej am bit ne roz wią za -
nie, tym wię cej cza su i środ ków po trze ba na je go
do pra co wa nie, a jak wie my, nie są to do bra nie -
skoń czo ne. Kwe stia nie pla no wa nych, kosz to -
chłon nych ba dań, za trud nie nia do dat ko wych
spe cja li stów i za pew nie nie ochro ny np. w po -
sta ci pa ten tu, szyb ko uszczu plą za ło żo ny bu -
dżet. Więk szość wy so ce ry zy kow nych
przed się wzięć biz ne so wych, z uwa gi na ogrom
pra cy i zwią za nych z tym kosz tów, nie ma na -
wet moż li wo ści na do pro wa dze nie roz wią za nia
do wer sji na sprze daż. 

ofe ro wa ne ak tu al nie przed się bior com ulgi
po dat ko we (CIT lub PIT) do ty czą firm pro wa -
dzą cych ren tow ną dzia łal ność (po dat ki pła co -
ne są prze cież od do cho du), czy li ta kich, któ re
od nio sły już ko mer cyj ny suk ces. Dzię ki no -
wym re gu la cjom przed się bior ca, któ ry po nie -
sie wy dat ki na B+R i rów no cze śnie od no tu je
stra tę (a to zde cy do wa na więk szość firm
na wcze snym eta pie roz wo ju), mo że od ra zu
otrzy mać zwrot go tów ko wy, w wy so ko ści 18
lub 19 proc. (w za leż no ści od przy ję tej ska li po -
dat ko wej) po ten cjal ne go, ale nie wy ko rzy sta ne -
go od li cze nia. Do dat ko wo, z uwa gi na to, że
efek ty pro wa dzo nych prac (czyt. przy cho dy)
mo gą po ja wić się po dłuż szym cza sie, pro po -
no wa ny sze ścio let ni okres roz li cze nia da je
moż li wość prze su nię cia od li czeń na póź niej,
sta jąc się rze czy wi ście zmia ną bar dziej do sto -
so wa ną do po trzeb mło dych przed się bior ców.
Roz sze rze nie li sty kosz tów pod le ga ją cych od -
pi so wi o kosz ty uzy ska nia pa ten tu na wy na la -
zek, pra wa ochron ne go na wzór użyt ko wy lub
pra wa z re je stra cji wzo ru prze my sło we go, po -
win no za chę cić ma łe i śred nie fir my do po no -
sze nia wy dat ków na ich uzy ska nie (szcze gól nie
w przy pad ku ochro ny w więk szej licz bie kra -
jów, co jest dla mło dej fir my spo rym ob cią że -
niem). Jest to o ty le waż ne, że obec nie nie któ rzy
z przed się bior ców uni ka ją ochro ny, nie prze wi -
du jąc póź niej szych skut ków praw nych zwią za -
nych ze sprze da żą opra co wa ne go roz wią za nia
na ryn ku wy mie nio nym już w pa ten cie kon ku -
ren cyj ne go wy na laz ku.

Ko lej na istot na ko rzyść wy ni ka ją ca z no wych
re gu la cji: twór cy, któ rzy pla nu ją po wo łać spół -
kę ka pi ta ło wą (np. w ce lu ko mer cja li za cji lub
wspól nie z po zy ska nym in we sto rem) nie bę dą
mu sie li pła cić po dat ku od wno szo nej apor tem
wła sno ści in te lek tu al nej. Do tych czas wkład nie -
pie nięż ny sta wał się przy cho dem, któ ry pod le -
gał opo dat ko wa niu. obec ne re gu la cje uchy la ją
ten za pis. Za chę ci to po my sło daw ców, np. wy -
wo dzą cych się z uczel ni, do ko mer cja li zo wa nia

roz wią zań, nad któ ry mi do tych czas pra co wa li,
bez obaw o cią żą ce nad ni mi zo bo wią za nia.

Dla ma łych i śred nich przed się bior ców do -
dat ko wą za chę tą mo że być zwięk sze nie kwo ty
mak sy mal ne go od li cze nia od pod sta wy opo dat -
ko wa nia wszyst kich kosz tów kwa li fi ko wal nych
na dzia łal ność B+R do 50%. Du że fir my bę dą
mo gły od li czyć 50% wy dat ków oso bo wych
i 30% po zo sta łych kosz tów zwią za nych z dzia -
łal no ścią ba daw czo -roz wo jo wą. Re zul ta tem
mo że być two rze nie wła sne go za ple cza ba daw -
czo -roz wo jo we go oraz czę ściej za wie ra -
na współ pra ca ze star tu pa mi np. w za kre sie
wspól nych pro jek tów, ma ją cych na ce lu wdra -
ża nie no wa tor skich roz wią zań. 

