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W lipcu pożegnaliśmy prof. dr. hab. Zbigniewa Wielgosza z Instytutu Historii UAM.
Autora wielu publikacji poświęconych m.in. dziejom średniowiecznej Polski, pogranicza
polsko-brandenburskiego, dziejopisarstwa wieków średnich oraz badaniom regionalnym.
Profesor w ciągu swojej długiej drogi naukowej pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Historii
UAM w latach 1981-1990 oraz kierownika Zakładu Historii Średniowiecznej w latach 1996-
1999. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Rodła.

6 sierpnia br. zmarł prof. dr hab. Maciej Zenkteler wieloletni kierownik Zakładu
Botaniki Ogólnej na Wydziale Biologii UAM. Profesor był wybitnym i cenionym specjalistą

z zakresu botaniki i embriologii doświadczalnej roślin. W pamięci zapisał się jako szanowany
i powszechnie lubiany nauczyciel akademicki oraz wychowawca wielu pokoleń badaczy

i studentów. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

8 sierpnia br. odeszła prof. dr hab. Gabriela Koniuszaniec z Instytutu Filologii
Germańskiej. W polu jej zainteresowań naukowych znajdowały się językoznawstwo
germanistyczne, składnia, słowotwórstwo, leksykologia i niemiecko-polska lingwistyka
kontrastywna. W latach 1993-1999 pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Filologii Germańskiej
do spraw dydaktycznych, kierowała w latach 1998-2006 Zakładem Języka Niemieckiego. Była
aktywnym członkiem Stowarzyszenia Germanistów Polskich – weszła w skład pierwszego zarządu.
Jej przełożeni, współpracownicy i studenci zapamiętali ją jako osobę bezpośrednią, otwartą,
pogodną, obdarzoną poczuciem humoru, otoczoną powszechną sympatią. Przede wszystkim
jednak cechowała ją życzliwość dla ludzi i wrażliwość na ich potrzeby. 

Po ż e g n a l i ś m y…

N a S z  U N i w e r S y t e t f l e s z

y na Piotrowie nadano ulicy imię prof. Jacka
rychlewskiego, współtwórcy Poznańskiego Centrum

superkomputerowo-sieciowego oraz założyciela
i kierownika zakładu Chemii Kwantowej UaM. 

Ini cja ty wę In sty tu tu Che mii Bio or ga nicz nej PAN i PCS-S po parł
dzie kan Wy dzia łu Che mii UAM prof. Hen ryk Ko ro niak. Uro czy ste
od sło nię cie ta bli cy od by ło się 22 wrze śnia. Uli ca Ry chlew skie go od -
cho dzi od ul. Ber dy cho wo, mie ści się przy niej bu dy nek Cen trum
Ba dań Pol skie go In ter ne tu Optycz ne go (CBPIO). W tym bu dyn ku
swo ją głów ną sie dzi bę zna la zło Po znań skie Cen trum Su per kom pu -
te ro wo -Sie cio we  (PCSS), któ re go współ twór cą był Pro fe sor.
Prof. Ja cek Ry chlew ski w pra cy ba daw czej kon ty nu ował osią gnię cia
pol skiej szko ły che mii kwan to wej i prze szcze piał je na grunt po -
znań ski. Był eks per tem w dzie dzi nie naj do kład niej szych w świe cie
ob li czeń dla ma łych ukła dów mo le ku lar nych. Wraz ze swo imi
współ pra cow ni ka mi za pro po no wał no wą me to dę ob li czeń, o więk -
szym niż do tych cza so wa stop niu ogól no ści przy tej sa mej do kład no -
ści. Je go imię nada no sa li w bu dyn ku Che mii UAM, a Pol skie
To wa rzy stwo Che micz ne przy zna je Na gro dę im. Prof. Jac ka Ry -
chlew skie go za naj lep szą pra cę ma gi ster ską z che mii kwan to wej.
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W nr7/8 „Życia Uniwersyteckiego” w informacji dotyczącej
powołania nowego dyrektora BU UAM błędnie podaliśmy
tytuł naukowy ustępującego dyrektora dr. hab. Artura
Jazdona. Za pomyłkę serdecznie przepraszamy. 
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tłumy maturzystów z Poznania i województwa wielkopolskiego pojawiły się pierwszego dnia salonu Maturzystów w Centrum wykładowym Politechniki Poznańskiej
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zzaczęliśmy odmierzać czas do wielkiego jubileuszu, 
jakim będzie 100-lecie uniwersytetu poznańskiego. 

W sierp niu uru cho mio ny zo stał ze gar na bal ko nie Au li Uni wer sy tec kiej po mię dzy rzeź ba mi Na -
uki i Sztu ki. Do ob cho dów uni wer sy tet przy go to wu je się od kil ku lat w ra mach De ka dy Ju bi le -
uszo wej. Na maj 2019 ro ku pla no wa ny jest m.in. prze marsz se na tów i rad wy dzia łów uczel ni
po znań skich z Ka te dry do Col le gium Mi nus, a tak że wspól ne po sie dze nie se na tów tych uczel ni,
obiad w Sa li Bia łej Ba za ru Po znań skie go oraz im pre za spor to wa „Bieg 100-le cia” i kon cert na Sta -
dio nie INEA. Udział w ob cho dach de kla ru ją: Uni wer sy tet Me dycz ny, Uni wer sy tet Przy rod ni czy,
Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go. Z tej oka zji przy go to wa no wspól ne lo go ob cho dów.

yMiędzynarodowe grono 250 specjalistów wysokich
ciśnień zgromadziła konferencja europejskiej grupy

wysokich Ciśnień. „55th european High Pressure research
group Meeting” odbyło się w dniach 3-8 września
na wydziale Chemii UaM. 

Jest to jed na z naj waż niej szych mię dzy na ro do wych kon fe ren cji po świę co nych
wy so kim ci śnie niom. Uczest ni czy li w niej m.in. prof. Le onid Du bro vin sky
i prof. Na ta lia Du bro vin ska ia z Geo in sty tu tu w Bay reuth. Obo je są te go rocz ny -
mi lau re ata mi przy zna wa nej przez Szwedz ką Aka de mię Kró lew ską Na gro dy
Geo r gi Ami noff ’a, któ rą w śro do wi sku uzna je się za kry sta lo gra ficz ne go No bla.
To dla nas za szczyt, że uczest ni czy li w po znań skiej kon fe ren cji – mó wił prof. An -
drzej Ka tru siak z Wy dzia łu Che mii UAM. To wła śnie prof. Le onid Du bro vin -
sky osią gnął jak do tąd naj wyż sze ci śnie nie w wa run kach la bo ra to ryj nych.
W Po zna niu wy gło sił wy kład otwar ty pt. „Po dróż do środ ka Zie mi 150 lat po Ju -
liu szu Ver ne: na uka – nie fik cja”. Kon fe ren cję zor ga ni zo wał po znań ski PPNT. h
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zPrawie 100-letni dywan
pamiętający czasy

pierwszego rektora
Uniwersytetu Poznańskiego
prof. Heliodora Święcickiego
poddany został małej
rewitalizacji. 

Mowa o dywanie z gabinetu rektora
UAM. Stu lat kiem za ję ła się pro fe sjo -
nal na tkacz ka. Pra ca po le ga na do ra -
bia niu no wych oraz na pra wia niu
sta rych frędz li przy po mo cy kro sna
haf ciar skie go (kro sno tkac kie by ło
zbyt ma łe do tej na pra wy). Jak przy -
zna ła tkacz ka, dy wan z ga bi ne tu rek -
to ra, utka ny tech ni ką dy wa nu
strzy żo ne go, jest naj więk szym ja ki
przy szło jej na pra wiać. 

ynajwiększy naukowy piknik
na świeżym powietrzu

czyli iV Piknik z wyobraźnią
odbył się 2 września
w Poznańskim Parku
naukowo-technologicznym. 

By ła to do bra oka zja, aby zwie dzić za ka -
mar ki PPNT a tak że po znać na uko we cie -
ka wost ki uczest ni cząc m.in. w za ję ciach
La bo ra to rium Wy obraź ni, któ re za pro si ło
do za ba wy z che mią, bio lo gią i fi zy ką
na świe żym po wie trzu. W pro gra mie zna -
la zły się warsz ta ty, eks pe ry men ty i po ka zy
che micz ne, za ję cia pla stycz ne, kon ku ren cje
spor to we, za ba wy z ro bo ta mi, gra te re no -
wa, prze strzeń z gra mi kom pu te ro wy mi
oraz spe cjal ne atrak cje przy go to wa ne przez
lo ka to rów PPNT, fir my: IC So lu tions,
IDIADA, CAD Pro jekt, ASCS Con sul ting. 
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Ja ka jest ak tyw ność na uko wa 
na sze go uni wer sy te tu?

Trwa „akademicki wyścig zbrojeń” o prestiż badawczy; jego istotą są mierzalne osiągnięcia badawcze,
których w coraz większym stopniu oczekuje się od zatrudnionych naukowców, a więc także

od instytucji ich zatrudniających. System szkolnictwa wyższego i badań naukowych dostosowuje się
do zmieniającego się świata i to nie tylko w kontekście coraz silniejszej rywalizacji o publiczne

finansowanie. 

fot. maCieJ męCzyńSKi
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i st nie je wie le miar ak tyw no ści na uko wej osób, uczel ni czy
in sty tu tów ba daw czych. Two rzo ne i li czo ne są, nie tyl ko
na po trze by róż nych ran kin gów, róż ne pa ra me try na -

uko me trycz ne np. licz ba pu bli ka cji in dek so wa nych (to je -
den z pod sta wo wych pa ra me trów na uko me trycz nych),
licz ba cy to wań oraz in dek sy Hir scha (zwy kły, zmo dy fi ko -
wa ny czy pro gre syw ny). Ana li zo wa ne są na wie le spo so bów
za so by róż nych baz da nych, w tym naj więk szej i naj star szej
ba zy na uko wej – Web of Know led ge/Web of Scien ce. 

Oce na jed no stek na uko wych

Pro wa dzo ny obec nie przez KEJN (Ko mi tet Ewa lu acji
Jed no stek Na uko wych) pro ces kom plek so wej oce ny jed no -
stek na uko wych uczel ni po zwo lił zgro ma dzić da ne za la -
ta 2013-2016, któ re da ją spo ro in for ma cji o na uko wej
ak tyw no ści na sze go uni wer sy te tu. Ma jąc te da ne moż -
na więc po ku sić się o przed sta wie nie i ana li zę do rob ku na -
uko we go na szej uczel ni. War to też do ko nać ta kiej oce ny
w kon tek ście nad cho dzą cej re for my na uki i szkol nic twa
wyż sze go w Pol sce, któ rej jed nym z ele men tów ma być sil -
na dy wer sy fi ka cja uczel ni w Pol sce (m.in. po wsta nie tzw.
uni wer sy te tów ba daw czych).

Przy ję te przez KEJN za sa dy oce ny pa ra me trycz nej prze -
wi du ją kla sy fi ka cję jed no stek na uko wych (w UAM pa ra -
me try zo wa ne jed nost ki na uko we to wy dzia ły oraz IKE),
czy li przy pi sa nie ich do tzw. Gru py Wspól nej Oce ny
(GWO), ich pa ra me try za cji, czy li oce ny ich dzia łal no ści
na pod sta wie opra co wa nych kry te riów cha rak te ry zu ją cych
da ną GWO oraz na tej pod sta wie usta le nie ich ka te go rii
na uko wej (ka te go rie A, B, C oraz A+).

Przy ję to (z róż ny mi wa ga mi) czte ry kry te ria, we dług któ -
rych oce nia się jed nost ki na uko we: osią gnię cia na uko we
i twór cze, po ten cjał na uko wy, prak tycz ne efek ty dzia łal no -
ści na uko wej i ar ty stycz nej oraz tzw. po zo sta łe efek ty dzia -
łal no ści na uko wej i ar ty stycz nej. 

Za tem ja kie są osią gnię cia na szych pa ra me try zo wa nych
jed no stek: 15 wy dzia łów oraz IKE w Gnieź nie?

P U B l i K aC J e  n aU Ko w e

Pu bli ka cje na uko we w po sta ci ar ty ku łów w cza so pi smach
na uko wych lub w for mie książ ki (mo no gra fii) są naj bar dziej
po wszech nym re zul ta tem dzia łal no ści na uko wej. W Pol sce
cza so pi sma na uko we są ka te go ry zo wa ne w trzech gru pach:
w czę ści A (li sta A) za wie ra ją cej wy kaz cza so pism na uko -
wych po sia da ją cych współ czyn nik wpły wu Im pact Fac tor
(IF), znaj du ją cych się w ba zie Jo ur nal Ci ta tion Re ports
(JCR); w czę ści B (li sta B), za wie ra ją cej licz bę punk tów
za pu bli ka cje w cza so pi smach na uko wych nie po sia da ją cych
współ czyn ni ka wpły wu Im pact Fac tor (IF) oraz w czę ści C
(li sta C), za wie ra ją cej licz bę punk tów za pu bli ka cje w cza -
so pi smach na uko wych znaj du ją cych się w ba zie Eu ro pe an
Re fe ren ce In dex for the Hu ma ni ties (ERIH).

y Pu bli ka cje z li sty A
Na tzw. li ście A cza so pism znaj du je się obec nie 11 271 cza -

so pism na uko wych, któ re punk to wa ne są w ska li od 15 do 50
pkt. W cza so pi smach z li sty A pra cow ni cy na sze go uni wer -
sy te tu opu bli ko wa li w la tach 2013-2016 łącz nie 3906 ar ty ku -
łów na uko wych na su mę 115 611 punk tów, co da je war tość
śred nią 29,6 pkt. na ar ty kuł. Naj wię cej ar ty ku łów w tej ka te -
go rii cza so pism opu bli ko wa li pra cow ni cy Wy dzia łu Che -

mii – 1085 ar ty ku łów, Wy dzia łu Bio lo gii – 1021, Wy dzia łu
Fi zy ki – 808, WNGiG – 408 i WMiI – 303. War to pod kre ślić,
że z tych 3906 ar ty ku łów na uko wych 889 ar ty ku łów opu bli -
ko wa no w naj bar dziej pre sti żo wych cza so pi smach za 50-45-
40 pkt. (22,8%). I tak: 43 ar ty ku ły na uko we uka za ły się
w cza so pi smach za 50 pkt, 246 w cza so pi smach za 45 pkt i 600
w cza so pi smach za 40 pkt. Naj wię cej pu bli ka cji na uko wych
w ka te go rii 50-45-40 pkt opu bli ko wał Wy dział Che mii – 284
ar ty ku ły, na stęp nie Wy dział Bio lo gii – 242, Wy dział Fi zy -
ki – 163, WNGiG – 95 i WMiI – 67. War to tak że do dać, że
pra cow ni cy Wy dzia łu Bio lo gii opu bli ko wa li naj wię cej ar ty -
ku łów w cza so pi smach z punk ta cją 50 pkt – jest to 20 pu bli -
ka cji w czte ro let nim okre sie.

y Pu bli ka cje z li sty C
Li sta cza so pism C stwo rzo na zo sta ła dla ba dań hu ma ni -

stycz nych. Za wie ra ona 4111 cza so pism na uko wych, któ re
są punk to wa ne od 10 do 25 punk tów. Jed nost ki UAM w la -
tach 2013-2016 opu bli ko wa ły 1736 ar ty ku łów w cza so pi -
smach z li sty C, w tym WFPiK – 464 ar ty ku ły, WN – 309,
WH – 284, WNS – 240, WSE – 235. Łącz na licz ba punk -
tów wy no si 20915 co da je śred nią war tość 12 pkt. na je den
opu bli ko wa ny ar ty kuł. 

y Pu bli ka cje z li sty B
Li sta B to wy kaz cza so pism, któ re nie po sia da ją współ -

czyn ni ka IF. Li sta za wie ra 2209 ty tu łów, a cza so pi sma
punk to wa ne są w ska li od 1 do 15 pkt. 

Pra cow ni cy UAM w la tach 2013-2016 opu bli ko wa li 5690
ar ty ku łów w cza so pi smach z li sty B, któ re łącz nie da -
ły 47815 pkt., co da je śred nią war tość 8,4 pkt. za ar ty kuł.
Naj wię cej ar ty ku łów w cza so pi smach z li sty B opu bli ko wa li
pra cow ni cy WNS – 881 ar ty ku łów, WPiA – 751,
WFPiK – 675, WNGiG – 671 i WN – 620.

War to tak że prze ana li zo wać tzw. punk ta cję gra nicz ną,
czy li naj niż szą war tość punk tów cza so pi sma, któ re go pu -
bli ka cje we szły jesz cze do pa ra me try zo wa ne go do rob ku
da nej jed nost ki. I tak: na Wy dzia le Fi zy ki by ły to ar ty ku ły
opu bli ko wa ne w cza so pi smach – 35 pkt., na Wy dzia le Che -
mii – 30 pkt., na Wy dzia le Bio lo gii – 25 pkt., na Wy dzia le
Ma te ma ty ki i In for ma ty ki – 15 pkt., na Wy dzia le Na uk
Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych – 14 pkt., i na Wy dzia le
Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa – 14 pkt. 

y Mo no gra fie
Łącz nie w czte ro let nim okre sie spra woz daw czym opu -

bli ko wa no 1669 mo no gra fii, w tym 50 tzw. mo no gra fii wy -
bit nych (sta no wią 3% wszyst kich mo no gra fii). Na le ży
przy po mnieć, że pod sta wę do uzna nia mo no gra fii na uko -
wej za dzie ło wy bit ne sta no wi w szcze gól no ści przy zna -
na w okre sie ob ję tym an kie tą na gro da Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów; na gro da mi ni stra kie ru ją ce go dzia łem ad mi ni -
stra cji rzą do wej; na gro da wła ści we go wy dzia łu PAN; na -
gro da ko mi te tu na uko we go PAN; na gro da FNP; pre sti żo wa
na gro da za gra nicz ne go to wa rzy stwa na uko we go; pre sti żo -
wa na gro da or ga ni za cji mię dzy na ro do wej lub ogól no pol -
skie go to wa rzy stwa na uko we go.

Po nad to w wy ka zie do rob ku na szych jed no stek znaj du -
ją się jesz cze ta kie po zy cje jak pa ten ty – jed nost ki UAM
wy ka za ły 92 pa ten ty, w tym 81 pa ten tów uzy ska nych
przez pra cow ni ków Wy dzia łu Che mii; pu bli ka cje kon fe -
ren cyj ne (łącz nie 140) i roz dzia ły w mo no gra fiach
(łącz nie 4099), pu bli ka cje w „in nych za gra nicz nych cza -
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so pi smach” (łącz nie 321), dzie ła ar chi tek to nicz ne lub
wzor ni cze (łącz nie 19) oraz dzie ła ar ty stycz ne (łącz -
nie 345).

PotenCJał Kadrowy

W pro ce du rze pa ra me trycz nej jed no stek mia rą po ten -
cja łu ka dro we go jed no stek jest tzw. licz ba N, czy li licz ba
pra cow ni ków za trud nio nych w jed no st ce (w po szcze gól -
nych la tach) przy pro wa dze niu ba dań na uko wych lub prac
roz wo jo wych w ra mach sto sun ku pra cy. Licz bę tę usta la się
na pod sta wie oświad czeń skła da nych przez pra cow ni ków
jed nost ki do ce lów ubie ga nia się przez jed nost kę o przy -
zna nie środ ków fi nan so wych na dzia łal ność sta tu to wą.
Do pra cow ni ków tych za li cza się pra cow ni ków na uko wych
i dy dak tycz no -na uko wych oraz pra cow ni ków na uko wo -
-tech nicz nych i in ży nie ryj no -tech nicz nych, któ rzy są za -
trud nie ni „w ce lu wy ko ny wa nia prac po moc ni czych
w ba da niach na uko wych lub pra cach roz wo jo wych”.

Łącz na licz ba N wszyst kich jed no stek UAM wy nio -
sła 2055, w tym wkład pa ra me try zo wa nych jed no stek
do war to ści licz by N był na stę pu ją cy: WN – 255,
WFPiKl – 220, WNS – 217, WH – 214, WB – 207,
WCh – 206, WNGiG – 165, WF – 160, WPiA – 124,
WSE – 120, WMiI – 101, WA – 92, WNPiD – 74, WP-
A – 68, WT – 56, IKE – 28 (wszyst kie war to ści za okrą glo -
no do liczb cał ko wi tych).