Miej scem in spi ra cji do prac nad no wy mi
roz wią za nia mi są nie wąt pli wie uczel nie. No we
re gu la cje upo rząd ko wu ją kwe stie ko mer cja li -
za cji re ali zo wa nej przez te pod mio ty (np.
w kon tek ście roz po rzą dza nia ma jąt kiem Skar -
bu Pań stwa, two rze nia wię cej niż jed nej spół ki
ce lo wej, za sad na by wa nia praw do wy ni ków
ba dań na uko wych, prac roz wo jo wych i know -
-how przez na ukow ców oraz okre su udzia łu
w ko rzy ściach z ko mer cja li za cji). Każ de
uprosz cze nie i uspój nie nie pro ce dur na tym
po lu jest nie zwy kle waż ne. 

Nad mier na biu ro kra cja, strach przed do dat -
ko wy mi ob cią że nia mi, któ re po tę gu ją i tak wy -
so kie ry zy ko to wa rzy szą ce ko mer cja li za cji
no wych roz wią zań, mo gą sku tecz nie znie chę -
cić wie lu po my sło daw ców. Zmia ny przy ję te
przez rząd po win ni śmy oce nić ja ko krok w do -
brą stro nę. Ich za kres po ka zu je jed nak, że pra -
ce nad roz wo jem in no wa cyj nej go spo dar ki, tj.
ta kiej, któ ra sprzy ja twór com no wa tor skich
roz wią zań, po win ny kon cen tro wać się wo kół
ujed no li ce nia i uprosz cze nia prze pi sów,
w szcze gól no ści pro ce dur uczel nia nych oraz
pra wa po dat ko we go. 

Pod su mo wu jąc, je śli chce my pod nieść po -
ziom in no wa cyj no ści na szej go spo dar ki, po -
win ni śmy skon cen tro wać się na dal szym
ogra ni cza niu prze pi sów wpły wa ją cych
na wzrost ry zy ka biz ne so we go i mi ni ma li zo -
wa niu ob cią żeń fi nan so wych przede wszyst -
kim dla tych przed się wzięć, któ re nie mia ły
jesz cze szan sy po ja wie nia się na ryn ku oraz
tych przed się biorstw, któ re po przez pro wa -
dzo ne pra ce ba daw czo -roz wo jo we, nie uzy -
ska ły do tych czas sta bil no ści fi nan so wej.

Piotr nędzewicz
Specjalista ds. inwestycji

kapitałowych

Poznański Park

naukowo-Technologiczny 

Ma ła usta wa o in no wa cyj no ści
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Go ście z ca łe go świa ta, pod czas wrze -
śnio we go kon gre su Pol skie go To wa -
rzy stwa Ko mu ni ka cji Spo łecz nej,

któ ry od był się w Po zna niu, pró bo wa li od po -
wie dzieć na py ta nia: Jak no we tech no lo gie
wpły wa ją na isto tę ko mu ni ko wa nia spo łecz -
ne go?  Czy są je dy nie bar dziej efek tyw nym
środ kiem ko mu ni ko wa nia? Czy mo że po cią -
ga ją za so bą zmia nę kul tu ro wą? Ja kie to są
zmia ny kul tu ro we? IV Kon gres PTKS od by -
wał się bo wiem w tym ro ku pod ha słem „Ko -
mu ni ko wa nie spo łecz ne w do bie no wych
tech no lo gii”.

Na ukow cy z wie lu dzie dzin hu ma ni sty ki
mie li oka zję do dys ku sji na wie lu po lach, po -
nie waż ko mu ni ka cja spo łecz na jest skła do wą
nie mal że wszyst kich pro ce sów za cho dzą cych

w prze strze ni pu blicz nej oraz pry wat nej. Za -
sta na wia li się m.in. jak no we me dia wpły wa -
ją na ko mu ni ko wa nie lo kal ne lub po li tycz ne,
jak w tej no wej sy tu acji ra dzą so bie in sty tu -
cje pu blicz ne czy ko ścio ły, ale tak że oso by,
dla któ rych ko mu ni ka cja jest pra cą, czy li
dzien ni ka rze i PR-owcy. od po wia da li też
na py ta nia, czy no we me dia wpły nę ły zna czą -
co na kon tak ty mię dzy ludz kie lub edu ka cję
mło dzie ży. 

Do ko nu ją ce się w cią gu ostat nich dwu -
dzie stu lat zmia ny w tech no lo giach ko mu ni -
ka cyj nych ma ją ol brzy mi wpływ na prak ty kę
ko mu ni ko wa nia spo łecz ne go we wszyst kich
je go ob sza rach i na wszyst kich po zio mach.
Świa do mość zna cze nia tych prze mian jest
prze słan ką po dej mo wa nia ba dań, któ re

za po mo cą me tod na uko wych po zwa la ją
wska zać, okre ślić, opi sać i pro gno zo wać zja -
wi ska oraz pro ce sy za cho dzą ce we współ cze -
snej ko mu ni ka cji spo łecz nej. Ko ściół
w no wych me diach czy Per swa zja jest ko bie tą
to tyl ko nie któ re z in te re su ją cych po nad stu
re fe ra tów wy gło szo nych w ra mach 30 pa ne li
dys ku syj nych kon gre su, któ re zo sta ły ze bra -
ne w spe cjal nym wy daw nic twie.

Współ or ga ni za to rem kon gre su był Wy -
dział Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa
UAM. Ho no ro wy pa tro nat ob ję li: rek tor
UAM i pre zy dent Po zna nia. Kon gres od był
się tak że pod pa tro na tem  Cen tral and East -
-Eu ro pe an Ne twork Eu ro pe an Com mu ni ca -
tion Re se arch and Edu ca tion As so cia tion
(ECREA). z

Tech no lo gia i spo łecz ne po ro zu mie nie

Chęt ni, któ rzy lu bią ruch, ak tyw ność
fi zycz ną i chcą roz wi jać się w dzie -
dzi nie spor tu, chcą zdo być wie dzę

oraz pod no sić swo je kwa li fi ka cje ma ją moż -
li wość udzia łu w szko le niach rów nież w tym
ro ku aka de mic kim. ofer ta skie ro wa na jest
do stu den tów i pra cow ni ków UAM. od te go

ro ku aka de mic kie go wpro wa dzo ny bę dzie
no wy kurs na in struk to ra sa mo obro ny oraz
MMA. Wszyst kie za ję cia są pro wa dzo ne
w uni wer sy tec kich obiek tach spor to wych
na kam pu sie Mo ra sko. Kur san ci ko rzy sta ją
z no wo cze sne go sprzę tu tre nin go we go, in no -
wa cyj nych pro gra mów szko le nio wych i no -

wo cze snych me tod na ucza nia. Swo ją wie dzą
i do świad cze niem dzie lą się wy kwa li fi ko wa -
ni w tej dzie dzi nie wy kła dow cy na sze go uni -
wer sy te tu oraz go ścin nie zna ni tre ne rzy
spor to wi.

Te go rocz ne pro po zy cje kur sów to: 
w tre ner per so nal ny 
w in struk tor te ni sa 
w in struk tor mma
w in struk tor jo gi 
w in struk tor pły wa nia 
w in struk tor ka ra te 
w in struk tor fit ness – ćwi cze nia si ło we 
w in struk tor sa mo obro ny 
w in struk tor fit ness – jog ging 
w in struk tor szer mier ki 
w in struk tor ko szy ków ki 
w in struk tor siat ków ki 
w in struk tor ae ro bik – no wo cze sne for my

gim na sty ki 
w in struk tor tań ca 

Szcze gó ło wych in for ma cji 
pod nr tel. 668 194 950 udzie li ma rek kruk

Szkolenia na instruktorów sportu w SWfiS
od października rusza kolejna edycja kursów na instruktorów sportu UaM różnych specjalizacji. 

w poprzednich edycjach kursy ukończyło kilkadziesiąt osób, które z wielkim zaangażowaniem i determinacją
oraz sportowym entuzjazmem uczestniczyły w treningach, osiągając status instruktora tenisa, pływania, jogi,

trenera personalnego.
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technologia wkroczyła już w prawie każdy obszar ludzkiego życia. 
nie mogła ominąć jednego z najważniejszych – komunikowania. 
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Prof. Hu bert Or łow ski zo stał lau re atem
pre sti żo wej nie miec kiej na gro dy 
za po pu la ry zo wa nie kul tu ry nie miec kiej
za gra ni cą.

Nie miec ka Aka de mia Ję zy ka i Li te ra tu ry
w Darm stadt (Deut sche Aka de mie für Spra che
und Dich tung) już od ro ku 1964 wy róż nia za -
gra nicz nych po pu la ry za to rów nie miec kiej kul -
tu ry. Przez 25 lat wy róż nie nie no si ło na zwę
„Na gro dy dla Ger ma ni sty ki Za gra nicz nej”
i przy zna wa no je wy łącz nie ję zy ko znaw com
oraz li te ra tu ro znaw com dzia ła ją cym w ra mach
in sty tu cji szkol nic twa wyż sze go. W ro ku 1990
na zwę zmie nio no na obec ną: „Na gro da im.
Frie dri cha Gun dol fa za po pu la ry zo wa nie nie -

miec kiej kul tu ry za gra ni cą”, po sze rza jąc rów -
no cze śnie gru pę do ce lo wą o nie zwią za ne
z ośrod ka mi aka de mic ki mi oso bo wo ści za an -
ga żo wa ne w dia log po mię dzy kul tu rą nie miec -
ką a ro dzi mą. Aka de mia przy zna je na gro dę
co rocz nie pod czas swej se sji wio sen nej. Jej wy -
so kość wy no si obec nie 15 tys. eu ro.