Za tem sta ty stycz nie mo że my przy jąć, że na jed ne go pra -
cow ni ka UAM „wcho dzą ce go do N” przy pa da w cią gu jed -
ne go ro ku: 

0,47 pu bli ka cji w cza so pi śmie z li sty A,
0,67 pu bli ka cji w cza so pi śmie z li sty B,
0,21 pu bli ka cji w cza so pi śmie z li sty C,
0,19 mo no gra fii na uko wej,
0,5 roz dzia łu w mo no gra fii.

y Sku tecz ność w po zy ski wa niu gran tów
W roz strzy gnię tych w ma ju b.r. kon kur sach NCN:

OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ
na 182 zło żo nych przez jed nost ki UAM wnio sków do fi nan -
so wa nie otrzy ma ło 49 pro jek tów na łącz na kwo tę 21,92
mln zł (współ czyn nik suk ce su wy no si więc 26,9%). Naj -
wię cej gran tów uzy ska ły Wy dział Bio lo gii, Wy dział Che -
mii, WNGiG i CNBM (od po wied nio 13, 12, 6 i 5).

W kon kur sach ETIUDA 5 (kon kurs na sty pen dia dok -
tor skie) oraz SONATINA (pro jek ty ba daw cze re ali zo wa ne
przez oso by po sia da ją ce sto pień na uko wy dok to ra, uzy ska -
ny w okre sie do 3 lat przed ro kiem wy stą pie nia z wnio -
skiem) do fi nan so wa nia za kwa li fi ko wa no 14 wnio sków
na 35 zło żo nych, co sta no wi 40%.

W kon kur sie FNP na sty pen dia START na 48 zło żo nych
wnio sków do fi nan so wa nie uzy ska ło 7 pro jek tów (współ -
czyn nik suk ce su wy no si 14,6%), w tym 4 z Wy dzia łu Bio -
lo gii.

W ostat nim kon kur sie MNiSW „Dia men to wy Grant”
na 83 przy zna nych w kra ju gran tów 6 bę dzie re ali zo wa nych
na UAM (łącz nie zło żo no 20 apli ka cji), a łącz na kwo ta do -
fi nan so wa nia wy nie sie 1 107 49 zł.

W kon kur sie NPRH MNiSW w mo du łach: Uni wer sa -
lia 2.1 oraz Uni wer sa lia 2.2 – po zy tyw nie oce nio no 5 wnio -
sków na 11 zło żo nych (łącz na kwo ta do fi nan so wa nia
wy nie sie 346 589 zł), co da je współ czyn nik suk ce su 45,5%. 

y Pod su mo wa nie
Róż ne mo gą być mia ry na uko wej ak tyw no ści. Przed sta -

wio ne po wy żej z ko niecz no ści dość wy biór czo da ne po ka -
zu ją „cze go i ile pro du ku je my” oraz ja ka jest sku tecz ność
po zy ski wa nia środ ków fi nan so wych na ba da nia. Czte ro let -
ni okres zbie ra nia tych da nych po zwa la tak że unik nąć efek -
tu fluk tu acji. War to tak że od nieść te licz by do in nych
uni wer sy te tów w Pol sce i Eu ro pie. Ana li za da nych z róż -
nych ran kin gów, w tym tak że ran kin gu Per spek tyw po ka -
zu je, że w ka te go rii „efek tyw ność na uko wa” wy pa da my dość
sła bo. W ostat niej edy cji ran kin gu Per spek tyw wła śnie w tej
ka te go rii uzy ska li śmy do pie ro 19 miej sce z wy ni kiem 68,3%
w sto sun ku do naj wy żej no to wa ne go w tym kry te rium UW.
Ana li za na sze go do rob ku pu bli ka cyj ne go po ka zu je, że do -
mi nu ją cą for mą na szych pu bli ka cji są ar ty ku ły w cza so pi -
smach z li sty B (łącz nie 5510 ar ty ku łów w czte ro let nim
okre sie) oraz roz dzia ły w mo no gra fiach (łącz nie 4099).
Mar twić mo że tak że fakt, że tyl ko 3% mo no gra fii sta no wią
tzw. mo no gra fie wy bit ne. 

Nie co le piej jest z po zy ski wa niem środ ków na ba da nia. Róż -
ne ze sta wie nia NCN, NCBiR i FNP po ka zu ją, że w tej ka te go -
rii ak tyw no ści na uko wej pla su je my się na trze cim miej scu,
za UW i UJ. I, co war to pod kre ślić, choć ma my tyl ko nie znacz -
nie niż szą sku tecz ność w po zy ski wa niu gran tów, jed nak licz ba
skła da nych wnio sków gran to wych jest nie mal dwu krot nie niż -
sza niż w przy pad ku UW i UJ, a za tem licz ba przy zna nych
gran tów oraz wy so kość otrzy ma nych środ ków gran to wych są
tak że niż sze. Mar twi tak że ma ła ilość pre sti żo wych gran tów
FNP, szcze gól nie TEAM, FIRST TEAM oraz HOMING (łącz -
nie tyl ko 5 gran tów dla UAM) oraz pre sti żo wych gran tów
NCN – MAESTRO i POLONEZ (od po wied nio 11 i 5 gran -
tów).

Pa ni dr Mag da le nie Sza fran ser decz nie dzię ku ję za szyb kie
i rze tel ne przy go to wa nie tych zbior czych da nych.

Prof. ry szard na skręc ki
Pro rek tor UaM
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Prof. al do na so Pa ta, 

dzie kan Wy dzia łu Neo fi lo lo gii UAM

w y dział Neo fi lo lo gii ce chu je się ogrom ną róż no rod no -
ścią pro wa dzo nych 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. Naj waż niej szym za da niem jest peł ne wy ko rzy -
sta nie po ten cja łu na uko we go WN. W mi nio nym ro ku na pew no
się to uda ło, mo gą o tym świad czyć choć by pro ste da ne licz bo we.
Pra cow ni cy na uko wi opu bli ko wa li 742 mo no gra fie i ar ty ku ły na -
uko we. Na wy dzia le wy da no 35 nu me rów cza so pism na uko wych
i zor ga ni zo wa no 36 kon fe ren cji na uko wych.

Na tak peł nym ko lo ry tu wy dzia le na tu ral nym za da niem da le -
ko sięż nym jest dą że nie do zwięk sze nia stop nia in te gra cji dzia łań
z peł nym po sza no wa niem róż no rod no ści we wnętrz nej. Jed nym
z prze ja wów po stę pu na dro dze in te gra cji jest wspól ne świę to wa -
nie Dnia Róż no rod no ści Kul tu ro wej, któ re go ob cho dy Wy dział
Neo fi lo lo gii or ga ni zu je od kil ku lat.

Na Wy dzia le Neo fi lo lo gii stu diu je ok. 4000 stu den tów i ok. 100
dok to ran tów. Wy dział ofe ru je swo im stu den tom do wy bo ru bli -
sko 50 spe cjal no ści. Tak że w tym ro ku na spe cjal no ści WN – fi -
lo lo gia nor we ska i fi lo lo gia duń ska – by ło na UAM naj wię cej
kan dy da tów na jed no miej sce. To po wód do du my, ale tak że zo -

bo wią za nie do cią głe go roz wi ja nia ofer ty dy dak tycz nej i utrzy my -
wa nia naj wyż szej ja ko ści kształ ce nia. 

Opty mi zmem na pa wa ją dok to ran ci czer pią cy od swo ich mi -
strzów i sta ją cy się peł no praw ny mi na ukow ca mi, któ rzy bar dzo
do brze ra dzą so bie na no wo cze snych ścież kach na uki. Ab sol wen -
ci wy dzia łu są po żą da ny mi pra cow ni ka mi licz nych branż i spe -
cjal no ści. WN UAM wno si bo ga ty wkład w roz wój na uki oraz
spo łecz no ści lo kal nej, a tak że w szer szym za kre sie – Pol ski. Istot -
nym wy zwa niem dla wy dzia łu są je go wa run ki lo ka lo we. I ich po -
pra wa jest za da niem wy ma ga ją cym na tych mia sto wych dzia łań.
Otóż trzy z dzie wię ciu jed no stek wy dzia łu cze ka ją w naj bliż szym
ro ku prze no si ny. Za da niem pa lą cym dla WN jest obec nie ta kie
zor ga ni zo wa nie ży cia na uko we go i pro ce su dy dak tycz ne go, aby
nie ucier pia ła na tym ja kość kształ ce nia i na uki, a stu den ci oraz
pra cow ni cy mie li god ne wa run ki do wy peł nia nia swo ich obo -
wiąz ków.
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Jak wydziały zaliczyły…
Minął pierwszy rok pracy w nowo wybranym zespole dziekańskim z nowymi pomysłami i pootwierał

nowe drogi – w nowych warunkach. Na ile postawione przed waszym wydziałem 
„Zadania do wykonania” zrealizowały się? Co przyniosło radość i zadowolenie największe? 

Co przybliża wydział do celów i zadań dalekosiężnych? Jakie cele swojej aktualności wciąż nie tracą,
a przeciwnie – wymagają dalszego rozwijania? Co napawa optymizmem, a co obawami? Co nakazuje

korygowanie planów, a co w nich utwierdza? Co na dziś jest zadaniem palącym? 

KoleJne wyPowiedzi dzieKanów BędzieMy PUBliKować 
sUKCesywnie na łaMaCH „ŻyCia UniwersyteCKiego”. 
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Prof. Ka ta rzy na dziU Bal sKa Ko ła CzyK,

dzie kan Wy dzia łu An gli sty ki 

m o ty wem prze wod nim na sze go dzia ła nia na Wy dzia le
An gli sty ki jest ha sło: Ne ver com pro mi se on excel len -
ce! W tym też du chu re ali zo wa li śmy pierw szy rok mo -

jej dru giej ka den cji na WA, we dług ce lów i za dań Stra te gii WA.
Ona po ma ga i 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 za kre sie ba dań od no to wa li śmy sta ły wzrost licz by ar ty ku -
łów w cza so pi smach wy so ko punk to wa nych oraz mo no gra fii
na uko wych au tor stwa pra cow ni ków oraz du żą sku tecz ność
w po zy ski wa niu środ ków gran to wych. Jak co ro ku, zor ga ni zo -
wa li śmy licz ne mię dzy na ro do we kon fe ren cje oraz za pro si li śmy
wie lu go ści z wy kła da mi i warsz ta ta mi. W za kre sie kształ ce nia
przy go to wa li śmy do uru cho mie nia lub kon ty nu acji no we kie -
run ki i spe cjal no ści: En glish Lin gu istics: The ories, In ter fa ces,
Tech no lo gies, The atre and Dra ma in En glish, En glish Stu dies:
Li te ra tu re and Cul tu re oraz spe cjal ność an giel sko -chiń ską.

O ja ko ści kształ ce nia WA świad czy też na gro da Mi ni stra Na -
uki i Szkol nic twa Wyż sze go przy zna na ze spo ło wi dy dak ty ków
WA za in no wa cyj ne me to dy dy dak tycz ne w za kre sie prak tycz -
nej na uki ję zy ka an giel skie go. O otwar to ści na oto cze nie świad -
czy m.in. po wo ła nie Spo łecz nej Ra dy Pra co daw ców. Owo cem
pro fe sjo nal ne go za rzą dza nia by ło m.in. za ję cie I miej sca w ran -
kin gu „Przy ja zny Dzie ka nat 2017”. Pra cow ni cy ad mi ni stra cji
od by li szko le nia te ma tycz ne oraz do sko na li li zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go na kur sach fun do wa nych na wy dzia le. Po wo ła -
no sta łe dy żu ry psy cho lo ga i lo go pe dy dla pra cow ni ków
i stu den tów.

W dłu go ter mi no wych pla nach wi dzę mię dzy na ro do wą akre -
dy ta cję i ran king. Do te go ce lu zde cy do wa nie przy bli ży ło nas
po wo ła nie prze ze mnie cia ła do rad cze go Fa cul ty of En glish Ad -
vi so ry Bo ard (FAB). Pierw sze spo tka nie Ra dy od by ło się 16
czerw ca 2017. Człon ka mi FAB zo sta li wy bit ni przed sta wi cie le
ję zy ko znaw stwa i li te ra tu ro znaw stwa peł nią cy na swych uczel -
niach funk cje ad mi ni stra cyj ne: prof. Ni ko laus Ritt, Uni ver si ty
of Vien na, prof. Sri kant Sa ran gi, Aal borg Uni ver si ty, prof. Mi -
cha el S. Vi te vitch, Uni ver si ty of Kan sas, oraz prof. Chan tal Za -
bus, Uni ver sité Pa ris XIII-Sor bon ne Pa ris Cité & In sti tut
uni ver si ta ire de Fran ce (IUF). Gosz cze nie pro fe so rów w ra -

mach pro gra mu Ful bri ght to rów nież krok w przy szłość: w ro -
ku aka de mic kim 2017/18 bę dzie to prof. Pa me la How land, o co
za bie ga li śmy w ro ku ubie głym. Bar dzo za do wa la ją cy jest na bór
na stu dia i szcze gól nie cie szy po wo dze nie na szych no wych pro -
gra mów. W przy go to wa nym przez Per spek ty wy ran kin gu kie -
run ków stu diów – fi lo lo gie ob ce na rok 2017, nasz wy dział
za jął 3. miej sce w Pol sce.

Na sze wy dzia ło we mot to Ne ver com pro mi se on excel len ce! jest
po nad cza so we. Skła nia nas do my śle nia per spek ty wicz ne go, wi -
zjo ner skie go po nad po dzia ła mi i uprze dze nia mi. Na dal i za -
wsze więc wspie rać trze ba roz wój na uko wy pra cow ni ków
i dok to ran tów i pra cę ze spo ło wą. Bu do wać trze ba spo łecz ność
pra cow ni ków i stu den tów, któ ra lu bi i chce być ra zem. 

Opty mi zmem na pa wa utrzy my wa nie przez wy dział wy so kie -
go po zio mu ba dań i kształ ce nia oraz za rzą dza nia, co zna la zło
po twier dze nie w licz nych już wy żej wy mie nio nych fak tach (na -
bór na stu dia, ran king Per spek tyw, na gro da Mi ni stra, Przy ja -
zny Dzie ka nat, itd.). Te po twier dzo ne kie run ki dzia ła nia na le ży
kon ty nu ować. Ko rek ty zwy kle do ty czą or ga ni za cji stu diów i są
kon se kwen cją an kiet i opi nii stu denc kich i pra cow ni czych.
Rów nież fi nan se wy ma ga ją sta łej kon tro li.

Oba wy bu dzi to co od nas sa mych nie za le ży, a za tem głów -
nie za po wie dzi bli żej nie okre ślo nych re form sys te mu na uki
i szkol nic twa wyż sze go w Pol sce.

A co na dziś jest za da niem pa lą cym? Nie wąt pli wie za pew nie -
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. W naj bliż szym cza sie cho dzi o lo -
gi sty kę sko or dy no wa nia pra cy w dwóch bu dyn kach – Col le gium
No vum i do ce lo wym bu dyn ku przy ul. Grun waldz kiej 6 bez tra -
ce nia na ja ko ści. Ufam, że wła dze UAM za pew nią wspar cie wła -
dzom wy dzia łu w tym trud nym okre sie. 
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Prof. agniesz Ka Cy Bal -Mi CHal sKa, 
dzie kan Wy dzia łu Stu diów Edu ka cyj nych UAM

w iel ki to dla mnie za szczyt i przy wi lej re pre zen to wać wy dział,
któ ry jest naj lep szym wy dzia łem pe da go gicz nym w kra ju.
O je go ran dze świad czy udo ku men to wa ny wy kaz wy róż -

nień, któ re w mi ja ją cym ro ku aka de mic kim przy pa dły WSE w udzia -
le, a mia no wi cie: Me dal Pol skie go To wa rzy stwa Pe da go gicz ne go
w do wód szcze gól nych za sług dla roz wo ju pe da go gi ki ja ko dys cy pli -
ny na uko wej i kie run ku kształ ce nia; cer ty fi kat akre dy ta cyj ny i znak
ja ko ści „Stu dia z Przy szło ścią” za pro wa dzo ne na WSE stu dia na kie -
run ku pe da go gi ka i pe da go gi ka spe cjal na; I miej sce w ogól no pol skim
ran kin gu kie run ków stu diów „Per spek ty wy 2017” za pro wa dzo ny
na WSE kie ru nek: pe da go gi ka spe cjal na oraz II miej sce – za pro wa -
dzo ny kie ru nek: pe da go gi ka.

Roz le gła ak tyw ność na uko wo -ba daw cza pra cow ni ków WSE zo -
sta ła do ce nio na i wie lu na szych pro fe so rów za sia dło w pre sti żo -
wych gre miach o cha rak te rze kra jo wym i mię dzy na ro do wym,
m.in.: CK (prof. Z. Me lo sik), KNP PAN (prof. W. Am bro zik, prof.
A. Cy bal -Mi chal ska, prof. M. Du dzi ko wa, prof. Grom kow ska -Me -
lo sik, prof. W. Jam ro żek, prof. Z. Me lo sik), PTP (prof. A. Cy bal -Mi -
chal ska, prof. A. Ćwi kliń ski, dr R. Sar nec ki, dr M. Lesz ko wicz),
Na tio nal Aca de my of Edu ca tion Scien ces of Ukra ine (prof. H.
Krau ze -Si kor ska). Po nad to w mi nio nym ro ku aka de mic kim pra -
cow ni cy WSE otrzy ma li po wo ła nia do ze spo łów eks perc kich i do -
rad czych w: Mi ni ster stwie Spra wie dli wo ści (prof. J. Stęp niak, prof.
W. Am bro zik), Mi ni ster stwie Edu ka cji Na ro do wej (prof. S. Dy lak,
dr M. Buch nat, dr K. Waw rzy niak), In sty tu cie Ba daw czym NASK
(prof. J. Py żal ski), PKA (prof. B. Ja chim czak), Kul czyk Fo un da tion
(prof. K. Ku szak) oraz w de ba tach or ga ni zo wa nych przez Kan ce la -
rię Pre zy den ta RP na te mat przy szło ści pol skiej edu ka cji do mo wej
(prof. M. Bu daj czak). 

O po ten cja le WSE świad czą rów nież ode bra ne przez pra cow ni -
ków WSE na gro dy i wy róż nie nia, wśród któ rych wy mie nić na le ży:
od zna cze nie prof. E. Po tu lic kiej przez KNP PAN Me da lem Za Za -
słu gi Dla Roz wo ju Pol skiej Pe da go gi ki, sty pen dium Mi ni stra Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go dla dr. M. Kli chow skie go, ty tuł wy bit nej
mo no gra fii dla pra cy: Eli tar ne szkol nic two śred nie. Mię dzy re pro duk -
cją kul tu ro wą a ru chli wo ścią kon ku ren cyj ną prof. A. Grom kow skiej -
-Me lo sik przy zna ny przez PTP, ty tuł „Mi strza Pe da go gii” dla prof. I.
Chrza now skiej oraz ty tuł „Ho mo Cre ator” dla prof. S. Dy la ka i prof.
J. Py żal skie go, przy zna ne przez ŁCDNiKP w Ło dzi. Świę tem na WSE
by ło rów nież nada nie prof. Z. Kwie ciń skie mu – pierw sze mu dzie -

ka no wi WSE – god no ści, ja ką jest Me dal WSE Za Za słu gi Dla Roz -
wo ju Pe da go gi ki Współ cze snej.

Za waż ny ele ment w kie ro wa niu WSE uzna ję two rze nie ko rzyst ne -
go kli ma tu dla roz wo ju ka dro we go. Ce lo wi te mu słu ży ło pro wa dze -
nie zde cy do wa nej po li ty ki sprzy ja ją cej awan som w za kre sie
dok to ra tów, ha bi li ta cji i pro fe sur, jak rów nież sta no wisk pro fe so ra
nad zwy czaj ne go i zwy czaj ne go. Na pod kre śle nie za słu gu ją suk ce sy
pra cow ni ków i dok to ran tów w pu bli ko wa niu ar ty ku łów w wy so ko -
punk to wa nych cza so pi smach o za się gu mię dzy na ro do wym, w apli -
ko wa niu o środ ki ze źró deł ze wnętrz nych wo bec UAM, a tak że udział
w pro jek tach ba daw czych na szcze blu kra jo wym i mię dzy na ro do -
wym. UAM otrzy mał no mi na cję Fun da cji Roz wo ju Edu ka cji
EDUInspiracje za zre ali zo wa ny na WSE pro jekt: Kom pe ten cje wy cho -
waw cze i spo łecz no -kul tu ro we współ cze snych na uczy cie li. Roz wi ja nie
sprzy ja ją ce go gran tom kli ma tu za owo co wa ło przy zna niem WSE
trzech pro jek tów w ra mach pro gra mu ope ra cyj ne go Pol ska Cy fro -
wa 2014-2020, pro jek tu w ra mach pro gra mu WRPO na la ta 2014–
2020, gran tu MNiSW na dzia łal ność upo wszech nia ją cą na ukę, udział
w pro jek cie fi nan so wa nym przez Eu ro pe an Co ope ra tion in Scien ce
and Tech no lo gy. Po wód do du my i du że go za do wo le nia sta no wią nie -
wąt pli wie suk ce sy i osią gnię cia dok to ran tów i stu den tów. 