23 kwiet nia 2016 r. w Köthen (kraj związ ko -
wy: Sak so nia -An halt) Na gro dę im. Gun dol fa
ode brał po znań ski ger ma ni sta Hu bert or łow -
ski. W dy plo mie czy ta my, że Aka de mia do ce -
ni ła je go ro lę po śred ni ka po mię dzy kul tu ra mi,
licz ne pra ce na uko we, in ter wen cje pu blicz ne,
prze kła dy, a przede wszyst kim se rię wy daw ni -
czą „Po znań ska Bi blio te ka Nie miec ka”. Uho -

no ro wa no po dej mo wa ne przez ba da cza
od dzie się cio le ci wy sił ki na rzecz po pra wy do -
bro są siedz kich re la cji po mię dzy Pol ską
a Niem ca mi. Lau da cję wy gło sił Le szek Ży liń -
ski – przed sta wi ciel pol skie go śro do wi ska ger -
ma ni stycz ne go, a za ra zem czło nek Aka de mii. 

iza be la Sel l mer

Po znań scy stu den ci, któ rzy wzię li udział
w te go rocz nej edy cji jed ne go z naj więk -
szych mię dzy na ro do wych kon kur sów 
mar ke tin gu in ter ne to we go, Go ogle On li ne
Mar ke ting Chal len ge (GOMC), zna leź li się
w fi na ło wym Top 5 eu ro py zdo by wa jąc 
ty tuł „adwords Bu si ness fi na list”. 

Jed no cze śnie ko lej ny po znań ski ze spół, ja -
ko dru gi naj lep szy z pol skich, skla sy fi ko wa -
ny w pół fi na le (Top 15 Eu ro py) zdo był ty tuł
„AdWords Bu si ness Se mi -Fi na list”. Na si stu -
den ci po ko na li po nad 2000 ze spo łów z ca łe -
go świa ta oraz po nad 1000 ze spo łów
w ran kin gu eu ro pej skim. Po znań scy stu den -
ci, któ rzy od 2009 r. przy go to wu ją się
do GoMC na Wy dzia le Fi zy ki UAM w ra -
mach za jęć z mar ke tin gu in ter ne to we go pro -
wa dzo nych przez dr. Woj cie cha Czar ta, już
pię cio krot nie zna leź li się w fi na le i dzie wię -
cio krot nie w pół fi na le te go kon kur su. 

Ten kurs mar ke tin gu in ter ne to we go był
jed nym z pierw szych te go ty pu re gu lar nych
wy kła dów aka de mic kich na świe cie. obec nie
dwu se me stral ny kurs jest ofe ro wa ny na Wy -
dzia le Fi zy ki UAM w ra mach pro gra mu stu -
diów li cen cjac kich kie run ku tech no lo gie
kom pu te ro we, ma gi ster skich dla kie run ku
apli ka cje in ter ne tu rze czy (AIR) (pro wa dzo -
ne go wspól nie przez UAM i Uni wer sy tet
Eko no micz ny w Po zna niu) oraz w ra mach
pro gra mu AMU-PIE dla stu den tów wy mia -
ny mię dzy na ro do wej. W za ję ciach uczest ni -
czą rów nież stu den ci in nych kie run ków
i uczel ni po znań skich, za in te re so wa ni mar -
ke tin giem in ter ne to wym. Dr Woj ciech Czart
pro wa dzi rów nież wy kła dy z za kre su mar ke -
tin gu in ter ne to we go na za pro sze nie re no mo -
wa nych eu ro pej skich uczel ni. od 2013 r. jest
człon kiem mię dzy na ro do we go ju ry GoMC

The Glo bal Aca de mic Pa nel, a w tym ro ku
zo stał za pro szo ny do ju ry Col le gia te ECHo
Mar ke ting Chal len ge.

Skład ze spo łu Top 5 Eu ro py: Mi chał Pa szyn
(ka pi tan), An na Kril (wi ce ka pi tan), Ka mil
Po tu ral ski, Woj ciech od waż ny, An ge li ka Po -
do ła; stu den ci po pro wa dzi li kam pa nię in ter -
ne to wą dla skle pu in ter ne to we go ilo ve co.pl.

Skład ze spo łu Top 15: Ka ta rzy na Chrzą ściel
(ka pi tan), Mar ta Ry żek (wi ce ka pi tan), Ane ta
Di ster heft, Mar ty na Zgier ska, Mar ta Drząż -
dzew ska, Mar ta ob rem pal ska; stu den ci prze -
pro wa dzi li kam pa nię in ter ne to wą dla skle pu
in ter ne to we go Spec na rze dzia.pl.

ar ty kuł w ser wi sie go ogle Pol ska oraz w ser wi sie PaP

Po śred nik mię dzy kul tu ra mi

W marketingu internetowym najlepsi 

go ogle on li ne mar ke ting chal len ge jest
jed nym z naj więk szych mię dzy na ro do wych
kon kur sów mar ke tin gu in ter ne to we go.
uczest ni cy kon kur su ma ją za za da nie przy -
go to wać i prze pro wa dzić trzy ty go dnio wą
kam pa nię pro mu ją cą w sys te mie go ogle
adwords wy bra ną fir mę lub or ga ni za cję
po za rzą do wą. stu den ci otrzy mu ją od go -
ogle bu dżet w wy so ko ści 250 usd. uczest -
ni cy gomc kon ku ru ją nie tyl ko z in ny mi

ośrod ka mi aka de mic ki mi z ca łe go świa ta,
ale rów nież z ze spo ła mi mar ke tin go wy mi
firm kon ku ru ją cych na da nym ryn ku. kon -
kurs wy ma ga od uczest ni ków zna jo mo ści
mar ke tin gu in ter ne to we go, me tod opty -
ma li za cji oraz za rzą dza nia stra te gicz ne go.
za le tą kon kur su jest umoż li wie nie stu den -
tom jesz cze w mu rach uczel ni zdo by cia do -
świad cze nia w pra cy na rze czy wi stym
ryn ku.

fo
t.

 M
a

ci
ej

 M
ęc

zy
n

ń
sk

i

fo
t.

 U
si

.a
M

U
.e

D
U

.P
L



nasz Uniwersytet PrOMOCJa

3 0 |  Ż y C i e  U n i w e r S y T e C K i e |  w r z e s i e ń  2 0 1 6

Ak tu al nie Fun da cja wy pła ca sty pen dia
o war to ści po nad 600 tys. zło tych rocz nie
w ra mach na stę pu ją cych pro gra mów:
w sty pen dia Fun da cji UAM dla dok to ran tów
w sty pen dia im. Ja na Kul czy ka dla stu den tów

i dok to ran tów
w sty pen dia im. Ja na Kul czy ka dla stu den -

tów – oby wa te li Ukra iny
w sty pen dia fi nan so wa ne z fun du szy ce lo -

wych, pro wa dzo nych przez Fun da cję (stu -
den ci, dok to ran ci, pra cow ni cy na uko wi
UAM)

w sty pen dia dla stu den tów UAM – spor tow ców
Su ma wszyst kich sty pen diów wy pła co nych

do tej po ry się ga czte rech mi lio nów zło tych.
W Fun da cji re ali zo wa no i obec nie się pro wa -
dzi kil ka pro gra mów sty pen dial nych. Naj -
star szym z nich jest pro gram re ali zo wa ny
w opar ciu o Fun dusz im. Ja na Kul czy ka
(wcze śniej Fun dusz im. Ro dzi ny Kul czy ków).
Na to miast naj więk szy stru mień środ ków fi -
nan so wych prze zna cza ny jest na Sty pen dia
Fun da cji UAM dla dok to ran tów, fi nan so wa -
ne wy łącz nie ze środ ków wła snych Fun da cji
tj. po cho dzą cych z zy sku z dzia łal no ści go -
spo dar czej.

Sty pen dia dla dok to ran tów UAM
W tym ro ku Fun da cja UAM już po raz

dzie wią ty ufun du je sty pen dia dla naj lep szych
dok to ran tów re pre zen tu ją cych po szcze gól ne
wy dzia ły UAM. oce nia ne bę dzie przede
wszyst kim za an ga żo wa nie dok to ran tów
w dzia łal ność na uko wą, ta kie jak wy stą pie -
nia na kon fe ren cjach na uko wych, pu bli ka cje,

udział w gran tach ba daw czych, czy uzy ska ne
pa ten ty.

Pro gram sty pen dial ny dla dok to ran tów
UAM ma na ce lu roz wój ka pi ta łu in te lek tu -
al ne go, a co za tym idzie pro mo cję in no wa -
cyj no ści i przed się bior czo ści aka de mic kiej.
Każ de go ro ku wspar cie fi nan so we otrzy mu -
je kil ku na stu uzdol nio nych dok to ran tów wy -
ło nio nych na pod sta wie kry te riów, któ re
po ka zu ją sto pień za an ga żo wa nia w roz wój
na uki, no wa tor stwo me tod i kie run ków ba -
dań, a tak że ich apli ka cyj ny cha rak ter.

Krok po kro ku do sty pen dium
Pro ces re kru ta cyj ny roz po czy na się 15

wrze śnia i trwa do 10 paź dzier ni ka. Aby
zgło sić się do pro gra mu sty pen dial ne go na -
le ży wy peł nić for mu larz elek tro nicz ny do -
stęp ny na stro nie fun da cja. ppnt. po znan. pl.
oprócz da nych oso bo wych oraz pod sta wo -
wych in for ma cji o dok to ra cie – ty tuł pra cy,
za kres ba daw czy, kie ru nek stu diów i wy dział,
for mu larz za wie ra rów nież py ta nia do ty czą -
ce pro wa dzo nej dzia łal no ści na uko wej. Każ -
da po zy cja do da wa na przez dok to ran ta
w po szcze gól nych ka te go riach (m. in. re fe rat
na kon fe ren cji kra jo wej i za gra nicz nej, ar ty -
ku ły na uko we, udział w gran cie ba daw czym)
jest od po wied nio punk to wa na. Trze ba jed -
nak pa mię tać o do łą cze niu do for mu la rza
ska nu do ku men tu po świad cza ją ce go po -
szcze gól ne osią gnię cia (np. pro gram kon fe -
ren cji z na zwi skiem i ty tu łem wy stą pie nia
dok to ran ta). Wy cho dząc na prze ciw ocze ki -
wa niom sty pen dy stów, re kru ta cja do pro gra -