Za ak cen tu ję, że był to rów nież rok wy peł nio ny po dej mo wa niem
nie ustan nych wy sił ków w ce lu utrzy ma nia wy so kie go na bo ru na stu -
dia I i II stop nia oraz wzbo ga ca nia ofer ty kształ ce nia, jak rów nież 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, dzia ła nia mi na rzecz otwar to ści WSE na po trze by osób
z nie peł no spraw no ścią, wspie ra niem przed się bior czo ści, wo lon ta ria -
tu i sa mo rząd no ści stu denc kiej, za an ga żo wa niem ma ją cym na ce lu
za pew nie nie płyn no ści fi nan so wej wy dzia łu, kon ty nu owa niem po li -
ty ki re mon to wej oraz dba ło ścią o co dzien ny do bry kli mat funk cjo -
no wa nia wy dzia łu, któ ry sprzy ja in te gra cji i iden ty fi ka cji spo łecz no ści
pra cow ni ków, dok to ran tów, stu den tów z WSE i uni wer sy te tem.
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Pierw szy etap dzia łań zmie rza ją cych do two rze nia no -
wej ustawy po le gał na wy ło nie niu w kon kur sie trzech
ze spo łów na ukow ców, któ rzy przy go to wa li au tor skie

kon cep cje zmian. W dru gim skon cen tro wa no się na cy klu
kil ku na stu kon fe ren cji i de bat w ca łym kra ju.

W su mie, jak pod kre ślił w swo im li ście do aka de mic kich
spo łecz no ści mi ni ster Ja ro sław Go win, głos za bie ra ło oko -
ło kil ku ty się cy uczo nych, dok to ran tów, stu den tów i pra -
cow ni ków uczel nia nych ad mi ni stra cji. 

Ostat ni etap roz gry wał się pod czas Na ro do we go Kon gre -
su Na uki, 19 i 20 wrze śnia w Cen trum Kon gre so wym ICE
w Kra ko wie, gdzie przed sta wio no bi lans do tych cza so wych
prac i za pre zen to wa no pro jekt usta wy. Ale na tym oczy wi -
ście dys ku to wa nia nie ko niec. Te raz, po kon gre sie przy -
szedł czas, by w ra mach po stę po wa nia le gi sla cyj ne go
kon ty nu ować pro ces sze ro kich kon sul ta cji. Ma on po trwać
jesz cze kil ka mie się cy. 

***
Pod czas tej wspól nej dro gi każ dy głos miał zna cze nie.

Pod wpły wem me ry to rycz nych ar gu men tów mi ni ster stwo
i ja sam wie lo krot nie ko ry go wa li śmy i udo sko na la li śmy
wstęp ne za ło że nia. Owo cem by ło za pro po no wa nie roz wią -
zań, któ re są bez po śred nim efek tem dia lo gu ze śro do wi skiem
na uko wym – mó wił mi ni ster Go win – Im puls do dys ku sji
wy szedł z sa me go śro do wi ska aka de mic kie go. W pra ce
nad usta wą włą czy ła się wie lo ty sięcz na spo łecz ność, któ ra

po czu wa się do od po wie dzial no ści za przy szłość pol skich
uczel ni i na uki. Po 1989 ro ku nie by ło re for my, któ ra kształ -
to wa ła by się w tak in ten syw nym, po dwój nym dia lo gu: mię -
dzy rzą dem a za in te re so wa nym śro do wi skiem oraz
we wnątrz te go śro do wi ska. Ko mi sja Eu ro pej ska przed sta wia
nasz dia log ja ko wzo rzec wpro wa dza nia wiel kich re form sys -
te mo wych. 

Ser decz nie dzię ku ję każ de mu, kto włą czył się w do tych -
cza so we dzia ła nia. Jed no cze śnie za chę cam Pań stwa do za -
an ga żo wa nia w dal sze pra ce nad re for mą. Ma my uni kal ną
szan sę wspól nie wy pra co wać kom plek so we i spój ne roz wią -
za nia sta no wią ce Kon sty tu cję Pol skiej Na uki – na wie le lat
okre śla ją cą pod sta wy praw ne i in sty tu cjo nal ne, w któ rych
re ali zo wać bę dą Pań stwo swą mi sję i po wo ła nie za wo do we. 

Wie le uwa gi po świę ci li śmy też mniej szym ośrod kom aka -
de mic kim, któ re od gry wa ją istot ną kul tu ro twór czą ro lę
w swo ich re gio nach. Z te go sa me go po wo du szcze gól ne zna -
cze nie przy wią zu je my do lo sów pol skiej hu ma ni sty ki czy roz -
wo ju uczel ni ar ty stycz nych. 

Wie rzę, że sze ro ki dia log po zwo lił roz wiać licz ne na po -
cząt ku wąt pli wo ści i mi ty. Re for ma wzmoc ni, a nie osła bi
au to no mię uczel ni. Nie słu ży cen tra li za cji, lecz da uczel niom
więk szą swo bo dę. Już te raz za chę cam Pań stwa do re flek sji,
jak tę wol ność wy ko rzy stać, pro jek tu jąc np. kształt no we go
sta tu tu, któ ry okre śli zde cy do wa nie szer szy za kres spraw niż
do tych czas – pod kre ślał, mi ni ster – Pro szę po zwo lić mi wy -

Każ dy głos miał zna cze nie 
Kiedy oddawaliśmy  numer wrześniowy Życia Uniwersyteckiego  do drukarni, 

Narodowy Kongres Nauki miał się właśnie rozpocząć. 
tym samym  kończyła się  nad  Ustawą 2.0 szeroka ogólnopolska debata.  
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ra zić opi nię, że bez cen ną war to ścią wy ni ka ją cą z mo de lu na -
szych prac nad pro jek tem Usta wy 2.0 by ło tak że i to, że le piej się
wza jem nie po zna li śmy; że na wią za ły się bliż sze re la cje mię dzy
uczel nia mi i przy jaź nie mię dzy ludź mi. Mi mo na tu ral nych róż -
nic in te re sów pra ce nad do ce lo wym mo de lem pol skie go sys te mu
szkol nic twa wyż sze go i na uki do pro wa dzi ły do au ten tycz nej in -
te gra cji śro do wi ska aka de mic kie go. 

***
W naj bliż szych la tach cze ka ca łe śro do wi sko wie le zmian.

Zmie ni my kla sy fi ka cję dys cy plin na uko wych (opie ra jąc się
na mo de lu OECD). Wpro wa dzi my no we za sa dy ewa lu acji (oce -
nia jąc już nie jed nost ki or ga ni za cyj ne, ale dys cy pli ny w ra mach
kon kret nej uczel ni czy in sty tu tu na uko we go). Po wią że my
upraw nie nia do nada wa nia dok to ra tów i ha bi li ta cji z ka te go -
ria mi na uko wy mi przy zna ny mi da nej jed no st ce. Grun tow nie
zmie ni my mo del kształ ce nia dok to ran tów, trak tu jąc ich nie jak
stu den tów, lecz ba da czy i wpro wa dza jąc dla nich po wszech ny
sys tem sty pen dial ny. Roz pocz nie my roz pi sa ny na kil ka lat kon -
kur so wy pro ces wy ła nia nia uczel ni ba daw czych. Przy zna my
uczel niom swo bo dę w za kre sie okre śla nia wła snych struk tur or -
ga ni za cyj nych. Te i wie le in nych zmian bę dzie my jed nak wpro -
wa dzać ewo lu cyj nie, w opar ciu o sta ran nie przy go to wa ny,
re ali stycz ny har mo no gram. 

Pod czas na szych spo tkań wie lo krot nie po wta rza łem, że re for -
ma mu si ko niecz nie być po wią za na ze zna czą cym wzro stem na -
kła dów na szkol nic two wyż sze i na ukę. Te raz z ra do ścią mo gę
po wie dzieć, że w przy szło rocz nym bu dże cie prze zna czy my
na po wyż szy cel do dat ko wy mi liard zło tych – mó wił mi ni ster.

Na ro do wy Kon gres Na uki stał się płasz czy zną ana li zo wa nia
kon kret nych pro po zy cji ca ło ścio wych re gu la cji usta wo wych. Po -
szcze gól nym ob sza rom re gu lo wa nym przez no wą usta wę po -
świę co ne by ły nie tyl ko wy stą pie nia, pa ne le oraz  se mi na ria,
na któ rych by ła oka zja do zgło sze nia uwag i pro po zy cji od no -
śnie za pi sów w po szcze gól nych czę ściach pro jek tu usta wy. Na -
ro do wy Kon gres Na uki był też po cząt kiem po nad
dwu mie sięcz ne go okre su kon sul ta cji te go pro jek tu, po któ rym
zo sta nie on sko ry go wa ny i prze ka za ny rzą do wi i par la men to wi.

Wśród waż nych ob sza rów po dej mo wa nych w de ba tach zna -
la zły się mię dzy in ny mi ta kie te ma ty jak np.:
y umię dzy na ro do wie nie na uki i szkol nic twa wyż sze go;
y pro po zy cje zmian w na ukach hu ma ni stycz nych i spo łecz -

nych;
y zin ten sy fi ko wa nie współ pra cy po mię dzy na uką, go spo dar -

ką i ad mi ni stra cją pu blicz ną;
y ścież ki ka rie ry i roz wój mło dej ka dry aka de mic kiej;
y do stęp ność kształ ce nia na po zio mie eli tar nym w po wią za -

niu z wy so kiej ja ko ści ba da nia mi;
y ustrój i za rzą dza nie w szkol nic twie wyż szym.

Na ro do wy Kon gres Na uki otwo rzył no wy roz dział w hi sto rii
pol skiej na uki i szkol nic twa wyż sze go. No we ra my praw ne, któ -
re da dzą uczel niom zde cy do wa nie więk szy za kres au to no mii
w kształ to wa niu we wnętrz nej struk tu ry i ak tyw no ści, mu szą zo -
stać na stęp nie wy peł nio ne za rów no opra co wa ny mi na uczel -
niach roz wią za nia mi or ga ni za cyj ny mi, jak i ak tyw no ścią
ba daw czą i edu ka cyj ną na wy so kim po zio mie. Cho dzi o to,
by usta wa w tym po ma ga ła, a nie prze szka dza ła. W na szych de -
ba tach na Kon gre sie bę dzie my ana li zo wać, czy do brze słu ży ona
ce lom, któ re le gły u pod staw prac, ja kie wspól nie pro wa dzi li śmy:
do sko na ło ści na uko wej, wy so kiej ja ko ści kształ ce nia i spo łecz -
nej od po wie dzial no ści na uki – pod kre ślał prof. Ja ro sław Gór -
niak, prze wod ni czą cy Ra dy Na ro do we go Kon gre su Na uki.

opr. J.l.

Listę najlepszych uczelni na świecie otwierają
Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Stanford
i Uniwersytet Cambridge. Wśród pierwszych
25 najlepszych uczelni jest 19 uniwersytetów
amerykańskich, 4 uniwersytety europejskie

(University of Cambridge, University of
Oxford, University College London, Swiss

Federal Institute of Technology Zurich) oraz
University of Toronto i The University of Tokyo. 

z in nych uni wer sy te tów eu ro pej skich naj wyż -
sze miej sce zaj mu ją: Uni ver si ty of Co pen ha -
gen (30 miej sce), The Uni ver si ty of

Man che ster (38), Pier re and Ma rie Cu rie Uni ver si -
ty – Pa ris 6 (40 miej sce) oraz Uni ver si ty of Pa ris -Sud
(Pa ris 11) (41 miej sce).

Ran king ARWU z oko ło 20 tys. uni wer sy te tów ba -
daw czych na świe cie uwzględ nia tyl ko te, któ re
wśród swo ich ab sol wen tów lub pra cow ni ków ma ją
lau re atów Na gro dy No bla lub Me da lu Field sa, uczo -
nych o wy so kich cy to wa niach oraz pu bli ka cje
w Scien ce lub Na tu re. Tak więc zna le zie nie się wśród
pu bli ko wa nych pierw szych 800 uczel ni w tym ran -
kin gu ozna cza wej ście do gru py 4% naj lep szych
uczel ni na świe cie.

Uczel nie oce nia ne są w czte rech ka te go riach: „Qu -
ali ty of Edu ca tion” (z wa gą 10%) – tu mia rą jest licz -
ba ab sol wen tów, któ rzy otrzy ma li Na gro dę No bla lub
Me dal Field sa, „Qu ali ty of Fa cul ty” (z wa -
gą 40%) – mia rą są pra cow ni cy uczel ni, któ rzy otrzy -
ma li Na gro dę No bla lub Me dal Field sa oraz
naj bar dziej cy to wa ni pra cow ni cy uczel ni, „Re se arch
Out put” (40%) – mia rą są pu bli ka cje in dek so wa ne
w Scien ce Ci ta tion In dex -expan ded and So cial Scien -
ce Ci ta tion In dex oraz licz ba pu bli ka cji w Scien ce
i Na tu re oraz czwar ty z pa ra me trów „Per ca pi ta aca -
de mic per for man ce” z wa gą 10%.

Z pol skich uczel ni w ran kin gu zna la zło się sześć.
Naj wy żej no to wa ny jest Uni wer sy tet War szaw ski
(miej sca 301-400), na stęp nie Uni wer sy tet Ja giel loń -
ski (miej sca 401-500). Na dal szych miej scach (od 500
do 800) zna la zły się Aka de mia Gór ni czo -Hut ni cza
w Kra ko wie (miej sca 601-700), Uni wer sy tet im. Ada -
ma Mic kie wi cza w Po zna niu (miej sce 701), Uni wer -
sy tet Wro cław ski (miej sca 701-800) oraz Ślą ski
Uni wer sy tet Me dycz ny (miej sca 701-800). 

Co dzie li naj bar dziej pol skie uczel nie od świa to wej
czo łów ki? Przede wszyst kim brak wśród ab sol wen -
tów i pra cow ni ków lau re atów Na gród No bla i Me da -
lu Field sa, po nad to nie wiel ka jest licz ba uczo nych
o bar dzo wy so kich cy to wa niach oraz ni ski udział pu -
bli ka cji na uko wych w Scien ce i Na tu re. r.n

Bra ku je nam 
no bli stów 
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Po pierw szych de ba tach: czy wy cią gnął pan ja kieś wnio ski, po sta no -
wił coś zmie nić?
Idea De bat Aka de mic kich ja ko dys ku sji uczo nych o waż nych spra -
wach, pro wa dzo nej na wła ści wym uczel ni wyż szej po zio mie po wsta -
ła w ostat nim se me strze ubie głe go ro ku. Te pierw sze trzy de ba ty, ja kie
się od by ły, oka za ły się nie ła twe or ga ni za cyj nie. Trze ba by ło bo wiem
usta lić ta ki ter min spo tka nia, aby czte rech na ukow ców, po dwóch
z UAM i UEP, zna la zło czas. Są to z za ło że nia de ba ty rek tor skie, a więc
w obec no ści rek to rów lub pro rek to rów uczel ni, któ rzy tą swo ją obec -
no ścią nie ja ko sy gnu ją de ba tę. Trze ba więc, aby wy bra ny ter min od -
po wia dał rów nież rek to rom. Ra zem z prof. Ta de uszem Ko wal skim,
któ ry z ra mie nia Uni wer sy te tu Eko no micz ne go ko or dy nu je De ba ty,
moc no gim na sty ko wa li śmy się nad ty mi spra wa mi, więc cie szy my się,
że w cią gu tak krót kie go cza su uda ło się zor ga ni zo wać aż trzy de ba ty:
o sa mo rzą dzie, o eko lo gii i o Unii Eu ro pej skiej. 

By łam i bo la łam nad ni ską fre kwen cją…
Ja też, oczy wi ście, ale nie jest to bo lącz ka tyl ko na szych de bat. Nie daw -
no prof. Wolff -Po wę ska mó wi ła mi o spo tka niu, któ re zgro ma dzi ło sa -
me na uko we gwiaz dy, a przy cią gnę ło tyl ko kil ka na ście osób. Ni ska
fre kwen cja mnie smu ci, bo prze cież pa mię tam spo tka nia na uni wer -
sy te cie z po cząt ków lat 90., gdy na te spo tka nia przy cho dzi ło na wet kil -
ka set osób. Wiem, że lu dzi przy cią ga ją gwiaz dy, wiel kie na zwi ska,
ce le bry ci, ale idea na szych de bat jest in na. My, „tu tej si” na ukow cy, ma -
my się po ka zać mia stu, dać po znać, sfor mu ło wać coś, co moż na by na -
zwać po znań ską aka de mic ką opi nią pu blicz ną.

Mo że to kwe stia pew nych na wy ków kul tu ral nych. Bę dąc w niem -
czech wie le ra zy wi dzia łam, jak na spo tka nia – wca le nie ta kie cie ka -
we – czy kon cer ty – wca le nie ta kie nad zwy czaj ne przy cho dzi ło du żo
osób, ży wo za in te re so wa nych, w róż nym wie ku…
Tak, na pew no jest to ja kaś kwe stia oby wa tel skiej ak tyw no ści. Ale tym
bar dziej do brze, że de ba ty się od by wa ją, bo na czymś te na wy ki trze -
ba kształ to wać…

Bra ku je na sa li zwłasz cza mło dych lu dzi, stu den tów.
Za to my sta ra my się do de ba tu ją ce go gro na za pra szać tak że młod -
szych na ukow ców, bo chce my by de ba ta to czy ła się po przez po ko le -
nia. Wspo mnia ła pa ni, aby stu den tów ja koś zmu sić do uczest nic twa

w de ba tach np. po przez przy zna wa nie punk tów. Nie, ab so lut nie
nie – wszel ki ta ki przy mus ro dzi fałsz. Ale przy znam się, że gdy bym
na de ba cie zo ba czył swo je go stu den ta, na pew no bym so bie to bar dzo
za pa mię tał! Oczy wi ście po zy tyw nie.

a gdy by te ma ty for mu ło wać bar dziej za czep nie np. nie eko lo gia tyl -
ko „dla cze go wy ci na się bez kar nie Pusz czę Bia ło wie ską”? Mo że to
bar dziej przy cią gnę ło by uczest ni ków?
Nie, no bles se ob li ge: uni ka my sfor mu ło wań po li tycz nych. Na jed nej
z de bat w nad cho dzą cym se me strze też nie mó wi my o „de for mie edu -
ka cji” czy na wet o li kwi da cji gim na zjów. Te mat sfor mu ło wa ny jest ina -
czej, po wie dział bym, po aka de mic ku: ja kiej re for my edu ka cji Po la cy
po trze bu ją? Pa ni za rzu ty do ty czy ły też te go, że na de ba tach spo ty ka ją
oso by o po dob nych po glą dach, że nie iskrzy – to praw da, ale też więk -
szość aka de mi ków ma po glą dy ra czej li be ral ne. Tym ra zem na dys ku -
sję o ro li uni wer sy te tu w ży ciu pu blicz nym uda ło nam się zna leźć pa rę
na ukow ców o od mien nych po glą dach. Bę dzie to prof. Ro man Ku bic -
ki i prof. Krzysz tof Brzech czyn. Na ko lej nej de ba cie o re for mie edu ka -
cji ze stro ny UAM też wy stą pi pa ra róż nią ca się swo im spoj rze niem
na świat: to dr Iwo na Chmu ra -Rut kow ska, fe mi nist ka oraz prof. Sta ni -
sław Dy lak, tra dy cjo na li sta, zwią za ny z Ko ścio łem. Na sze de ba ty ma ją
też z za ło że nia być wzo rem kul tu ral nej dys ku sji na po zio mie me ry to -
rycz nym – któ rej tak dzi siaj bra ku je w ży ciu pu blicz nym – a więc zo -
ba czy my, jak to się spraw dza przy du żej róż ni cy po glą dów. 

a pro mo cja de bat?
Sta ra my się, przez pro mo wa nie De bat Aka de mic kich w me diach elek -
tro nicz nych. Mo że też po trzeb ne by ły by pla ka ty na wy dzia łach? Nie je -
ste śmy spe cja li sta mi od mar ke tin gu, to ra czej spra wa dzia łu pro mo cji. 

a z cze go jest pan po pierw szej se rii de bat naj bar dziej za do wo lo ny?
Uda ła się nam na pew no in te gra cja uczel ni. Choć UEP jest tak bli sko,
rzad ko się spo ty ka my. Na de ba tach na to miast po zna je my się wza jem -
nie, w swo bod nej at mos fe rze. Na wet to, że de ba ty od by wa ją się na -
prze mien nie w sie dzi bach UEP i UAM też nas zbli ża. To przy wra ca
tro chę at mos fe rę daw nych uczel ni, gdy ucze ni spo ty ka li się czę ściej
i pro wa dzi li dys pu ty na róż ne te ma ty. Nie by ły to tyl ko punk to wa ne
kon fe ren cje, ale wła śnie ta kie cie ka we roz mo wy. W przy szło ści, jak
są dzę, do łą czą do na szych de bat tak że in ne uczel nie po znań skie. y

Jed nak de ba tuj my
z prof. Krzysz to fem Po de mskim, ko or dy na to rem de bat aka de mic kich z ra mie nia Uam,

roz ma wia ma ria ry bic ka
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Cen ne me ta le mi gru ją mię dzy płasz czem Zie mi a dnem oce anu.
Choć zło ża wy stę pu ją na po wierzch ni dna oce anu, me ta le do cie -
ra ją tam z głę bi Zie mi. Naj lep szym spo so bem na po zna nie tych

pro ce sów są głę bo kie wier ce nia oce anicz ne. Do ba dań wy ko rzy stu je się
za rów no tra dy cyj ne tech ni ki, ta kie jak mi kro skop optycz ny do roz po -
zna wa nia mi ne ra łów, jak i naj no wo cze śniej sze np. fem to se kun do wą
abla cję la se ro wą pod łą czo ną do spek tro me tru mas z in duk cyj nie sprzę -
żo ną pla zmą, któ ra po zwa la na okre śla nie kon cen tra cji na wet bar dzo
rzad kich me ta li ta kich jak zło to czy tel lur. Wiąz ka la se ra jest tak do kład -
na, że moż na usta lić skład che micz ny i izo to po wy da ne go mi ne ra łu
w po lu o śred ni cy 5 mi kro me trów.