mu sty pen dial ne go od by wa się prak tycz nie
je dy nie dro gą elek tro nicz ną. Nie ma ko niecz -
no ści do star cza nia do sie dzi by Fun da cji wer -
sji pa pie ro wej do ku men tów.

Po ze bra niu wszyst kich zgło szeń Ra da
Fun du szu roz pa tru je wnio ski i wy ła nia naj -
lep szych dok to ran tów. Waż ne kry te rium
przy roz pa try wa niu wnio sków sta no wi rów -
nież ran king two rzo ny przez dzie ka nów po -
szcze gól nych wy dzia łów. 

Każ de go ro ku do pro gra mu zgła sza się oko -
ło 100 osób, a sty pen dium otrzy mu je kil ka na -
ście z nich. Sty pen dium w wy so ko ści 1500 zł
wy pła ca ne jest co mie siąc przez ca ły rok aka -
de mic ki. od po cząt ku ist nie nia pro gra mu sty -
pen dial ne go Fun da cja UAM wspar ła już
po nad 120 mło dych na ukow ców na łącz ną
kwo tę po nad 1 600 000 zł. Sty pen dia przy zna -
wa ne dok to ran tom UAM są naj więk szym pro -
gra mem wspar cia dla spo łecz no ści
aka de mic kiej uczel ni, ale nie je dy nym. 

Sty pen dia im. Ja na Kul czy ka
(daw niej Sty pen dia im. Ro dzi ny
Kul czy ków)
To naj star szy pro gram sty pen dial ny Fun -

da cji, re ali zo wa ny od ro ku 1999. Wów czas
Fun da cja UAM otrzy ma ła pierw szą da ro wi -
znę od Ja na i Gra ży ny Kul czy ków w wy so ko -
ści mi lio na zło tych z prze zna cze niem
na utwo rze nie fun du szu sty pen dial ne go. Rok
póź niej Kul czy ko wie prze ka za li Fun da cji ko -
lej ny mi lion na ten cel. Dar Gra ży ny i Ja -
na Kul czy ków dla Fun da cji UAM to
jed na z pierw szych i naj bar dziej spek ta ku lar -

STYPENDIA fUNDACJI UAM
fundacja UaM od ponad 25 lat wspiera Uniwersytet im. adama Mickiewicza w Poznaniu w jego działalności
naukowo-badawczej i dydaktycznej. Działanie na rzecz uniwersytetu stanowi działalność statutową fundacji
i w dużej mierze polega na wsparciu materialnym i organizacyjnym działalności uczelni. najwięcej środków

finansowych przeznaczanych jest na stypendia dla studentów i doktorantów UaM. 
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nych da ro wizn, tak że w ska li kra ju, któ re zo -
sta ły zde po no wa ne na ko rzyst nej lo ka cie
ban ko wej i po słu ży ły do za ło że nia Fun du szu
im. Ro dzi ny Kul czy ków (obec nie Fun dusz
im. Ja na Kul czy ka), z prze zna cze niem na sty -
pen dia dla stu den tów i dok to ran tów UAM. 

Każ de go ro ku Fun da cja UAM roz dy spo no -
wu je fun dusz sty pen dial ny. Nad re ali za cją pro -
gra mu sty pen dial ne go czu wa Ka pi tu ła
Sty pen diów im. Ja na Kul czy ka, do któ rej dzie -
ka ni po szcze gól nych wy dzia łów, po prze pro -
wa dze niu wstęp nej se lek cji, prze sy ła ją
za opi nio wa ne wnio ski kan dy da tów (mak sy -
mal nie dwa wnio ski stu denc kie i dwa wnio ski
dok to ranc kie z wy dzia łu). Sty pen dia przy zna -
wa ne są stu den tom i dok to ran tom UAM
za bar dzo do bre wy ni ki w na uce, wy bit ne osią -
gnię cia na uko we oraz ak tyw ność na rzecz uni -
wer sy te tu. Uwzględ nia na jest rów nież
trud na sy tu acja ma te rial na kan dy da tów.

Fun da cja UAM od 1999 ro ku z po wo dze -
niem za rzą dza fun du szem sty pen dial nym im.
Ja na Kul czy ka, z któ re go w la tach 1999-2015
wy pła co no w su mie 148 sty pen diów, w tym
80 sty pen diów dla stu den tów oraz 68 dla dok -
to ran tów, o łącz nej war to ści bli sko 1,6 mi lio -
na zło tych. Pro gram re ali zo wa ny jest obec nie
we współ pra cy z Kul czyk Fo un da tion. Pro wa -
dze nie te go pro gra mu sty pen dial ne go sta no -
wi do sko na ły przy kład współ dzia ła nia uczel ni,
jed nost ki na uko wej oraz biz ne su we wspie ra -
niu roz wo ju mło dych, wy róż nia ją cych się stu -
den tów i dok to ran tów.

W pla nach jest wzbo ga ce nie pro gra mu
o moż li wość od by cia przez lau re atów sta żu
w jed nej ze spół ek gru py ka pi ta ło wej Kul czyk
In ve st ment, co ma za owo co wać jesz cze więk -
szym zbli że niem na uki i biz ne su. Fun da cja
UAM wspól nie z Kul czyk Fo un da tion dą żą
do te go, aby Sty pen dium im. Ja na Kul czy ka
by ło no wo cze snym i wzor co wym pro jek tem
sty pen dial nym w kra ju.

Sty pen dia im. Ja na Kul czy ka 
dla stu den tów – oby wa te li Ukra iny 
od 2014 ro ku Fun da cja UAM przy zna je

tak że Sty pen dia im. Ja na Kul czy ka dla stu den -
tów UAM – oby wa te li Ukra iny. Każ de go ro -
ku 50 stu den tów otrzy mu je jed no ra zo we
wspar cie w wy so ko ści 3 ty się cy zło tych. Po my -
sło daw cą i ini cja to rem te go pro gra mu był Jan
Kul czyk. Środ ki na ten cel w 2014 ro ku prze -
ka za ło Fun da cji ty tu łem da ro wi zny przed się -
bior stwo Kul czyk Hol ding, a od 2015 ro ku
do na to rem jest Kul czyk Fo un da tion. Kry te ria -
mi przy zna nia sty pen dium są sy tu acja ma te -
rial na stu den ta oraz wy ni ki w na uce. War tość
do tych czas przy zna nych sty pen diów to 300
tys. zł. Sty pen dia przy zna wa ne są je sie nią,
a wy pła ca ne do koń ca ro ku ka len da rzo we go.
ob słu ga księ go wa i or ga ni za cyj na Sty pen diów
im. Ja na Kul czy ka i ich wy pła ta sta no wi dzia -
łal ność sta tu to wą Fun da cji UAM. z

Trze ci Pik nik z wy obraź nią od był się
w so bo tę na ru bie ży. na te ren Po znań -
skie go Par ku na uko wo -Tech no lo gicz ne -
go, or ga ni za to ra im pre zy, licz nie
przy by li miesz kań cy Po zna nia i oko lic,
aby pod czas eks pe ry men tów od kryć taj -
ni ki na uki, spró bo wać swo ich sił w lo -
gicz nych ła mi głów kach czy spor to wych
kon ku ren cjach.

W tym ro ku ha słem prze wod nim im pre zy
by ły pierw sze uro dzi ny La bo ra to rium Wy -
obraź ni PPNT. Na uczest ni ków pik ni ku cze -
ka ły spe cjal ne atrak cje przy go to wa ne przez
edu ka to rów La bo ra to rium. Moż na by ło zwie -
dzić pla ne ta rium, zbu do wać i za pro gra mo wać
wła sne go ro bo ta, czy wziąć udział w eks pe ry -
men tach: prze pro wa dzić wy buch i pro ces de -
sty la cji wo dy, stwo rzyć krem lub pu der,
spraw dzić jak to się dzie je, że szar piąc np.
za stru nę sły szy my ta ki a nie in ny dźwięk. Sło -
wem: po znać fa scy nu ją ce pra wa rzą dzą ce
świa tem na uki od prak tycz nej stro ny, aby le -
piej je zro zu mieć.

Chce my za chę cić ca łe ro dzi ny do wspól -
nej, war to ścio wej za ba wy – za rów no w trak -
cie eks pe ry men tów na uko wych, jak
i kon ku ren cji spor to wych czy pla stycz nych.
Ma my na dzie ję, że w pro gra mie każ dy zna -
lazł coś dla sie bie – od przed szko la ków, przez
uczniów, aż po ro dzi ców i dziad ków – po -
wie dział prof. Ja cek Gu liń ski, dy rek tor
PPNT.

Mi ło śni cy in no wa cyj nych roz wią zań mo -
gli spoj rzeć na świat przez oku la ry wir tu al -
nej rze czy wi sto ści, przyj rzeć się pra cy
dro nów, za grać w cie ka we gry kom pu te ro -
we (jed na zo sta ła stwo rzo na spe cjal nie
na pik nik przez pro gra mi stę PPNT) czy
prze te sto wać ma gicz ny dłu go pis IC Pen,
któ ry prze no si au to ma tycz nie do kom pu te -
ra to, co za pi su je my na pa pie rze.