Ba da nia po mo gą w przy szłej eks plo ata cji su row ców z głę bi oce anów.
W ba da niach pró bek na lą dzie, któ re fi nan so wa ne są w ra mach Dia -
men to we go Gran tu Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go oraz
PRELUDIUM Na ro do we go Cen trum Na uki re ali zo wa nych na WNGiG
UAM uczest ni czy jesz cze dwóch ba da czy z na sze go uni wer sy te tu, prof.
An drzej Mu szyń ski oraz Bar tosz Pie te rek. Pierw sze wy ni ki ba dań po -
znań skich na ukow ców na te mat mi gra cji me ta li mię dzy płasz czem Zie -
mi a sko ru pą oce anicz ną opu bli ko wa no na ła mach cza so pi sma Geo lo gy.
Zło ża mie dzi, sre bra czy zło ta za wsze bę dą się cie szyć du żym za in te re so -
wa niem prze my słu i kon su men tów. Me ta le te na le żą do pier wiast ków
chal ko fil nych, któ re wy ka zu ją che micz ne po wi no wac two do siar ki – tłu -
ma czy Cią że la – Zło ża siarcz ków na lą dach są in ten syw nie eks plo ato wa -
ne, a ich za so by szyb ko się kur czą. Dla te go pod mor skim zło żom siarcz ków
po świę ca się co raz więk szą uwa gę.

Na uko wiec za uwa ża, że kil ka pry wat nych firm dą ży do pod mor -
skiej eks plo ata cji su row ców, a pań stwa prze ści ga ją się w wy ku py -
wa niu li cen cji pod przy szłą eks plo ata cję me ta li na wszyst kich trzech
oce anach. Tech no lo gia jest dziś na ty le za awan so wa na, że po zwa la
na wy do by cie su row ców z du żych głę bo ko ści pod wy so kim ci śnie -
niem wo dy.

Jed nak za nim prze mysł za cznie czer pać zy ski z oce anicz nych bo -
gactw, po trzeb ne są ba da nia. Wy ka za no już, że wie le du żych złóż
siarcz ków znaj du je się w po bli żu wy chod ni dol nej sko ru py i gór ne -
go płasz cza na dnie oce anu. Do tych czas od na le zio no bli sko dwie -
ście ta kich wy chod ni, ale z uwa gi na wy so kie kosz ty eks pe dy cji
oce anicz nych nie wie le z nich zo sta ło do brze zba da nych. Do tych -

czas wy ko na no za le d wie trzy od wier ty, pe ne tru ją ce dłu gi od ci nek
dol nej sko ru py oce anicz nej – pierw szy w la tach 1989-1997, dru gi
na prze ło mie 2004 i 2005 ro ku, a trze ci – na prze ło mie 2015 i 2016
ro ku, z udzia łem Po la ka oraz ba da czy z USA, Ja po nii, Nie miec,
Fran cji, Włoch, Wiel kiej Bry ta nii, Ho lan dii, Chin, In dii, Ko rei Po -
łu dnio wej, Bra zy lii i Au stra lii. W cią gu dwóch mie się cy uda ło się
im prze wier cić przez 800 me trów dol nej sko ru py oce anicz nej i za -
bez pie czyć od wiert przed je go dal szym po głę bie niem do gra ni cy
sko ru py i płasz cza.

Zło to z pod wod ne go skarb ca
Jakub Ciążela z wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uam jest jednym z 30 naukowców z całego

świata, którzy prowadzą pierwszy w historii odwiert do płaszcza ziemi na oceanie indyjskim, 1000 km
na południe od mauritiusu. miejscem odwiertu jest atlantis Bank – niegdyś wyspa, obecnie znajdująca

się 700 metrów pod wodą.
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S tu dia ta kie ma ją za za da nie po głę bić współ pra cę po -
mię dzy eu ro pej ski mi szko ła mi wyż szy mi, pro wa dzić
do two rze nia sie ci uni wer sy te tów part ner skich, two -

rzyć mo de lo we pro gra my kształ ce nia, któ re po win ny stać się
in spi ra cją, punk tem od nie sie nia, ale rów nież wzor cem dla
dal szych po dob nych ko ope ra cji w za kre sie kształ ce nia. Ich
pod sta wo wym ce lem jest za tem sku tecz ne przy czy nie nie się
do sil niej sze go współ dzia ła nia uczel ni w ra mach eu ro pej skiej

prze strze ni edu ka cyj nej, a tak że wy dat nie po głę bie nie in ter -
na cjo na li za cji po szcze gól nych uczel ni.

Kie ru nek stu diów pro wa dzo ny jest przez stwo rzo ne dla
te go ce lu mię dzy na ro do we kon sor cjum uni wer sy te tów
na pod sta wie pod pi sa nej przez part ne rów umo wy o współ -
pra cy. Kon sor cja two rzą uczel nie z co naj mniej trzech kra -
jów sku pio ne wo kół jed nej, wio dą cej w tej ini cja ty wie, tzw.
uczel ni ko or dy nu ją cej. W skład kon sor cjum mo gą wcho -

Eu ro pej skie stu dia ma gi ster skie
do bra dro ga do umię dzy na ro do wie nia

kształ ce nia

Program Erasmus, obecnie Erasmus+, znany i uznany, kończy właśnie trzydzieści lat. Jest programem
obejmującym swoim zasięgiem wiele akcji i działań na różnych poziomach edukacji, nie tylko

w obrębie szkolnictwa wyższego. Jedną ze sprawdzonych od lat inicjatyw Unii Europejskiej mających
na celu zmiany w europejskim szkolnictwie wyższym, wypracowanie najwyższych międzynarodowych
standardów kształcenia oraz metod współdziałania podnoszących jakość studiowania są tzw. wspólne

magisterskie studia konsorcyjne, powołane i prowadzone w ramach programu Erasmus Mundus
(obecnie Erasmus Mundus Joint Master Degree, EMJMD).
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dzić rów nież part ne rzy nie bę dą cy uczel nia mi, np. in sty tu -
ty na uko we, in sty tu cje spo łecz ne, pod mio ty go spo dar cze
czy in sty tu cje kul tu ral ne. Po nad to w kon sor cjum znaj do -
wać się mo gą tzw. part ne rzy sto wa rzy sze ni ma ją cy „po śred -
nią” ro lę w two rze niu i re ali za cji pro gra mu kształ ce nia;
mo gą oni ofe ro wać np. za ję cia uzu peł nia ją ce lub wspar cie
re ali za cji prak tyk. Isto tą tak skon stru owa ne go kon sor cjum
jest wspól no ta dzia łań przede wszyst kim dy dak tycz nych
(wspól nie wy pra co wa ne efek ty kształ ce nia, spój na struk -
tu ra pro gra mu, wspól na re ali za cja pro gra mu, wspól ne two -
rze nie kom pa ty bil nej ofer ty za jęć obo wiąz ko wych i tych
do wy bo ru, wspól ne kształ to wa nie za sad re kru ta cji, za sad
eg za mi no wa nia i oce ny oraz pro ce su dy plo mo wa nia,
wspól ne za sa dy po zwa la ją ce na trans pa rent ne za pew nie -
nie ja ko ści kształ ce nia), ale tak że ad mi ni stra cyj no -fi nan -
so wych oraz pro mo cyj nych. 

Obec nie re ali zo wa ne są dwa pro gra my wspól nych stu diów
ma gi ster skich z udzia łem Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie -
wi cza w Po zna niu ja ko part ne rem, SERPChem/SERP+ oraz
Cros sways in Cul tu ral Nar ra ti ves. Uczest ni czy my tak że ja ko
part ner sto wa rzy szo ny w pro gra mie MaMaSELF. Ni niej szym
tek stem chcia ła bym za po cząt ko wać dys ku sję w UAM o te go
ty pu stu diach.

Już te da ne licz bo we uzmy sła wia ją, jak wy so kie stan dar dy
mu szą speł niać za kwa li fi ko wa ne do fi nan so wa nia pro jek ty
i jak trud no ta kie fi nan so wa nie uzy skać. Apli ku jąc o przy -
zna nie gran tu kon sor cjum mu si przed sta wić go to wą kon cep -
cję kształ ce nia moż li wą do na tych mia sto wej re ali za cji.
Wnio ski oce nia ne są przez nie za leż nych eks per tów we dług
czte rech po sia da ją cych róż ną wa gę kry te riów. 

Pod sta wo wym kry te rium jest tzw. „Ade kwat ność pro jek -
tu”, w ra mach któ re go oce nia ny jest m.in. stop nień zin te gro -
wa nia i spój no ści cząst ko wych ele men tów pro gra mu
kształ ce nia ofe ro wa nych przez po szcze gól ne uczel nia oraz
war tość wy ni ka ją cą z ich po łą cze nia. 

Ko lej nym kry te rium jest „Ja kość pla nu pro jek tu i je go re -
ali za cji”, w któ rym oce nia na jest tzw. ścież ki mo bil no ści po -
mię dzy part ne ra mi i jej me ry to rycz ne uza sad nie nie. 

Oce nie pod da wa na jest rów nież „Ja kość ze spo łu od po wie -
dzial ne go za pro jekt i me tod współ pra cy” 

Waż ny jest wła ści wy do bór ka dry na uko wo -dy dak tycz nej,
ale rów nież wska za nie spo so bów na efek tyw ną współ pra cę
po mię dzy po szcze gól ny mi ośrod ka mi gwa ran tu ją cą wła ści -
wą re ali za cję pro gra mu kształ ce nia, wy pra co wa nia wspól -
nych za sad przyj mo wa nia stu den tów, eg za mi no wa nia itd.

Nie bez zna cze nia jest za pew nie nia kon ty nu acji pro gra mu
po za koń cze niu fi nan so wa nia ze środ ków UE (np. przez po -
szu ki wa nie in nych źró deł fi nan so wa nia) oraz wpły wu pro -
gra mu na sto pień umię dzy na ro do wie nia uczel ni uczest ni ków
kon sor cjum. 

Oce nie pod da wa ny jest tak że „Wpływ i upo wszech nia nie”
w ra mach te go kry te rium wska zu je się m.in. spo so by po zy -
ski wa nia naj lep szych stu den tów z ca łe go świa ta.

Stu dia są otwar te dla wszyst kich ab sol wen tów stu diów li -
cen cjac kich (lub stu diów ekwi wa lent nych), a o przy ję cie mo -
gą ubie gać się kan dy da ci z ca łe go świa ta. Uczel nie mo gą tak że
po za sys te mem sty pen dial nym EU re kru to wać stu den tów,
któ rzy bę dą opła ca li cze sne.

Two rze nie kon sor cjum jest z pew no ścią pro ce sem trud nym
i żmud nym. Mu si opie rać się na za ufa niu w sto sun ku do kon -
sor cyj nych part ne rów, tak więc po prze dzać go mu si z pew no -
ścią dłu go let nia i bli ska współ pra ca po mię dzy uni wer sy te ta mi,
po szcze gól ny mi ich jed nost ka mi oraz oso ba mi two rzą cy mi

przy szłą ra dę kon sor cjum. Wspól ne wy sił ki ba daw cze, nie ko -
niecz nie zin sty tu cjo na li zo wa ne, czę sto łą czą ce pra cow ni ków
na uko wo -dy dak tycz nych tych uczel ni, wspól ne gran ty na uko -
we, or ga ni zo wa nie wspól nych kon fe ren cji na uko wych, ale
tak że sys te ma tycz na wy mia na na ukow ców i stu den tów, nie
tyl ko w ra mach pro gra mu Era smus/Era smus+ są do bry mi
prze słan ka mi do two rze nia wspól nych stu diów.

Ogrom nie cie szy, że nasz uni wer sy tet za an ga żo wa ny jest
w re ali za cję dwóch wspól nych pro gra mów kształ ce nia,
SERPChem/SERP+ oraz Cros sways in Cul tu ral Nar ra ti ves.
W obu przy pad kach są to stu dia o dłu giej już hi sto rii, któ re
do cze ka ły się ko lej nej po zy tyw nej de cy zji o fi nan so wa niu.
Oba pro gra my za kła da ją ukoń cze nie stu diów z uzy ska niem
dy plo mów uczel ni part ner skich (tzw. do uble de gree), w któ -
rych stu den ci re ali zo wa li pro gram stu diów. Wa run kiem uzy -
ska nia dy plo mu UAM jest od by cie stu diów na na szym
uni wer sy te cie w wy mia rze mi ni mum jed ne go se me stru i zdo -
by cie 30 punk tów ECTS.

SERPchem (Sur fa ce, Elek tro, Ra dia tion, and Pho to -Che mi -
stry), od 2017 prze kształ ca ją cy się w SERP+, to stu dia ma gi -
ster skie ofe ro wa ne przez czte ry eu ro pej skie uni wer sy te ty:
fran cu skie go ko ory dy na to ra, Uni wer sy tet Pa ris 11 oraz Uni -
wer sy tet w Ge nui, Uni wer sy tet w Por to i UAM. Pro gram ten

uzy skał po raz pierw szy w ro ku 2010 sta tus stu diów wspól -
nych Era smus Mun dus. Stu dia te ukoń czy ło do tąd 140 stu -
den tów; kil ku dzie się ciu z nich od by wa ło czę ścio we stu dia
na UAM. Pro gram z suk ce sem prze szedł ko lej ną oce nę i od je -
sie ni 2017, już ja ko SERP+, bę dzie fi nan so wa ny z fun du szy
eu ro pej skich przez ko lej ne trzy cy kle kształ ce nia. Re kru ta cja
stu den tów cy klu 2017-2019 zo sta ła już ukoń czo na (pra wie 10
kan dy da tów na jed no miej sce), w paź dzier ni ku roz po czy na się
re kru ta cja na cykl kształ ce nia 2018-2020. Zgod nie z za sa da -
mi pro gra mu Era smus Mun dus ofe ro wa ny pro gram kształ ce -
nia ma ja sno spre cy zo wa ną ścież kę mo bil no ści. Pierw szy
z czte rech se me strów wszy scy stu den ci spę dzą na uni wer sy -
te cie pa ry skim. Se mestr dru gi, to etap stu diów, w któ rych stu -
den ci in dy wi du al nie wy bie ra ją kształ ce nie na jed nej spo śród
trzech uczel ni part ner skich, w tym UAM. W ro ku dru gim stu -
den ci de cy du ją się na dal szą edu ka cję i przy go to wa nie pra cy
ma gi ster skiej (se mestr czwar ty) w jed nym spo śród wszyst kich
czte rech uni wer sy te tów two rzą cych kon sor cjum. War to ścio -
wym uzu peł nie niem te go pro gra mu kształ ce nia jest udział
w obo wiąz ko wej dla wszyst kich stu den tów pro gra mu szko le
let niej wy po sa ża ją cej uczest ni ków m.in. w wie dzę z pra wa au -
tor skie go i pa ten to we go oraz umie jęt no ści za rzą dza nia pro -
jek ta mi ba daw czy mi. Stu dia pro wa dzo ne są w ję zy ku
an giel skim, ję zy ku, w któ rym ofe ro wa na jest zde cy do wa -
na więk szość eu ro pej skich stu diów kon sor cyj nych. Ko or dy -
na to rem UAM w tym kon sor cjum jest prof. Boh dan Skal ski
z Wy dzia łu Che mii. 

Po śród pro po zy cji za kwa li fi ko wa nych do dal sze go fi nan -
so wa nia w ro ku 2017 znaj du je się pro gram kształ ce nia „Cros -
sway in Cul tu ral Nar ra ti ves”. Sam pro gram ist nie je
od ro ku 2005. Re ali zo wa ny jest przez kon sor cjum dzie się ciu
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uczel ni eu ro pej skich (z An glii, Fran cji, Hisz pa nii, Pol -
ski/UAM Szko cji, Włoch) i po za eu ro pej skich (z Ar gen ty ny,
Ka na dy i Mek sy ku – od 2018 no wym part ne rem bę dzie Bra -
zy lia), a ko or dy no wa ny przez fran cu ski Uni wer sy tet Per pi -
gnan. Ścież ka mo bil no ści wska zu je na ko niecz ność
stu dio wa nia na trzech spo śród 10 uni wer sy te tów. Se me stry
pierw szy i czwar ty stu dent spę dza się na dwóch róż nych uni -
wer sy te tach, na to miast dru gi i trze ci na tym sa mym. Po nie -
waż w kon sor cjum uczest ni czą uczel nie eu ro pej skie i z in nych
kon ty nen tów wy mo giem sta je się to, że stu den ci spo za Eu ro -
py zo bo wią za ni są do wy bra nia uczel ni eu ro pej skich, na to -
miast ci z Eu ro py mo gą stu dio wać je dy nie na jed nym
po za eu ro pej skim uni wer sy te cie. Pro gram kształ ce nia
na UAM jest od ręb ną spe cjal no ścią w ra mach kie run ku fi lo -
lo gia. Do tąd dy plom UAM otrzy ma ło 15 osób od by wa ją cych
czę ścio wo stu dia na na szym uni wer sy te cie. Pro gram ko or dy -
no wa ny jest w na szej uczel ni przez prof. Mi ro sła wa Lo bę
i prof. Mag dę Po tok, obo je z Wy dzia łu Neo fi lo lo gii. W ob rę -
bie te go pro gra mu kształ ce nia moż li we jest do bie ra nie za jęć
dy dak tycz nych w ję zy ku an giel skim, fran cu skim, hisz pań -
skim i wło skim. 

UAM ma sta tus part ne ra sto wa rzy szo ne go w pro gra mie
MaMaSELF (Ma ster in ma te rial scien ce explo ring lar ge sca -
le fa ci li ties), któ re go kon sor cjan ta mi są Uni wer sy tet w Ren -
nes 1 (ko or dy na tor), Uni wer sy tet w Mont pel lier, Uni wer sy tet
Tech nicz ny z Mo na chium, Uni wer sy tet Ma xi mi lia na Lu dwi -
ka z Mo na chium oraz Uni wer sy tet w Tu ry nie. Gro no part -
ne rów sto wa rzy szo nych two rzą po za UAM uczel nie oraz
in sty tu ty ba daw cze z Ja po nii, In dii, Szwaj ca rii, Ro sji i USA.

Struk tu ra pro gra mu umoż li wia stu dio wa nie na jed nej
z uczel ni sto wa rzy szo nej w se me strze czwar tym i przy go to -
wa nie tam pra cy ma gi ster skiej. Obec nie pro gram ten ko or -
dy nu je ze stro ny UAM prof. Ja cek Ku bic ki z Wy dzia łu Fi zy ki. 