Nie za bra kło tak że atrak cji dla spor tow -
ców. Praw dzi wym hi tem oka za ły się tram po -

li ny, szer mier ka czy warsz ta ty ca po eiry i ta -
ekwon do. Mi ło śni cy cross fi tu oraz tań ca tak -
że zna leź li coś dla sie bie. A ci, któ rzy chcie li
bar dziej po znać PPNT, mo gli wziąć udział
w no wo cze snej grze te re no wej, wy ko rzy stu -
ją cej QR ko dy. 

Wśród licz nych atrak cji zna la zły się mię -
dzy in ny mi:

w warsz ta ty z La bo ra to rium Wy obraź ni,
po łą czo ne z eks pe ry men ta mi z ta kich
dzie dzin jak che mia, bio lo gia czy fi zy ka, 

w pla ne ta rium
w po ka zy dro nów, 
w wir tu al na rze czy wi stość, 
w wspól ne bu do wa nie ro bo tów,
w no wo cze sna gra te re no wa, któ rą prze -

pro wa dził Ci ty Event Po znań (zna ny
z cie ka wych wy cie czek m.in. po za ka -
mar kach Po zna nia),

w po ka zy szer mier ki, sztuk wal ki, cross fit, 
w tram po li ny i po ka zy Jump Are na
w gry i za ba wy dla naj młod szych (ma lo wa -

nie twa rzy, ogrom ne bań ki my dla ne, za -
ba wy z chu s tą klan za, kon ku ren cje
spor to we itp.)

w ma te ma tycz ne i ję zy ko we ła mi głów ki
w moż li wość prze te sto wa nia elek tro nicz -

ne go dłu go pi su IC Pen
w ba da nie za war to ści me ta li szla chet nych

w bi żu te rii,
w kon cert zna nych prze bo jów w roc ko -

wej od sło nie w wy ko na niu ze spo łu
Pra cow nik Roc ku,

w wie le, wie le in nych! 

Pik nik z Wy obraź nią to bez płat ne wy da rze -
nie, któ re go ideą jest przy bli ża nie cie ka wo stek
na uko wych w przy ja zny i do pa so wa ny do po -
trzeb dzie ci spo sób. In for ma cje o atrak cjach
oraz part ne rach Pik ni ku z Wy obraź nią na bie -
żą co moż na by ło śle dzić na https://www.fa ce -
bo ok.com/events/1645403415775496/ z

Pik nik z wy obra źnią 
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Jak pięk nie współ ist nie je ono z rze ką i wy ko rzy stu je ją w swo ich ar -
chi tek to nicz nych roz wią za niach – pod kre śla li uczest ni cy ogól no -
pol skiej kon fe ren cji, któ rej w tym ro ku go spo da rzem był

Uni wer sy tet Tech no lo gicz no - Przy rod ni czy im. Ja na i Ję drze ja Śnia -
dec kich w Byd gosz czy. 

Byd goszcz chcę wam po ka zać od pod szew ki, a więc mo sty – z per spek -
ty wy rze ki, ope rę – od ku lis, po ciąg – na eta pie po wsta wa nia – mó wi ła
Elż bie ta Ru dziń ska, or ga ni za tor ka spo tka nia. 

Tak też i by ło. Pro gram kon fe ren cji obej mo wał za rów no spo tka nie
z wła dza mi mia sta, zwie dza nie ope ry, mu zeum pie nią dza, skwe rów,
par ku, pły wa nie wod ny mi tram wa ja mi, po zwa la ją ce na spoj rze nie
na mia sto od stro ny wo dy. Uczest ni cy za po zna li się też z uczel nią i jej
wła dza mi oraz PESĄ, naj więk szym za kła dem mia sta. To by ła jed -
na stro na kon fe ren cji. 

Dru gą wy peł nia ły warsz ta ty szko le nio we i dys ku sje, któ re są nie -
od łącz ną czę ścią spo tkań re dak to rów. W tym ro ku uwa gę sku pia ły
m.in. ta kie za gad nie nia, jak ety ka sło wa w wy stą pie niach pu blicz -
nych i me diach, pra wo au tor skie w co dzien nym funk cjo no wa niu
aka de mic kich me diów, a tak że de ba ta, do ty czą ca ro li tych me diów

w cza sach kry zy su. Jak zwy kle wiel kim wa lo rem i w tym ro ku by ła
wy mia na do świad czeń i moż li wość od świe że nia wię zi i przy ja ciel -
skich kon tak tów. Mię dzy na mi, re dak to ra mi. 

len

Tym ra zem nad Brdą
jakie to piękne miasto ta Bydgoszcz – z uznaniem mówili goście xxiV konferencji redaktorów czasopism

akademickich, przyglądając się bydgoskiej starówce, poprzecinanej kanałami Brdy. 
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