Two rze nie i pro wa dze nie ta kich stu diów nie jest za tem ła -
twe, ale nie sie z so bą wie le róż no rod nych ko rzy ści tak dla
uczel ni oraz dla na uczy cie li aka de mic kich jak i stu den tów
pro gram ta ki re ali zu ją cym.

Uczel nie bio rą ce udział w ta kich pro gra mach sta ją się bar -
dziej otwar te i roz po zna wal ne w świe cie. Udział w ta kim pro -
gra mie bez wąt pie nia za pew nia uni wer sy te to wi
mię dzy na ro do wy pre stiż. Dzię ki ta kim stu diom moż na m.in.
po zy skać z ca łe go świa ta świet nych kan dy da tów na stu dia
dok to ranc kie. Two rze nie pro gra mu z part ne ra mi ze wnętrz -
ny mi po zwa la na kry tycz ne spoj rze nie na wła sne do tych cza -
so we pro gra my stu diów, mo że tak że stać się im pul sem do ich
mo der ni za cji. Mo że przy czy nić się do wpro wa dza nia no wych
me tod dy dak tycz nych, a tak że uspraw nie nia ob słu gi ad mi -
ni stra cyj nej. Mo że mieć istot ny wpływ na pod no sze nie kom -
pe ten cji ka dry na uko wo -dy dak tycz nej i ad mi ni stra cyj nej.

Stu dia wspól ne to stu dia in no wa cyj ne, czer pią ce z naj lep -
szych do świad czeń, mię dzy na ro do wej prak ty ki dy dak tycz nej
oraz efek tów ba dań na uko wych uczel ni two rzą cych da ne kon -
sor cjum, co czy ni je wy jąt ko wy mi, je dy ny mi w swo im ro dza -
ju i nie po wta rzal ny mi. Stu dia te da ją bar dzo ak tu al ną i sze ro ką

wie dzę me ry to rycz ną, któ rej gwa ran tem jest wła śnie bli ska
współ pra ca mię dzy na ro do wa. Da ją po nad to moż li wość uzy -
ska nia dy plo mu uczel ni za gra nicz nej, czę sto pre sti żo wej, któ -
ry jest roz po zna wal ny na eu ro pej skim ryn ku pra cy. Od by cie
stu diów na uczel ni za gra nicz nej mo że mieć tak że ko rzyst ny
wpływ na przy szłą ka rie rę za wo do wą w Pol sce.

Ofe ro wa nie ta kich stu diów po głę bia w spo sób oczy wi sty
mo ty wa cję mło dych lu dzi do na uki ję zy ka ob ce go, mo ty wu -
je rów nież na uczy cie li do po głę bie nia umie jęt no ści ję zy ko -
wych. Stu dia te pro wa dzą nie wąt pli wie do po sze rze nia ofer ty
za jęć pro wa dzo nych w ję zy kach ob cych tak że dla stu den tów
in nych kie run ków.

Pro wa dze nie ta kich stu diów ma tak że wy miar spo łecz ny;
stu den ci pra cu ją w gru pach wie lo na ro do wych i wie lo kul tu -
ro wych. Pra ca na za ję ciach wy po sa ża ich w umie jęt no ści
współ dzia ła nia w ta kich gru pach, efek tyw nej współ pra cy
z ludź mi po cho dzą cy mi z róż nych kul tur, róż nią cych się
na przy kład sty la mi ko mu ni ka cji. A ta kie umie jęt no ści, moż -
li we je dy nie do na by cia w for mie bez po śred nie go kon tak tu,
są obec nie bar dzo wy so ko ce nio ne przez pra co daw ców i sta -
no wią do sko na ły atut na glo bal nym ryn ku pra cy. Ta kie do -
świad cze nia istot nie wzbo ga ca ją wie dzę me ry to rycz ną i bę dą
przy no si ły wy mier ne ko rzy ści w przy szłym ży ciu za wo do -
wym. Stu dio wa nie w ra mach wspól ne go pro gra mu umoż li -
wia po nad to po zna nie in ne go sys te mu szkol nic twa wyż sze go,
in nej uczel ni, ale tak że in ne go kra ju, je go kul tu ry i ży cia dnia
co dzien ne go. To tak że wie dza, to umie jęt no ści i kom pe ten -
cje sta no wią ce w dzi siej szym świe cie „war tość do da ną”.

Choć sam pro gram Era smus Mun dus już okrzepł, to two -
rze nie stu diów kon sor cyj nych to za rów no dla uczel ni jak
i osób ko or dy nu ją cych wciąż wiel kie wy zwa nie. Uczel nie
pol skie na dal w sto sun ko wo nie wiel kim stop niu uczest ni -
czą w mię dzy na ro do wych kon sor cjach te go ty pu. Re ali za -
cja dwóch ta kich pro gra mów kształ ce nia (ja ko peł no praw ny
part ner), i to obu za kwa li fi ko wa nych do po now ne go fi nan -
so wa nia, jest z pew no ścią suk ce sem, za rów no na sze go uni -
wer sy te tu jak i osób je two rzą cych. Trze ba jed nak uznać te
pro jek ty za pi lo ta żo we, prze cie ra ją ce szlak, po ka zu ją ce, że
moż na ta kie pro jek ty na pol skich uczel niach, w ra mach pol -
skie go prze re gu lo wa ne go i ma ło ela stycz ne go sys te -
mu – szcze gól nie w za kre sie wa run ków pro wa dze nia
stu diów – sku tecz nie i z suk ce sem re ali zo wać. Uni wer sy tet
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu chce roz wi jać kształ -
ce nie w wy mia rze mię dzy na ro do wym, po wi nien więc dą -
żyć do za an ga żo wa nia się w ko lej ne przed się wzię cia
two rze nia stu diów wspól nych te go ty pu. Być mo że war to
za sta no wić się nad moż li wo ścią stwo rze nia od po wied nich
kon sor cjów (z ko niecz no ścią po sze rze nia do tych cza so wych
struk tur) i apli ko wa nia o fi nan so wa nie w ra mach ak cji
EMJMD na ba zie wy bra nych ist nie ją cych już stu diów ma -
gi ster skich, któ re UAM pro wa dzi wspól nie z part ne rem za -
gra nicz nym, ta kich jak np. stu dia na kie run ku fi zy ka
pro wa dzo ne wraz z Uni wer sy te tem w Ren nes 1 czy „Po la -
cy i Niem cy w Eu ro pie” re ali zo wa ne z Uni wer sy te tem Chri -
stia na Al brech ta w Ki lo nii. 

Waż nym za da niem dla „służb dy dak tycz nych” oraz od po -
wied nich dzia łów ad mi ni stra cji UAM jest za pew nie nie wła -
ści we go wspar cia w przy go to wa niu i re ali za cji ta kich stu diów,
tak że in nych kie run ków stu diów two rzo nych we współ pra -
cy z part ne rem/part ne ra mi za gra nicz ny mi. I jest to waż ne za -
da nie nie tyl ko na nad cho dzą cy rok aka de mic ki. 

Prof. Be ata Mi ko łaj czyk
Pro rek tor UaM
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y Udział w takim programie bez
wątpienia zapewnia uniwersytetowi
międzynarodowy prestiż
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N a szą uwa gę sku piał wte dy przede
wszyst kim spo sób two rze nia cza so pism.
Dys ku to wa li śmy więc o tym, jak to ro -

bić, że by ga ze ta spraw nie funk cjo no wa ła w sys -
te mie ko mu ni ka cyj nym uczel ni, że by
przy cią ga ła czy tel ni ków swo ją for mą, ję zy kiem,
tre ścią; szu ka li śmy wła ści wej dro gi, jak to ro bić,
by ocze ki wa nia czy tel ni ków wy peł nia ne by ły jak
naj le piej. A cho ciaż tam te py ta nia i za da nia nie
tra cą ak tu al no ści, te raz sta nę li śmy wo bec sy tu -
acji cał kiem no wej dla ży cia cza so pism i ga zet
aka de mic kich. In ter net i przed na mi otwo rzył
sieć… Za czę li śmy prze kształ cać się. Czy to do -
brze? Czy war to do ko ny wać re wo lu cji, czy nie?
Co jest tu obiet ni cą i szan są, co za gro że niem?
Roz po czę ła się de ba ta nie kie dy na mia rę wal ki
„po stu z kar na wa łem” Czy elek tro nicz na wer sja
wbrew przy zwy cza je niom ma być dla pism uni -
wer sy tec kich „trak tem czy wę dzi dłem”? Roz wa -
ża nia nad tym, jak od na leźć swo ją dro gę mię dzy
dru kiem a sie cią wy peł ni ły 25. spo tka nie re dak -
to rów pism aka de mic kich w Lu bli nie.

Ob raz dzien ni kar skie go ryn ku od mie niał
się i od mie nia. Wie lu wy daw ców pod ję ło lub
roz wa ża na wet de cy zję odej ścia od for my dru -
ko wa nej, sta wia jąc na for my elek tro nicz ne. Co
tu bę dzie de cy du ją ce? Oszczęd no ści? Pod czas
dys ku sji po ja wi ły się w re la cjach dys ku tan tów
róż ne ob ra zy, po ka zu ją ce w ja ki spo sób i z ko -
rzy ścią dla uczel ni funk cjo no wać mo gą
w uczel nia nym sys te mie ko mu ni ka cji obok
sie bie i sieć i In ter net. 

Co i kie dy jest lep sze? Kie dy i jak wspól nie?
Opi nie by wa ją tu zróż ni co wa ne. 

Dr Ta de usz Za le ski
(Uni wer sy tet Gdań ski)

Nie wąt pli wie in ter ne to we wy da nia cza so pism ma ją wie le za let. Po zwa la -
ją two rzyć pi smo w spo sób ak tyw ny. Na stro nie zna leźć moż na za rów no bie -
żą ce wy da nie ma ga zy nu, jak rów nież po szcze gól ne ar ty ku ły po sze rzo ne
i opa trzo ne bo ga tym ma te ria łem gra ficz nym. Za le tą In ter ne tu jest też moż -
li wość pu bli ko wa nia in for ma cji naj now szych, po ja wia ją cych się na por ta lu
suk ce syw nie, za nim wy dru ko wa ne zo sta ną w ma ga zy nie. Me dia spo łecz no -
ścio we po zwa la ją na dia log z czy tel ni kiem, da ją in for ma cję zwrot ną.
Wszyst ko to jed nak, mo im zda niem, po win no dzia łać ja ko uzu peł nie nie
wy da nia pa pie ro we go cza so pi sma. Nie za po mi naj my o tym, że – to na pa -
pie rze two rzy się ar chi wa. Pa pie ro we wy da nia w spo sób znacz nie trwal szy
prze cho wu ją wie dzę o uczel ni, gdy tym cza sem w In ter ne cie wy star czy jed -
no klik nię cie i wszyst ko mo że znik nąć. 

Ja kie ży cie w „Ży ciu Uni wer sy tec kim”
Kiedy rozpoczynaliśmy te nasze coroczne, redaktorskie konferencje (a było to dwadzieścia pięć lat

temu – zainicjował je i pierwszą zorganizował w Gdańsku nasz kolega dr Tadeusz Zaleski) ruch
tworzenia pism akademickich dopiero nabierał rozmachu – mówił prowadzący debatę na kolejnym

spotkaniu w Lublinie Piotr Kieraciński, redaktor naczelny Forum Akademickiego.



Ka ta rzy na Wo ło wiec 
(Uni wer sy tet Eko no micz ny we Wro cła wiu) 

Prze sta li śmy dru ko wać nasz kwar tal nik z po wo du
oszczęd no ści. Wkrót ce po de cy zji o za prze sta niu dru ku po -
wstał po mysł przy go to wa nia por ta lu in ter ne to we go. Ja ko
mło dy pra cow nik z krót kim sta żem pra cy na uczel ni spo -
dzie wa łam się, że do ko na my re wo lu cji. Por tal miał być no -
wo cze sny, pro fe sjo nal ny, szyb ko re ago wać na wy da rze nia
ma ją ce miej sce na uczel ni, miał in for mo wać na bie żą co. Nie
wzię łam jed nak pod uwa gę spe cy fi ki pra cy na uczel ni, co
szyb ko uświa do mi li mi star si sta żem ko le dzy. Wkrót ce przy -
szła re flek sja, że po win ni śmy po sta wić nie na re wo lu cję,

a ewo lu cję. Spo łecz ność aka de mic ka by ła przy zwy cza jo -
na do wy da nia pa pie ro we go, to by ło pi smo, któ re mia ło swój
pre stiż: wy cho dzi ło w okre ślo nych okre sach ro ku aka de mic -
kie go, mia ło sta łe ru bry ki i przede wszyst kim by ło świet nym
ma te ria łem pro mo cyj nym. Zde cy do wa li śmy, że wy gląd por -
ta lu bę dzie do kład nym od wzo ro wa niem wy da nia pa pie ro -
we go. Efek ty na szej pra cy moż na zo ba czyć na stro nie:
http://www.por tal.ue.wroc.pl/. I te raz o róż ni cach. Przede
wszyst kim ob ję tość. Gdy bym chcia ła po ka zać wy dru ko wa -
ną za war tość na sze go por ta lu w for mie pa pie ro wej, to wy -
da nie mia ło by 100-120 stron i mu siał bym przy je chać z nim
cię ża rów ką. Tym cza sem Pań stwo mo że cie so bie te raz w swo -
ich smart fo nach spraw dzić, czym się zaj mu je my. Wer sja
elek tro nicz na pi sma aka de mic kie go spra wia też, że ma ono
szer szy za sięg, co prze kła da się na tzw. sta ty sty ki, tak chęt -
nie pre zen to wa ne w In ter ne cie. Do tych czas na kład roz cho -
dził się wśród pra cow ni ków na uko wych i ich ro dzin. Dzi siaj
mo że my po wie dzieć, że 60% na szych czy tel ni ków to stu den -
ci. Uda ło nam się rów nież za an ga żo wać ich do pra cy w por -
ta lu. In ter net da je też moż li wość szyb kie go re ago wa nia.
W sy tu acjach kry zy so wych mo że my na bie żą co in for mo wać
i de men to wać nie praw dzi we in for ma cje. 

An na Swa tow ska 
(Uni wer sy tet War szaw ski)

Mam in ne do świad cze nia niż mo ja przed mów czy ni. Je -
stem pra cow ni kiem biu ra pra so we go UW, któ re ma ga zyn
przy go to wu je od 10 lat. Wcze śniej cza so pi smo przy go to -
wy wa ły in ne jed nost ki. W ro ku uka zu je się 4-5 nu me rów.
Cykl jest tak rzad ki, po nie waż wią że się to z in ny mi obo -
wiąz ka mi, ja kie ma my ja ko pra cow ni cy biu ra pra so we go.
Ob ję tość każ de go nu me ru to od 28 do 44 stron, ale by ły
też przy pad ki, że wy no si ła ona aż 60 stron! Na po cząt ku
nasz ma ga zyn wy da wa ny był w na kła dzie 3 000 eg zem -
pla rzy, w pew nym mo men cie zwięk szył się do 6 000. Cza -
so pi smo roz cho dzi ło się w tej ilo ści do mo men tu, kie dy
na sta ła era In ter ne tu i za czę li śmy pu bli ko wać tak że
w wer sji elek tro nicz nej. Wów czas wró ci li śmy do na kła -
du 3 000. Obec nie w In ter ne cie pu bli ku je my wer sję in ter -
ne to wą cza so pi sma oraz za po wiedź nu me ru i kil ku
naj cie kaw szych wąt ków, któ re się w nim znaj du ją. Sta ra -
my się, aby pi smo nie by ło kro ni ką z wy da rzeń uni wer sy -
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Miesięcznik „Życie Uniwersyteckie” ukazuje się
nieprzerwanie od kwietnia 1993 roku 
i jest jednym z najstarszych magazynów
wydawanych przez uczelnie wyższe w Polsce.
Średni nakład magazynu wynosi 1800
egzemplarzy i w całości rozsyłany jest
do pracowników naukowych naszej uczelni.
oprócz wersji papierowej „Życie Uniwersyteckie”
dostępne jest w formacie Pdf na stronie
internetowej miesięcznika
www.zycie.amu.edu.pl. 
redakcja prowadzi także profil na facebooku.

ŻYCIE
UNIWERSYTECKIE

N A S Z  U N I W E R S Y T E T

Jaka jest aktywność naukowa 
naszego uniwersytetu?

N A S Z  U N I W E R S Y T E T

Jak wydziały „zaliczyły” 
pierwszy rok?

nr
 9

 (2
88

) w
rz

es
ie

ń 
20

17
  

IS
SN

 1
23

1-
 8

82
5 

Złoto z podwodnego skarbca 
s. 15

FO
T.

 B
IL

L 
CR

AW
FO

RD
,  

IO
D

P 
JR

SO



w r z e s i e ń 2 0 1 7  | ŻYCIE UNIWERSYTECKIE |  2 1

te tu czy ży cia rek to ra. Jest to ma ga zyn, któ ry ma na ce lu
pro mo wa nie na uki i pu bli ka cje tek stów po pu lar no -na -
uko wych. Pi sze my głów nie o ba da niach na uko wych, aby
pro mo wać idee uni wer sy te tu ba daw cze go, po ka zy wać cie -
ka we zja wi ska i od kry cia na uko we. W na szym biu rze pra -
cu je 6 osób i to oni za zwy czaj są au to ra mi tek stów.
Współ pra cu je my też z au to ra mi ze wnętrz ny mi. Ma my
sta łych współ pra cow ni ków, ale tek sty nad sy ła ne do re dak -
cji pu bli ko wa ne są na na szych za sa dach. To sa mo do ty -
czy zdjęć. Oba me dia, mo im zda niem, zna ko mi cie się
uzu peł nia ją. Por tal da je moż li wość ko men to wa nia, od no -
sze nia się do bie żą cych wy da rzeń. Na to miast cza so pi smo
stwa rza dy stans i po zwa la pi sać o wy da rze niach w per -
spek ty wie. 

Dr Agniesz ka Si ko ra 
(Uni wer sy tet Ślą ski) 

Na su wa mi się ta ka re flek sja: czy prze cho dząc do In ter -
ne tu mo że my jesz cze mó wić o cza so pi śmie? Roz ma wia li -
śmy wie lo krot nie ze spe cja li sta mi od tzw. no wych me diów.
Praw da jest ta ka, że w In ter ne cie czy ta się ina czej. Czy moż -
na pi smo za stą pić me dium elek tro nicz nym? – moż na, ale
to już nie bę dzie to sa mo. Czy oba me dia mo gą dzia łać
wspól nie? – wy da je się, że mo gą i po win ny. 

W Uni wer sy te cie Ślą skim mie li śmy du żo szczę ścia. Uka -
zu je my się od 25 lat i ni gdy nie by ło żad nych na ci sków, aby
za mknąć pi smo i prze nieść je do In ter ne tu. My ślę, że to za -
słu ga na szych re dak to rów, któ rzy dba li o po ziom me ry to -

rycz ny i warsz ta to wy. Przez mo ment na sza re dak cja by ła
czę ścią dzia łu pro mo cji, ale na wet wów czas sta no wi li śmy
osob ną ko mór kę, rów nież pro mu jąc uczel nię, ale w in ny
spo sób. Z cza sem pi smo dru ko wa ne za czę ła wspo ma gać
stro na in ter ne to wa, któ ra ewo lu owa ła w por tal. Oba me -
dia in for mu ją w in ny spo sób. Por tal to miej sce na in for ma -
cje bie żą ce, na ga sze nie tzw. po ża rów w mo men cie, gdy
wy da rzy się coś nie spo dzie wa ne go. Pi smo dru ko wa ne nie
jest w sta nie in for mo wać na czas, tak jak te go dzi siaj ocze -
ku ją czy tel ni cy. A my sta ra my się dbać o po ziom me ry to -
rycz ny na sze go cza so pi sma. Na kła dy roz cho dzą się
prak tycz nie do ze ra. Wy da je mi się, że wy ni ka to z kil ku
za ło żeń, któ re przy ję li śmy przy two rze niu pi sma: tek sty
ma ją być przy jem ne do czy ta nia, przy go to wa ne pro fe sjo -
nal nie. Są to przede wszyst kim wy wia dy z eks per ta mi
na bie żą ce te ma ty na uko we, od kry cia, czy za gad nie nia
praw ne. Sta wia my na wy wia dy, po nie waż w mo im od czu -
ciu naj le piej czy ta się je na pa pie rze. Tek sty pi sze my sa mi,
wy cho dząc z za ło że nia, że ty tuł pro fe so ra nie za wsze idzie
w pa rze z lek ko ścią pió ra, a cza sem wprost prze ciw -
nie – ucze ni na wet na kie run kach hu ma ni stycz nych nie po -
tra fią pi sać w spo sób przej rzy sty i cie ka wy. Ow szem,
współ pra cu je my z oso ba mi z ze wnątrz, ale są to dzien ni -
ka rze. Pi sa nie tek stów po pu lar no -na uko wych wy ma ga
pew ne go warsz ta tu. To mu szą być oso by, któ re wie dzą,

gdzie szu kać in for ma cji, jak się gać do źró deł, w koń cu nie
ma ja opo rów, aby kon tak to wać się z na ukow ca mi, kon sul -
to wać po ru sza ne za gad nie nia. I tu ko lej na spra wa – te go
nie ste ty nie da się ro bić za dar mo. Za wy ko na ną pra cę na -
le ży za pła cić. Mie li śmy to szczę ście, że na sze wła dze rek -
tor skie te po trze by ro zu mia ły. Cza so pi smo w mo im
od czu ciu jest naj lep szym ma te ria łem pro mo cyj nym uczel -
ni, nie ołó wek, nie ko szul ka, ale wła śnie do bra ga ze ta. 

A te raz krót ko o na szym naj now szym pro jek cie „Przy -
sta nek na uka” przystaneknauka.us.edu.pl. Stwier dzi li śmy,
że w ma ga zy nie nie je ste śmy w sta nie po mie ścić róż no rod -
no ści ba dań pro wa dzo nych na UW. Po za tym, uświa do mi -
li śmy so bie, że pa pie ro wy ma ga zyn czy ta wą ska gru pa osób.
Nasz na kład wy no si je dy nie 1000 eg zem pla rzy, chcie li by -
śmy wyjść po za mu ry uczel ni. Roz ma wia li śmy wie le na te -
mat pro mo cji na uki, jak sprze dać to, co sta no wi isto tę
funk cjo no wa nia uczel ni. A jed no cze śnie chcie li śmy prze -
pro wa dzić, pa ra fra zu jąc mod ne dzi siaj ha sło, trans fer wie -
dzy do mło dych lu dzi. W ten spo sób na ro dzi ła się idea te go
por ta lu. Pod ję li śmy współ pra cę z róż ny mi in sty tu cja mi na -
uko wy mi. Pa tro nat nad na szym por ta lem ob jął m.in. Di -
sco ve ry Scien ce. J. l M. z

y Czasopismo w moim odczuciu jest
najlepszym materiałem promocyjnym
uczelni; nie ołówek, nie koszulka, 
ale właśnie dobra gazeta

Chcielibyśmy poznać także zdanie naszych czytelników (zarówno wersji
elektronicznej jak i papierowej) na ten temat, dlatego interesuje nas
odpowiedź na kilka ważnych dla nas pytań. 

yCzy „Życie Uniwersyteckie” powinno się ukazywać 
tylko w wersji elektronicznej czy także papierowej?

yO czym piszemy w „Życiu Uniwersyteckim” za mało?

yCzy „Życie Uniwersyteckie” jest dostatecznie dostępne
na terenie uczelni?

yCo warto by zmienić w „Życiu Uniwersyteckim?

Wszelkie inne uwagi czytelników są także dla nas cenne i pomogą nam
w zmianie na lepsze. Oczekujemy na odpowiedzi pod następującymi
adresami: redakcja@amu.edu.pl, tel. 829 4637, ul. Św. Marcin 78 pok. 202 

Co  o n a s  M yŚ l i C i e ?



rów nie cen na por ce la na, po nad 100 ob ra zów ma la rzy pol -
skich i eu ro pej skich, mo dli tew ni ki, zbiór znacz ków, bo ga -
ta bi blio te ka z kil ko ma bez cen ny mi pier wo dru ka mi.
Oku pa cja nie miec ka po chło nę ła tak że je go naj więk sze
dzie ło – go to wą już do dru ku 400-stro ni co wą pra cę Psy -
cho lo gia mu zy ki. 

Na skraw kach pa pie ru
Z kil ku du żych kar to no wych pu deł ze spu ści zną wy bie -

ra my z dr. Ma ty sia kiem dwa: te wła śnie z lat 1946-1948,
z cza sów je go rek to ro wa nia. Za pro sze nia, za wia do mie nia
pi sa ne są na ma łych i bar dzo cien kich kart kach pa pie ru.
„Za pra szam oby wa te la na spo tka nie pod ko mi te tu od bu -
do wy po mni ka Mic kie wi cza. Spo tka nie od bę dzie się w mo -
im ga bi ne cie. Pre zy dent mgr Sta ni sław Sro ka” – to
wy stu ka ne na ma szy nie za pro sze nie z 1948 ro ku ma wiel -
kość po łów ki kart ki z ze szy tu. Spi sy stu den tów psy cho lo -
gii na kar tecz kach z no tat ni ka ob ło żo ne są sta rym

nie miec kim for mu la rzem. Mo gli by śmy od po przed ni ków
uczyć się ta kiej oszczęd no ści pa pie ru, gdy by nie myśl, że
oszczęd ność ta wy ni ka ła z wiel kiej po wo jen nej bie dy. Nie
bez pew nej za du my czy ta się więc list z mar ca 1948 ro ku,
gdzie nadaw ca do no si, że uda ło się uzy skać dla uni wer sy -
te tu po znań skie go eta ty na 1 sa mo chód oso bo wy, 2 cię ża -
rów ki i 1 mo to cykl…

Prof. Bła chow ski miał przed wo jen ne sze ro kie kon tak ty
z eu ro pej ski mi uczo ny mi i wy ko rzy sty wał je m.in. dla od -
two rze nia znisz czo nej bi blio te ki In sty tu tu Psy cho lo gicz ne -
go: jest więc spis ksią żek z psy cho lo gii na de sła nych dla
uni wer sy te tu ze Szwaj ca rii, po kwi to wa nie 50 tys. zł na de -
sła nych z An glii dla stu den tów, ale tak że spis ksią żek po -
nie miec kich z py ta niem, czy nie przy da dzą się
na uczel ni – od in spek to ra ze Słu bic. 
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B ył tak że rek to rem UP w cza sach trud nych, bo w la -
tach 1946-1948. Je go kontr kan dy da tem w wy bo rach
na rek to ra w ma ju 1946 był Jó zef Ko strzew ski, ar che -

olog, po stać o uzna nej już sła wie. Jed nak otrzy mał tyl ko 2
gło sy, pod czas gdy Ste fan Bła chow ski 16. Wy bo ry od by ły się
tuż przed de mon stra cja mi stu den tów po znań skich, pro te stu -
ją cych prze ciw ko pa cy fi ka cji ich kra kow skich ko le gów przez
MO, UB i WP za udział w ob cho dach 3 Ma ja oraz po po li -
tycz nym „urlo po wa niu” po przed nie go rek to ra Ste fa na Dą -
brow skie go. Wszy scy zda wa li so bie spra wę, że po trzeb ny jest
czło wiek o zdol no ściach dy plo ma tycz nych, umie ją cy dla do -
bra uczel ni zręcz nie la wi ro wać w burz li wych po wo jen nych
cza sach. Znisz czo ny uni wer sy tet po trze bo wał pie nię dzy i po -
miesz czeń – trze ba by ło umieć je zdo być. Tu tak że po trzeb -
na by ła dy plo ma cja. 

Wy brał Po znań 
Dr Ma ty siak jest au to rem książ ki o Ste fa nie Bła chow -

skim, któ ra uka że się na po cząt ku te go ro ku aka de mic kie -
go w se rii Bio gra fie rek to rów UAM. W Ar chi wum PAN,
któ rym kie ru je, znaj du je się spu ści zna po Ste fa nie Bła -
chow skim. Jak fa cho wo okre śla ją dr Ma ty siak, roz miar ze -
spo łu ma 2, 1 me trów bie żą cych akt. Pier wot nie
ro dzi na zło ży ła je w War sza wie, gdzie prof. Bła chow ski
miesz kał w ostat nich la tach ży cia i gdzie zmarł. W la -
tach 1991 do 1996 zo sta ła prze ka za na do Po zna nia. To mia -
sto by ło je go wy bo rem – kształ co ny we Lwo wie, Wied niu
i Ge tyn dze, wzy wa ny przez Ka zi mie rza Twar dow skie go,
swo je go mi strza a po tem i przy ja cie la do ob ję cia ka te dry
we Lwo wie – jed nak wy brał mło dy Uni wer sy tet Po znań ski.
Przed wo jen ne li sty do Ka zi mie rza Twar dow skie go – nie bę -
dą ce w na szym po sia da niu – uzu peł nia ją na szą wie dzę, bo
spu ści zna po pro fe so rze Bła chow skim jest bar dzo ubo ga
w ar chi wa lia do ro ku 1939 – ubo le wa dr Ma ty siak – któ re
ule gły znisz cze niu, kie dy je sie nią 1939 ro ku zo stał wy sie dlo -
ny z do mu przez hi tle row ców jak więk szość po znań skiej in -
te li gen cji. Po woj nie prof. Bła chow ski pi sał do MSZ, pro sząc
o usta le nie miej sca po by tu ofi ce ra We hr mach tu, któ ry za -
jął je go miesz ka nie oraz je go au striac kiej se kre tar ki, aby
pod jąć sta ra nia o zlo ka li zo wa nie zra bo wa ne go mie nia,
wśród któ re go by ły m.in. cen ny srebr ny pu char chiń ski,

n a  s i  w i e l  C y  P o  P r z e d  n i  C y  

Rek tor w cza sach burz li wych
Prof. Stefan Błachowski był psychologiem. Założycielem poznańskiej psychologii i to dwukrotnie, jak
podkreśla dr Jarosław Matysiak, kierownik Archiwum PAN w Poznaniu, bo pierwszy raz w 1919 roku

na nowo powstałym uniwersytecie poznańskim i po II wojnie, po ogromnych zniszczeniach,
spowodowanych okupacją hitlerowską i walkami o Poznań w 1945 roku, po których trzeba było

wszystko tworzyć na nowo. 

y Błachowski, zwany przez studentów
„Błachem” cieszył się wielką
popularnością wśród nich
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Są ży cze nia imie ni no we, ofi cjal ne, choć też na ubo gim
skraw ku pa pie ru z pie cząt ką, na de sła ne i przez wo je wo dę
i przez pre zy den ta Po zna nia. Ude rza spo ra licz ba za pro szeń
od Brat niej Po mo cy, or ga ni za cji stu denc kiej o wiel kich tra -
dy cjach przed wo jen nych, (szyb ko wkrót ce zli kwi do wa nej
przez wła dze). Brat niak za pra sza na ba le, ale tak że (oczy wi -
ście na świst ku pa pie ru) bez pre ten sjo nal nie „na czar ną ka -
wę”. Dr Ma ty siak do da je, że prof. Bła chow ski, zwa ny przez
stu den tów „Bła chem” cie szył się wiel ką po pu lar no ścią wśród
nich: on ich lu bił i oni je go lu bi li. Na wszel kich spo tka niach
roz ry wa ny przez stu dent ki, bo był nie zrów na nym tan ce -
rzem. Stu den tów za pra szał do swo je go let nie go dom ku
w Kro sin ku, gdzie cza sem urzą dzał też za wo dy pły wac kie,
cie sząc się, że nie jest w nich… ostat ni. Dbał o nich, jak mógł,
stąd za pew ne wier szyk z Syl we stra 1947 ro ku: W no wym ro -
ku wam zdej mę z czo ła wszyst kie tro ski, dam sty pen dia,
miesz ka nia – rek tor Bła chow ski.

Wzy wa się ob. Bła chow skie go… 
Jest też w spu ściź nie zło żo ny pa sek szorst kie go pa pie ru,

na któ rym wzy wa się „oby wa te la Bła chow skie go, rek to ra Uni -
wer sy te tu Po znań skie go na ul. Ko cha now skie go 4 do Woj -
sko we go Są du Re jo no we go”. To lu ty 1948 ro ku – wy ja śnia dr
Ma ty siak – prof. Bła chow ski ze zna wał ja ko świa dek w spra wie
prof. Lu dwi ka Ja xy By kow skie go, wy sta wia jąc mu oczy wi ście
jak naj lep sze świa dec two. (Prof. Ja xa By kow ski, rek tor Taj ne -
go Uni wer sy te tu Ziem Za chod nich, zo stał aresz to wa ny przez
UB, ska za ny na 6 lat wię zie nia, lecz zwol nio ny w mar cu 1948
ro ku ze wzglę du na zły stan zdro wia; zmarł w 3 mie sią ce
po zwol nie niu).

By ły to po nu re cza sy. Z 1950 ro ku po cho dzi prze mó wie -
nie w Te atrze Wiel kim w Po zna niu wy gło szo ne na uro czy -
sto ści z oka zji Mię dzy na ro do we go Dnia So li dar no ści
Bo jow ni ków o Wol ność i De mo kra cję. Prof. Bła chow ski był
w Ra dzie Na czel nej ZBoWiDu, kon tro lo wa ne go przez po li -
tycz ne wła dze. Prze mó wie nie aż roi się od pro pa gan do wych
zwro tów, czo ło bit no ści wo bec ZSRR i „mar szał ka po ko ju Jó -
ze fa Sta li na”. To nie jest sty li sty ka prof. Bła chow skie go – mó -
wi dr Ma ty siak – uwa żam, że tekst na pi sał ktoś in ny. Ka zał
od czy tać? Wią za ły się z tym ja kieś groź by? Ja kieś wa run ki? Te -
go się nie do wie my…

„Wzy wa my na 2-dnio wy zjazd rek to rów szkół aka de mic -
kich” – gło si list z mi ni ster stwa do „oby wa te la Bła chow skie -
go Ste fa na”. W pro gra mie na stę pu ją ce punk ty: 1. Przy ję cia
stu den tów na I rok stu diów. 2. Kon tro la stu diów słu cha czy 3.
Na uka o Pol sce współ cze snej w szko łach wyż szych”. Tak na -
praw dę wia do mo: cho dzi ło o to, czy przyj mu je się stu den tów
o wła ści wym po cho dze niu ro bot ni czo -chłop skim, czy ma się
stu den tów na oku i czy są do sta tecz nie in dok try no wa ni.

Ba da nia i hob by
To za le d wie ma leń ki uła mek z do ku men tów skła da ją cych

się na spu ści znę: in wen tarz spu ści zny Ste fa na Bła chow skie -
go jest za miesz czo ny w 56 „Biu le ty nie Ar chi wum PAN”
z 2015 ro ku oraz na stro nie in ter ne to wej po znań skie go od -
dzia łu Ar chi wum PAN. Jest książ ka dr. Ja ro sła wa Ma ty sia -
ka, któ rą war to prze czy tać, gdy się wkrót ce uka że, za wie ra
bo wiem du żo wię cej in for ma cji – i tak że cie ka wo stek – o tym
ory gi nal nym uczo nym, któ ry nie mal sto lat te mu zaj mo wał
się np. psy cho za mi re li gij ny mi (co zwią za ne by ło z przy pad -
ka mi psy cho zy ob ja wień i wi zji w Słu pi Wiel kiej w 1926 ro -
ku). Zaj mo wał się tak że ty pa mi oso bo wo ści po dat ny mi
na tzw. łań cusz ki szczę ścia (dziś pew nie by ły by to pi ra mi dy
fi nan so we), ro lą pod świa do mo ści w pra cy na uko wej, psy -
cho lo gią spor tu czy roz wo jem zdol no ści ma te ma tycz nych.
Do te go upra wiał sport: gry wał w te ni sa, że glo wał, bie gał
na nar tach, a w wol nych chwi lach ma lo wał, pi sał wier sze
i grał na for te pia nie.

Ma ria ry bic ka

Prof. Błachowski z członkami akademickiego

legionu Pracy odgruzowuje Plac Hoovera

(dzisiejszy Plac wiosny ludów). akademicki

legion Pracy powstał z inicjatywy

Jana górskiego z poznańskiej akademii

Handlowej (dziś UeP). warto wiedzieć, że Jan

górski 3-krotnie był aresztowany przez UB,

wreszcie skazany na karę śmierci (zamienioną

na dożywocie) za współpracę z aK

i z niemcami (!). zwolniony 1957 roku. alP

oczywiście wkrótce rozwiązano. 

y Poznański oddział Archiwum PAN zawiera 194
zespoły archiwalne. To spuścizny wybitnych

uczonych poznańskich. Dokumenty, fotografie, listy,
notatki zawierają mnóstwo informacji ważnych,
a czasem i zabawnych i wzruszających. Mówią to, czego
nie powie krótka notatka biograficzna. W kolejnych
numerach „Życia Uniwersyteckiego” będziemy poprzez
fragmenty tych spuścizn pokazywać sylwetki uczonych,
aby w ten sposób i ci wielcy poprzednicy mogli być
obecni w obchodach 100-lecia naszego uniwersytetu. 
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Pań ska współ pra ca z UaM, a zwłasz cza z in sty tu tem fi lo lo -
gii ger mań skiej, za któ rą zo stał pan w 2008 r. od zna czo ny
Me da lem za za słu gi dla UaM, trwa już po nad 30 lat. w ja -
kich oko licz no ściach zo sta ła ona za po cząt ko wa na?

Gdy roz po czy na li śmy współ pra cę, nad kra jem uno si ło się
jesz cze wid mo sta nu wo jen ne go. To, co wów czas za po cząt -
ko wa li śmy – wy mia na i współ pra ca po mię dzy UAM oraz
Uni wer sy te tem Le ib ni za w Ha no we rze – trwa nie zmien nie
do dziś. Ini cja to rem na szej współ pra cy był prof. Hu bert Or -
łow ski, ów cze sny pro rek tor ds. współ pra cy z za gra ni cą,
obec nie mój do bry przy ja ciel. Po nie waż wkrót ce po tem
prze ją łem kie row nic two In sty tu tu Ję zy ka i Li te ra tu ry Nie -
miec kiej, mo głem udać się do nie go z re wi zy tą.

Po przy zna niu mi wi zy przez pol ski kon su lat w Ko lo nii
i stan dar do wych kon tro lach gra nicz nych (szcze gól nie cza -
so chłon nych na „po ko jo wej” gra ni cy na Od rze i Ny sie) mo -
im oczom uka zał się kraj z pę ka ją cy mi w szwach ko ścio ła mi
i świe cą cy mi pust ka mi skle pa mi. W cza sie mo jej po przed -
niej, pierw szej wi zy ty w Pol sce w 1973 r. wy glą da ło to jesz -
cze ina czej. Wów czas na wet „Spie gel” pi sał o pol skim „cu dzie
go spo dar czym”, któ ry był jed nak że cu dem na kre dyt, a je go
kon se kwen cje są po wszech nie zna ne. W 1973 r. spę dzi łem
trzy ty go dnie na Po mo rzu Za chod nim, a zwią za ne by ło to
z fak tem, że trzy dzie ści lat wcze śniej uro dzi łem się w Okon -
ku. Dzie sięć lat póź niej prze ją łem od po wie dzial ność
za współ pra cę z UAM, gdyż by łem prze ko na ny, że roz wój
sto sun ków pol sko -nie miec kich jest głów nym za da niem mo -
je go po ko le nia. Wa gę na szych re la cji są siedz kich uświa do -
mi łem so bie już pod czas stu diów w Ham bur gu u mo je go
wy kła dow cy hi sto rii no wo żyt nej Frit za Fi sche ra.

Są siedz two ozna cza rów nież otwar cie się na wraż li wość
in ne go, a to moż na – mo im zda niem – osią gnąć nie ty le
przez lek tu rę licz nych roz praw i ar ty ku łów, ile po przez mu -
zy kę i po ezję. Pod tym wzglę dem mo gę po wie dzieć, że czę -
sto mia łem szczę ście być we wła ści wym cza sie na wła ści wym
miej scu. 4 sierp nia 1973 r. sły sza łem w Ko ło brze gu gru pę
Nie me na, 11 czerw ca 1994 r. we Wro cła wiu – Ta de usza Ró -
że wi cza, a 9 kwiet nia 1995 r. zo ba czy łem w Po zna niu Ste fa -
na Stu li gro sza ja ko dy ry gen ta Pa sji we dług św. Ja na J. S.

Ba cha w kon cer cie po świę co nym pa mię ci ofiar Ka ty nia. Ta -
kich chwil nie prze ży wa się sa me mu, jed nak do pie ro po la -
tach przy cho dzi zro zu mie nie, jak bar dzo wspól ne
prze ży wa nie ta kich chwil zbli ża lu dzi.

Je śli cho dzi o in sty tu cjo nal ne ra my współ pra cy na szych
uni wer sy te tów, to od 1979 r. mo gli śmy li czyć na za ło żo ne
w Ha no we rze w 1979 r. To wa rzy stwo Pol sko -Nie miec kie, jak
rów nież na za war te nie mal w tym sa mym cza sie part ner stwo
miast Ha no we ru i Po zna nia. W cza sach, gdy by łem dzie ka -
nem, a na stęp nie pro rek to rem Uni wer sy te tu Le ib ni -
za do 1993 r., in sty tu cje te po ma ga ły jesz cze efek tyw niej
re ali zo wać umo wę part ner ską z UAM. Wkrót ce po tem w ce -
lu wspie ra nia mło dych pra cow ni ków na uko wych In sty tu tu
Fi lo lo gii Ger mań skiej UAM moż li we sta ło się po zy ski wa nie
środ ków Nie miec kiej Cen tra li Wy mia ny Aka de mic kiej
(DAAD), mia sta Ha no wer, za wia do wa ne go przez Uni wer -
sy tet Le ib ni za spad ku Ko czo row skie go oraz Fun da cji
Współ pra cy Pol sko -Nie miec kiej. Wspól ne kon fe ren cje i wy -
kła dy go ścin ne wraz z wy mia ną stu denc ką do peł nia ły ob ra -
zu ak tyw no ści part ner skich po mię dzy na szy mi
uni wer sy te ta mi. Dziś kon sta tu ję z ra do ścią, że nie ma ło ów -
cze snych sty pen dy stów zo sta ło pro fe so ra mi UAM.

od tam tych cza sów zmie ni ły się znacz nie nie tyl ko wa run ki
po li tycz ne, w ja kich przy szło współ pra co wać pol skim i nie -
miec kim ger ma ni stom, lecz rów nież sa ma ger ma ni sty ka.
Ja kiej ra dy udzie lił by pan mło dym fi lo lo gom, któ rzy roz po -
czy na ją ka rie rę na uko wą pod pre sją le gi ty mi za cji ich dzia -
łań na uko wych i dy dak tycz nych w wa run kach wzra sta ją cej
kon ku ren cji o środ ki na ba da nia?

Nie wąt pli wie prio ry te tem obu na szych uni wer sy te tów po -
win no po zo stać sys te ma tycz ne wspie ra nie mło dych na -
ukow ców. W ja ki spo sób po win no się to kon kret nie
do ko ny wać – czy to po przez ko le gia dok to ranc kie, pro jek ty
na uko we czy też wspól ne fi nan so wa nie i opie kę nad in dy -
wi du al ny mi na ukow ca mi – po zo sta je do spraw dze nia. 
Zmia ny w ra mach sa mej ger ma ni sty ki nie do ko na ły się wy -
łącz nie na jej ko rzyść. „Prze re gu lo wa nie” do pro wa dzi -
ło – przy naj mniej w przy pad ku Nie miec – za miast

Nasze różnice 
są naszym

bogactwem

z prof. Hubertusem Fischerem, światowej sławy
germanistą, wieloletnim prorektorem Uniwersytetu

w hanowerze, jednym z najbardziej zasłużonych
inicjatorów i pionierów współpracy tej uczelni z Uam

rozmawia dr anna Kochanowska-Nieborak
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do za mie rzo nej po rów ny wal no ści i prze pły wo wo ści, ra czej
do „za ry glo wa nia” kie run ków. Skut kiem okre so we go ogła -
sza nia no wych prze ło mów w na ukach hu ma ni stycz nych
i spo łecz nych sta ło się po wsta nie cy klicz nych ten den cji
zmie rza ją cych w kie run ku cał ko wi te go do pa so wa nia się
i po zo sta wia ją cych nie wie le prze strze ni na kry ty kę i ory gi -
nal ność. A to o nie prze cież wła śnie cho dzi. Ten, kto de cy -
du je się upra wiać na ukę, tzn. de cy du je się na dzia łal ność bez
usta lo nej ka rie ry za wo do wej, po wi nien uświa do mić so bie
w pierw szej ko lej no ści, że po dej mu je ry zy ko; ry zy ko, któ re
w skraj nym przy pad ku mo że pro wa dzić do po raż ki. Zdol -
ność do kry ty ki sta no wi w na uce con di tio si ne qua non, mo -
że jed nak po cią gać za so bą przy kre kon se kwen cje. Bę dąc
na ukow cem trze ba się na uczyć z tym ry zy kiem żyć.

Sta wia nie mło dych na ukow ców pod pre sją le gi ty mi za cji
ich dzia łań na uko wych i dy dak tycz nych jest ma ło sen sow -
ne. Po win ni oni le gi ty mi zo wać się wła śnie po przez sa mą na -
ukę i dy dak ty kę. Ja kość ich osią gnięć w tych dzie dzi nach, nie
zaś ilość kon fe ren cji i pu bli ka cji, po win na mieć de cy du ją ce
zna cze nie przy oce nie ich przy dat no ści i zdol no ści do peł -
nie nia okre ślo nych funk cji. Wy da je mi się rów nież istot ne,
aby mło dzi na ukow cy by li otwar ci na roz ma ite bodź ce i wy -
zwa nia, na wet te naj bar dziej nie ty po we. To, co no we i im -
pli ku ją ce roz wój, za czy na się bo wiem czę sto wła śnie
w gra nicz nych sfe rach na uki.

Na to miast je śli cho dzi o kon ku ren cję o środ ki i za so by, to
sta je się ona ce lem sa mym w so bie, kie dy su ma zdo by tych
środ ków oka zu je się głów nym kry te rium oce ny ja ko ści na -
uki. De cy du ją cy jest prze cież wkład, któ re go do ko na no
na rzecz opi su pro ble mu i zdo by cia wie dzy w po szcze gól -
nych dys cy pli nach

tym ra zem przy był pan do Po zna nia, aby w ra mach pro gra -
mu „aka de mic ki i na uko wy Po znań” przy bli żyć po zna nia -
kom dzia łal ność fun da cji Przy szłość Ber li na, któ rej jest pan
ak tyw nym człon kiem. Ja kie ce le sta wia so bie ta fun da cja
i w ja kim stop niu współ pra ca z nią mo gła by być in te re su ją -
ca dla pra cow ni ków i stu den tów na sze go uni wer sy te tu?

Oko ło 300 miesz kań ców Ber li na dzia ła spo łecz nie w fun -
da cji, przy wspar ciu kie row nic twa pro jek tu. Fun da cja jest
or ga ni za cją po żyt ku pu blicz ne go. Sta no wi ona fo rum współ -
od po wie dzial no ści oby wa tel skiej, któ re po sta wi ło so bie
za za da nie roz wój sto li cy w ści słej współ pra cy z są sia da mi
Ber li na w Eu ro pie. Rdzeń jej fi lo zo fii sta no wi prze ko na nie,
że de cy zji waż nych dla mia sta nie moż na po zo sta wić wy łącz -
nie po li ty kom. Miesz kań cy Ber li na wno szą do fun da cji swo -
je kon tak ty, do świad cze nia i po my sły oraz roz wi ja ją pew ne
te ma ty nie ja ko na przed po lu de cy zji po li tycz nych i wo bec
opi nii pu blicz nej.

Szcze gól ny na cisk fun da cja kła dzie na in ten sy fi ka cję re la -
cji z pol ski mi re gio na mi są siedz ki mi. Wy bór Wro cła wia ja -
ko Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry 2016 oraz ob cho dy 25
rocz ni cy pod pi sa nia Pol sko -Nie miec kie go Trak ta tu o Do -
brym Są siedz twie wy ko rzy sta li śmy ja ko oka zję do te go, aby
wspól nie z Wro cła wiem oraz part ne ra mi z dzie dzi ny kul tu -
ry, po li ty ki, go spo dar ki, na uki i spor tu zwró cić w obu mia -
stach uwa gę na ak tu al ne i po czę ści za ko rze nio ne głę bo ko
w hi sto rii związ ki Wro cła wia z Ber li nem. Chce my, by w ten
spo sób ży we i twór cze śro do wi ska obu miast na uczy ły się
po strze gać sie bie na wza jem ja ko eu ro pej skich są sia dów. Ja -
ko or ga ni za cja spo łe czeń stwa oby wa tel skie go fun da cja po -
sia da więk szą wol ność dzia ła nia ani że li urzę dy i par tie. Mo że
ona dzia łać, nie po dą ża jąc za spe cy ficz ny mi in te re sa mi.

W ra mach fun da cji wy zna czo na jest za wsze jed na oso ba od -
po wie dzial na za roz wój kon kret nej ini cja ty wy. W na szym
przy pad ku jest to Re in hard Schwep pe, am ba sa dor w War -
sza wie w la tach 2003-2007 i ostat nio do ro ku 2014 am ba sa -
dor przy Sto li cy Apo stol skiej w Rzy mie. Uczest ni cy
ini cja ty wy „Ber lin i je go pol scy są sie dzi” re pre zen tu ją
po stro nie ber liń skiej róż ne za wo dy i do świad cze nia; nie mal
wszy scy po sia da ją bli skie związ ki z Pol ską.

In ten sy fi ka cja współ pra cy po mię dzy Po zna niem a Ber li -
nem od dzia ła ła by po zy tyw nie na roz ma ite dzie dzi ny ży cio -
we: go spo dar kę, kul tu rę i na ukę. Cho dzi przy tym tak że
o py ta nie, w ja ki spo sób moż na by jesz cze peł niej re ali zo wać
ist nie ją cą od 2010 r. umo wę part ner ską po mię dzy UAM
a Wol nym Uni wer sy te tem w Ber li nie. Ge ne ral nie od no sząc
się do uczel ni Po zna nia i Ber li na wy da je mi się, że ich po -
ten cjał współ pra cy nie jest jesz cze wy czer pa ny. Mam tu
na my śli tak że uczel nie ar ty stycz ne i tech nicz ne. Oba mia -
sta po win ny stać się miej sca mi na uki o wspól nej, łą czą cej
i dzie lą cej hi sto rii obu kra jów. W tej dzie dzi nie moż na zro -
bić jesz cze wie le dla lep sze go wza jem ne go zro zu mie nia.
W pro ces ten mu sia ły by przy tym włą czyć się tak że mu zea
obu miast. Na zwi ska i dzia łal ność bra ci Ata na ze go i Edwar -
da Ra czyń skich mo gły by sta no wić im puls do pod ję cia bar -
dziej in ten syw nej wy mia ny kul tu ral nej. Szcze gól ne szan se
upa tru ję po nad to w dzie dzi nach go spo dar ki in no wa cyj nej

oraz prze my słu zwią za ne go z kul tu rą. Po wsta je tak że py ta -
nie, w ja ki spo sób moż na le piej wspie rać na ukę ję zy ka pol -
skie go ja ko ję zy ka re gio nu są sia du ją ce go z Ber li nem. 

a ja ką ro lę od gry wa ją dziś w kon tak tach po mię dzy Po la -
ka mi i niem ca mi róż ni ce men tal no ścio we i ste reo ty py?
Czy są one uwzględ nia ne w dzia ła niach fun da cji Przy -
szłość Ber li na?

Róż ni ce men tal no ścio we sta ją się co raz mniej sze, a ste reo -
ty py tra cą swo je zna cze nie. Za ry zy ko wał bym na wet twier -
dze nie, że od gry wa ją one więk szą ro lę w kon tak tach
po mię dzy spo łe czeń stwa mi du żych miast i re gio nów wiej -
skich da ne go kra ju ani że li w kon tak tach po mię dzy zo rien -
to wa ny mi trans na ro do wo me tro po lia mi. Po za tym sta je się
co raz bar dziej ja sne, że ża den eu ro pej ski kraj nie jest w sta -
nie po ra dzić so bie sa mo dziel nie z wy zwa nia mi po li tycz ny -
mi i eko no micz ny mi XXI wie ku. Udział Eu ro py w ogól nej
licz bie lud no ści świa ta spa da rap tow nie do po zio mu war to -
ści mar gi nal nych; jed no cze śnie kon fron to wa na jest ona
z eks plo zją de mo gra ficz ną w Afry ce i wzra sta ją cy mi ru cha -
mi mi gra cyj ny mi. Zmu sza to do te go, by ja śniej zde fi nio wać
i pie lę gno wać po do bień stwa, aby być w ogó le le piej przy go -
to wa nym na przy szłość. Tyl ko w tym wy pad ku bę dzie moż -
li we za cho wa nie róż no rod no ści ję zy ków i kul tur w Eu ro pie
oraz wy pro wa dze nie z niej zy sku in te lek tu al ne go i ma te rial -
ne go, któ re go Eu ro pa pil nie po trze bu je, by utrzy mać się
w zmie nia ją cym się szyb ko świe cie. Tyl ko wspól nie osią gnie -
my cel, któ ry przy nie sie wszyst kim ko rzy ści. „Nos différen -
ces sont no tre ri ches se.” (Na sze róż ni ce są na szym
bo gac twem). y

y Chcemy, by żywe i twórcze środowiska
obu miast nauczyły się postrzegać siebie
nawzajem jako europejskich sąsiadów.
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od kry te zja wi sko wi zu al nie przy po mi na je den z naj -
waż niej szych pro ce sów tech no lo gicz nych współ -
cze snej cy wi li za cji: opra co wa ną przez prof.

Ja na Czo chral skie go me to dę ho dow li mo no krysz ta łów, po -
le ga ją cą na wol nym wy cią ga niu prę ta z za rod kiem kry sta -
li za cji z roz to pio ne go ma te ria łu.

Łań cu chy mi kro czą stek po wsta ją w wy ni ku zło żo nej gry
od dzia ły wań o cha rak te rze elek trycz nym, gra wi ta cyj nym
i ka pi lar nym. W tym to wa rzy stwie gra wi ta cja peł ni ro lę czar -
ne go cha rak te ru: no ży czek prze ci na ją cych zbyt cięż ki łań -
cuch. Wie le wska zu je, że łań cu chy mo gły by się two rzyć tak że
w sta nie nie waż ko ści, gdzie ich dłu gość mo gła by być prak -
tycz nie do wol na. Po ufor mo wa niu na sze kon struk cje z mi -
kro dro bin za cho wu ją się wła śnie jak łań cu chy: są ela stycz ne
i moż na je wy gi nać w róż ne kształ ty. Wie le za le ży jed nak
od ro dza ju uży tych cie czy. W nie któ rych eks pe ry men tach wy -
cią ga li śmy łań cu chy z roz to pio nej pa ra fi ny. Chwi lę po wy cią -
gnię ciu most ki za sty ga ły i ca łość sztyw nia ła. Moż li wy jest też
wa riant po śred ni. Je śli weź mie my np. mie sza ni nę ży wi cy z al -
ko ho lem, po od pa ro wa niu al ko ho lu ży wi ca zgęst nie je. Łań -
cuch stra ci wte dy spo ro na ela stycz no ści, jed nak nie bę dzie
cał ko wi cie sztyw ny – za uwa ża dr Zbi gniew Roz y nek z UAM.

Choć od kry cie jest świe że, wy da je się, że atrak cyj ne wła -
ści wo ści ko lo idal nych i ziar ni stych łań cu chów zo sta ną

szyb ko wy ko rzy sta ne. Już te raz trwa ją pra ce nad uży ciem
zja wi ska do pro duk cji cien kich, prze wo dzą cych struk tur
osa dza nych na pod ło żach o róż nej chro po wa to ści i wła ści -
wo ściach. Struk tu ry te mo gły by być ele men ta mi np. ela -
stycz nych ukła dów elek tro nicz nych. Po ten cjal nie łań cu chy
moż na by ło by two rzyć tak że z ży wych ko mó rek, co otwie -
ra ło by dro gę do ewen tu al nych za sto so wań bio tech no lo -
gicz nych czy na wet me dycz nych.

Zja wi sko opi sa no w ar ty ku le: „For ma tion of prin ta ble
gra nu lar and col lo idal cha ins thro ugh ca pil la ry ef fects and
die lec tro pho re sis”, Z. Roz y nek, M. Han, F. Dut ka, P. Gar -
stec ki, A. Jó zef czak, E. Lu ij ten, Na tu re Com mu ni ca -
tions 8: 15255, DOI: 10.1038/ncom m s15255

Mar ta grun wald

Za ska ku ją ce łań cu chy
Okazuje się, że z cieczy zawierającej mikrocząstki można elektrodą wyciągać

zaskakująco długie łańcuchy drobin. Co szczególnie ciekawe, ogniwa tych łańcuchów są
ze sobą spojone przez otaczającą je cienką warstwę cieczy. Spektakularne zjawisko,

odkryte przy udziale naukowców z Wydziału Fizyki UAM i opisane w znanym
czasopiśmie „Nature Communications”, może znaleźć liczne zastosowania.

schematics of chain formation
Formation of printable granular and colloidal chains through capillary effects and dielectrophoresis

Link do pu bli ka cji: www.na tu re.com/ar tic les/ncom m s15255

(a) Particles are pulled out of
a dispersion to form a ‘pearl
necklace’, by applying an
electric field through a needle-
shaped electrode. (b, c)
A particle at the air–liquid
interface experiences an
upward dielectrophoretic force
Fe and a downward capillary
force Fsp stemming from the
sphere–plane liquid bridge. (d)
Once the particle is pulled out,
it automatically forms
a sphere–sphere bridge with
the particle below it, and pulls
that particle upwards with
force Fss.

y Potencjalnie łańcuchy można byłoby
tworzyć także z żywych komórek, 
co otwierałoby drogę do ewentualnych
zastosowań biotechnologicznych 
czy nawet medycznych
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Pierw szy z nich, naj lep szy w Eu ro pie, uzy skał ty tuł
„AdWords Bu si ness Re gio nal Win ner Eu ro pe”. Ko -
lej ny, pla su jąc się w To p5 Eu ro py uzy skał mia no

„AdWords Bu si ness Fi na list”, a ze spół stu den tów wy mia ny
ja ko „AdWords Bu si ness Se mi -Fi na list” zna lazł się
w Top 15 Eu ro py. Ja ko jed ni z naj lep szych w świe cie, stu -
den ci UAM po ko na li po nad 2600 ze spo łów w ran kin gu
glo bal nym (z 65 kra jów), w tym pra wie po ło wa po cho dzi -
ła z Eu ro py. Ze spo ły UAM przy go to wy wa ły się do kon kur -
su pod opie ką dr. Woj cie cha Czar ta z Wy dzia łu Fi zy ki.
Eu ro pej scy zwy cięz cy to Mi chał Pa szyn (ka pi tan), Ma rek
Bu liń ski (wi ce), Da mian Ko niu szy, Ka mi la Ma la no wicz,
Ka mil Po tu ral ski, Ane ta Di ster heft. Ze spół Top 5 Eu ro py
to Da wid Śli wiń ski (ka pi tan), Ma te usz Ha lic ki (wi ce), Iwo -
na Pia sta no wicz, An na Za dro ga, An na Top czew ska, To -
masz Si kor ski. Ze spół Top 15 Eu ro py: Pa weł Prot (ka pi tan),
Che rie Kuo, Cla ra Alva rez Gu il len. Eu ro pej scy zwy cięz cy
wraz z opie ku nem we zmą udział w GOMC Eu ro pe
AdWords Bu si ness Win ner Sum mit w eu ro pej skiej cen tra li
Go ogle w Du bli nie.

Uczest ni cy za jęć pro wa dzo nych przez dr. Czar ta już dzie -
wią ty rok z rzę du od no szą suk ce sy w GOMC. Od 2009 r.
aż 6 ze spo łów pro wa dzo nych przez nie go zna la zło się w fi -
na ło wym Top 5 Eu ro py, a 10 w pół fi na le (od 2011 r. de fi -
nio wa nym ja ko Top 15 Eu ro py). Dr Czart pro wa dzi
dwu se me stral ne za ję cia z mar ke tin gu in ter ne to we go dla
kie run ków: tech no lo gie kom pu te ro we (I -go stop nia) i apli -
ka cje In ter ne tu rze czy (II-go stop nia) pro wa dzo ne go
wspól nie przez UAM i Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po zna -
niu, w któ rych w tym ro ku uczest ni czy li rów nież stu den ci
Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki UAM oraz Wy dzia łu
Na uk Spo łecz nych UAM. Za ję cia pro wa dzo ne są rów nież
w ję zy ku an giel skim dla stu den tów wy mia ny mię dzy na ro -
do wej w ra mach pro gra mu AMU-PIE.

Ze wzglę du na znacz ny wzrost wy ma gań w po rów na niu
do po przed nich edy cji kon kur su suk ces od nie sio ny w tym
ro ku był wy jąt ko wy. W po przed nich la tach stu den ci by li
oce nia ni ze wzglę du na efek tyw ność wy ko rzy sta nia je dy nie
re klam tek sto wych. W GOMC 2017 na to miast by li oce nia -
ni pod ką tem wy ko rzy sta nia pra wie peł nej funk cjo nal no ści
plat for my AdWords. Uczest ni cy mie li moż li wość wy ka za -
nia się swo imi umie jęt no ścia mi z gra fi ki, wi deo oraz bu do -
wa nia apli ka cji mo bil nych.

Dr Woj ciech Czart jest człon kiem Glo bal Aca de mic Pa -
nel Go ogle oraz ju ry Col le gia te ECHO Mar ke ting Chal len -
ge fun da cji Mar ke ting EDGE (Edu ca te, De ve lop, Grow, and
Em ploy). Ja ko ofi cjal ny tre ner In ter ne to wych Re wo lu cji,
współ or ga ni zo wał z Go ogle warsz ta ty,  wspie ra ne rów nież
przez Biu ro Ka rier UAM. Pro wa dzi też wy kła dy i warsz ta ty
na re no mo wa nych uczel niach Eu ro py. y

Trzy zespoły studentów UAM triumfowały w tegorocznej edycji jednego z największych
i najbardziej prestiżowych konkursów środowiska akademickiego Google Online Marketing

Challenge (GOMC)
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Grupa 46 słuchaczy z Uniwersytetu
Stanowego Północnej Karoliny

(NCSU) rozpoczęła zajęcia na UAM.
Kształcą się tu oni w ramach

programu „Integrated One-Semester
Student Study Abroad Program 

in Poznan, Poland”.

w szyst kie za ję cia pro wa dzo ne są w ję -
zy ku an giel skim, a obej mu ją ta kie
przed mio ty jak: fi zy ka, bio lo gia, mi -

kro bio lo gia, ana to mia, che mia fi zycz na, al ge -
bra czy wy bra ne dzia ły in ży nie rii. Stu den ci
ma ja tak że do dat ko we za ję cia z ję zy ka pol skie -
go, hi sto rii, sto sun ków mię dzy na ro do wych
i spor tu. Za ję cia od by wa ją się głów nie na Wy -
dzia le Bio lo gii, Che mii, Fi zy ki oraz na Wy dzia -
le Ma te ma ty ki i In for ma ty ki.

Moż li wość re ali za cji te go ame ry kań skie go
pro gra mu na UAM to efekt wie lo mie sięcz nych
roz mów oraz spo tkań pro rek to ra UAM prof.
Ry szar da Na skręc kie go oraz prof. Boh da -
na Skal skie go z Wy dzia łu Che mii z ame ry kań -
ski mi part ne ra mi z NCSU, w szcze gól no ści
z prof. Ste fa nem Fran ze nem oraz dr. Mla de nem
A. Vo uk. Jed no se me stral ne za ję cia po trwa ją
do 18 li sto pa da 2017 ro ku. 

NCSU to li czą cy 130 lat pu blicz ny uni wer sy -
tet sta no wy z sie dzi bą w Ra le igh w Ka ro li nie
Pół noc nej, któ ry obec nie ofe ru je 102 pro gra my
kształ ce nia na po zio mie li cen cja tu oraz 108
pro gra mów kształ ce nia na po zio mie ma gi ster -
skim oraz moż li wość otrzy ma nia stop nia na -
uko we go dok to ra w 60 dzie dzi nach na uki. Jest
szcze gól nie zna ny w USA z kształ ce nia w dzie -
dzi nie rol nic twa, ale tak że ze stu diów in ży nie -
ryj nych, me dy cy ny we te ry na ryj nej oraz na uk
ści słych.

W pierw szym ty go dniu za ję cia pro wa dzą
wspól nie wy kła dow cy pol scy i ame ry kań scy,
któ rych dzie wię cio ro przy je cha ło do Po zna nia.
Pro rek tor prof. Ry szard Na skręc ki spo tkał się
z gru pą ame ry kań skich i pol skich wy kła dow -
ców. Na spo tka niu roz ma wia no o re ali za cji te -
go uni ka to we go przed się wzię cia, o spo so bach
pro wa dze nia za jęć dy dak tycz nych oraz o moż -
li wo ściach ko rzy sta nia z ame ry kań skich za so -
bów po mo cy dy dak tycz nych do tych za jęć.
Ko or dy na to ra mi te go pro gra mu są: prof. Ste fan
Fran zen ze stro ny ame ry kań skiej oraz prof.
Boh dan Skal ski ze stro ny UAM. Usi

Lek cje 
dla ame ry kań skich

stu den tów

K on cep cja zo sta ła wy róż nio na w lip cu Na gro dą Pre -
ze sa Ra dy Mi ni strów za rok 2017. Kra jo wa ka pi tu ła
kon kur su przy zna ła ją w ka te go rii osią gnię cia na uko -

wo -tech nicz ne. Pod kre ślo na zo sta ła pio nier skość opra co wa -
nia, któ re mo że zo stać po trak to wa ne ja ko wzo rzec dla
in nych me tro po lii w Pol sce oraz na kre śle nie i uza sad nie nie
kie run ków na praw czych roz wo ju prze strzen ne go ob sza ru
me tro po li tal ne go Po zna nia.

KKRPMP to jak do tąd uni ka to wy w Pol sce do ku ment,
wy peł nia ją cy lu kę po mię dzy wciąż sła bo zde fi nio wa nym
i umo co wa nym praw nie pla no wa niem me tro po li tal nym sa -
mo rzą du wo je wódz twa a pla no wa niem lo kal nym, opar tym
na za sa dzie władz twa pla ni stycz ne go gmi ny. Jest on nie tyl -
ko so lid ną ba zą in for ma cyj ną dla lo kal ne go pla no wa nia
prze strzen ne go, ale tak że waż nym ukie run ko wa niem dla
pro wa dze nia ra cjo nal nej po li ty ki prze strzen nej w ca łym ob -
sza rze me tro po li tal nym Po zna nia (mia sto, po wiat i 21 gmin
wcho dzą cych w skład Sto wa rzy sze nia Me tro po lia Po znań).

Pra ce ba daw cze nad kon cep cją pro wa dzo ne by ły w la -
tach 2015-2016, dzię ki fi nan so wa niu Sto wa rzy sze nia Me tro -
po lia Po znań, któ re na ten cel po zy ska ło środ ki Unii
Eu ro pej skiej w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Po moc
Tech nicz na – Na ro do wa Stra te gia Spój no ści.

Pra ca za wie ra sze reg in no wa cyj nych roz wią zań pla ni stycz -
nych w szcze gól no ści w za kre sie roz wo ju zie lo nej in fra struk -
tu ry, te re nów rol ni czych i re kre acyj no -tu ry stycz nych,
re wi ta li za cji ob sza rów zde gra do wa nych, roz wo ju in fra struk -
tu ry tech nicz nej, lo ka li za cji pla có wek usług spo łecz nych
i obiek tów han dlu wiel ko po wierzch nio we go, in te gra cji trans -
por tu pu blicz ne go, roz wo ju trans por tu dro go we go i szy no we -
go, w tym w szcze gól no ści ko lei me tro po li tal nej. W kon cep cji
w spo sób in no wa cyj ny po trak to wa no kie run ki roz wo ju te re -
nów in we sty cyj nych w tym tak że miesz ka nio wych, pla no wa -
nych w opar ciu o pro gno zy de mo gra ficz ne, ana li zę chłon no ści
de mo gra ficz nej oraz przy rod ni cze i in fra struk tu ral ne kry te -
ria ogra ni cza nia nie ra cjo nal ne go roz pra sza nia za bu do wy. Na -
gro dzo ne opra co wa nie kie run ków roz wo ju me tro po lii Po znań
wpi su je się w naj now sze glo bal ne tren dy pla no wa nia prze -
strzen ne go w ska li me tro po li tal nej. 

War to wspo mnieć, że KKRPMP otrzy mu je już dru gie zna -
czą ce wy róż nie nie. W stycz niu 2016 r. w War sza wie Sto wa -
rzy sze nie Me tro po lia Po znań zo sta ło lau re atem kon kur su
„Sa mo rzą do wy Li der Za rzą dza nia 2015 – Ra zem dla roz wo -
ju”. Kon kurs zo stał zor ga ni zo wa ny m.in. pod pa tro na tem
Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Roz wo ju, Związ ku Miast Pol -
skich oraz Nor way Grants. 

opr. Prze my sław sta nu la 

Me tro po lia Po znań
w roz wo ju 

Koncepcja Kierunków rozwoju
Przestrzennego metropolii Poznań (KKrPmP)

to dokument planistyczny opracowany
przez 35-osobowy zespół naukowców

i ekspertów w Centrum Badań
metropolitalnych Uam w Poznaniu pod kier.

prof. tomasza Kaczmarka i dr. łukasza mikuły.



N a S z  U N i w e r S y t e t w s P i e r a n i e

w r z e s i e ń 2 0 1 7  | ŻYCIE UNIWERSYTECKIE |  2 9

zUni wer sy tet Otwar ty UAM od 1 wrze -
śnia ru sza z re kru ta cją na je sien ny try -

mestr w ro ku aka de mic kim 2017/2018. Każ dy
po wy żej 16 ro ku ży cia, bez wglą du na do tych -
cza so we wy kształ ce nie, mo że uczest ni czyć
w kur sach przy go to wa nych przez Uni wer sy tet
Otwar ty. W pierw szym try me strze na za in te -
re so wa nych cze ka bli sko 90 kur sów – tych naj -
po pu lar niej szych z po przed nie go ro ku oraz
po nad 60 zu peł nie no wych.

zWięk szość z nich jest prze zna czo na dla
osób, któ re chcą pod nieść do tych cza so -

we kwa li fi ka cje za wo do we i uzu peł nić swo je
wy kształ ce nie. Ofer ta kie ro wa na jest rów nież
do tych, któ rzy sta wia ją na roz wój oso bi sty,
a kur sy bę dą dla nich oka zją skon fron to wa nia
swo jej wie dzy z au to ry te ta mi na uko wy mi oraz
spo tka nia in nych po dob nych pa sjo na tów. Uni -
wer sy tet Otwar ty UAM  skie ro wa ny jest też
do uczniów szkół śred nich, jak i star szych, roz -
wa ża ją cych do pie ro pod ję cie stu diów i chcą -
cych spraw dzić się w re aliach aka de mic kich.
A tak że do tych, któ rzy przez ca łe ży cie ma rzy -
li, że by być astro no ma mi, ar che olo ga mi, geo -
gra fa mi, po li ty ka mi, a po tem wy bra li in ną
dro gę. Uni wer sy tet Otwar ty  po mo że choć
w czę ści speł nić te ma rze nia.

zW tym ro ku war to zwró cić uwa gę mię -
dzy in ny mi na no we kur sy, ta kie jak: CV

do sko na łe i jak prze żyć roz mo wę re kru ta cyj ną,
Kon ku bi nat – aspek ty praw ne, Le ki - ory gi nal -
ne, ge ne rycz ne, bio lo gicz ne i bio po dob ne. Jak
po wsta ją jak i gdzie dzia ła ją, kie dy są bez -
piecz ne? Mi kro or ga ni zmy w zdro wiu i cho ro -
bie czło wie ka oraz Tu ry sty ka bez ba rier – dla
osób z nie peł no spraw no ścia mi.

zNa za koń cze nie kur su słu chacz otrzy mu -
je cer ty fi kat po twier dza ją cy uczest nic two

w wy kła dach, a po zda niu eg za mi nu (do bro -
wol ne go) uzy sku je do dat ko wo świa dec two
z osią gnię ty mi efek ta mi kształ ce nia. Spo tka nia
od by wa ją się w róż nych ter mi nach, naj czę ściej
raz w ty go dniu, w dni po wsze dnie (po po łu -
dnia mi i wie czo ra mi) oraz w week en dy.

zUdział w kursach jest płatny, 
od 160 zł za 15-godzinny wykład.

zKim są uczestnicy oraz co okazało się
po I roku UO mówi prof. Witold

Mazurczak, pełnomocnik rektora UAM 
ds. Uniwersytetu Otwartego pod linkiem:
http://bit.ly/2wV3kW1

w tym ro ku kon fe ren cja (4-6 sierp nia) od by ła się pod ha słem „Na mo rzu
i przy mo rzu. Ko bie ty w dzie jach”. Te mat po wstał już dwa la ta wcze śniej
i był efek tem po szu ki wań no wych ob sza rów ba daw czych przez or ga ni -

za to rów. Za pro sze nia skie ro wa ne zo sta ły nie tyl ko do wszyst kich wcze śniej szych
uczest ni ków Kon fe ren cji Wo liń skich, ale tak że do wszyst kich ośrod ków na uko wych
i mu ze al nych, któ re od lat współ pra cu ją z Za kła dem Hi sto rii Woj sko wej IH UAM. 

Kon fe ren cje wo liń skie to jed na z naj dłuż szych w Pol sce se ria spo tkań na uko -
wych, or ga ni zo wa nych nie zmien nie przez ten sam ze spół. 

Po raz pierw szy Kon fe ren cja Wo liń ska od by wa ła się nie w ra tu szu miej skim czy
dwor ku, ale w wy re mon to wa nej i na no wo wy po sa żo nej świe tli cy miej skiej/wiej -
skiej na wy spie Re cław, tuż obok skan se nu, gdzie or ga ni zo wa ny jest Fe sti wal Sło -
wian i Wi kin gów. Ta bli skość obu wy da rzeń, w ten week end na pew no
naj waż niej szych na Wo li nie, nie by ła przy pad ko wa. Od lat bo wiem kon fe ren cje
ma ją sta no wić uzu peł nie nie dla dzia łań od twór ców hi sto rycz nych, a jed no cze śnie
na ukow cy ma ją wy jąt ko wą moż li wość przy glą da nia się, czy też uczest ni cze nia
w róż nych wy da rze niach, któ re przez te trzy dni by ły or ga ni zo wa ne. 

Pierw sze go dnia od by ła się se sja wpro wa dza ją ca do ob rad i za ry so wu ją ca pro -
ble ma ty kę na ko lej ne dni. Prof. Piotr Bo roń z Uni wer sy te tu Ślą skie go i prof. Ja ro -
sław So chac ki opo wia da li o po li ty ce ma try mo nial nej w śre dnio wie czu, a wła śnie
kwe stia mał żeństw mia ła zdo mi no wać póź niej sze ob ra dy sek cji ar che olo gicz no -
-śre dnio wiecz nej.

Prof. Ta de usz Sro gosz mó wił o lo sie gwał co nych ko biet w XVII wie ku, prof. An -
drzej Stroy now ski przy po mniał po stać jed nej z naj słyn niej szych wład czyń ze stre -
fy Mo rza Bał tyc kie go, czy li ca ry cy Ka ta rzy ny II Wiel kiej. Mó wiąc już o cza sach
współ cze snych prof. Ma rek Dut kie wicz z Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza przy po -
mniał lo sy pol skie go ko bie ce go kor pu su po moc ni cze go w ma ry nar ce wo jen nej,
zaś prof. An drij Kha ruk z lwow skiej Aka de mii Wojsk Lą do wych wska zał na dra -
ma tycz ne lo sy pi lot ki Po li ny Osy pien ko. Zwień cze niem pierw sze go dnia ob rad by -
ło wy stą pie nie prof. Te re sy Chyn czew skiej -Hen nel z Uni wer sy te tu w Bia łym sto ku,
po świę co ne ob ra zo wi ko biet w po wie ści Ste fa na Że rom skie go „Wiatr od mo rza”. 

Efek tem te go rocz ne go spo tka nia bę dą trzy ko lej ne to my „Stu diów Wo liń -
skich – Ma re In te grans”, któ re po wsta ną w wy ni ku współ pra cy wy daw ni czej UAM
i Wy daw nic twa Adam Mar sza łek z To ru nia. Ma ciej franz

O ko bie tach 
Mo rza Bał tyc kie go 

Od 12. już lat w pierwszy weekend sierpnia małe miasteczko
na północno-zachodnich kresach Polski ożywa.

Do Wolina ściągają dziesiątki naukowców na kolejną
konferencję naukową „Dziejów ludów Morza Bałtyckiego”
organizowaną przez Zakład Historii Wojskowej Instytutu

Historii UAM we współpracy z burmistrzem Wolina, Muzeum
Regionalnym w Wolinie i Stowarzyszeniem „Centrum Słowian

i Wikingów Wolin-Jómsborg-Vineta”. 

Wiedzy 
nigdy dość 
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Go ści po wi tał prof. Prze my sław Ma tu sik, se kre tarz ge -
ne ral ny PTPN, któ ry przed sta wił ży cie ar ty stycz ne
w XIX-wiecz nym Po zna niu, a tak że zmie nia ją ce się

na prze strze ni wie ku sto sun ki lud no ścio we. Bio gram kom -
po zy to ra, któ ry wie le lat spę dził na emi gra cji we Fran cji,
opra co wa ła na pod sta wie źró deł ar chi wal nych, pol skiej, fran -
cu skiej i nie miec kiej pra sy co dzien nej oraz dzię ki ob szer nym
ba da niom ge ne alo gicz nym Do bro sła wa Gu cia, se kre tarz re -
dak cji Wy daw nic twa PTPN, a pry wat nie za pa lo ny ge ne alog
i re gio na li sta. Pro jekt „Na sa lo nach Po zna nia. Mi chał Wod -
pol: pia ni sta – kom po zy tor – po zna niak” (kon cert i pu bli ka -
cja) zo stał do fi nan so wa ny z bu dże tu Mia sta Po zna nia, dzię ki
cze mu wi dzo wie nie od płat nie wy słu cha li ośmiu utwo rów M.
Wod po la i otrzy ma li pięk nie wy da ną książ kę. Szcze gól nie cie -
ka we są dla czy tel ni ka re pro duk cje do ku men tów – li stów
goń czych, ak tu ślu bu, ak tu uro dze nia có recz ki, ak tu zgo nu
żo ny, li stu Wod po la do Le onar da Niedź wiedz kie go, no ta tek
pra so wych, ne kro lo gów. Pu bli ka cja za wie ra tak że krót kie bio -
gra my osób zwią za nych z kom po zy to rem, ge ne alo gię je go ro -
dzi ny, wy kaz od na le zio nych utwo rów oraz nu ty Po lo na ise
po ur pia no.

Jak po wie dzia ła au tor ka, Mi chał Wod pol jest po sta cią cał -
ko wi cie za po mnia ną. Nie wie le wie my o je go dzie ciń stwie

i nie wie my nic o je go edu ka cji mu zycz nej. W 1830 r. zde -
zer te ro wał z ar mii pru skiej, by wziąć udział w po wsta niu li -
sto pa do wym, a po je go upad ku od 1832 r. prze by wał
na emi gra cji we Fran cji. Brał czyn ny udział w ży ciu emi -
gra cyj nym, kon cer to wał i kom po no wał. Oże nił się w z Cle -
men ti ne Gou pil w 1841 r., rok póź niej, w Sau mur, uro dzi ła
się ich je dy na có recz ka Ja dwi ga. Wkrót ce po jej na ro dzi -
nach Wod pol z ro dzi ną przy je chał do Wiel ko pol ski. Nie -
ste ty w 1843 ro ku stra cił żo nę, któ ra zmar ła na gruź li cę,
a w na stęp nym ro ku tak że có recz kę. 

Więk szość z za cho wa nych do na szych cza sów utwo rów
for te pia no wych po wsta ła praw do po dob nie we Fran cji,
a ostat nie wy szły dru kiem w Po zna niu. Wod pol wy ko ny -
wał swo je kom po zy cje m.in. na kon cer tach cha ry ta tyw -
nych. In for ma cje o wy stę pach uta len to wa ne go pia ni sty
i skrzyp ka po da wa ła ów cze sna pra sa, za cho wa ły się one
tak że we wspo mnie niach osób z je go oto cze nia oraz
z krę gów Fry de ry ka Cho pi na, któ ry w 1834 po chwa lił
wir tu ozer skie wy ko na nie wa ria cji na te mat je go Ma zur -
ka B -dur op. 7 nr 1. 

Za udział w wy da rze niach 1846 r. M. Wod pol zo stał
ska za ny na rok twier dzy w Mag de bur gu. Po od by ciu ka -
ry zmie niał miej sce za miesz ka nia, m.in. w la tach 1857–
1862 był za mel do wa ny w Mar sy lii, gdzie miesz ka ła je go
sio stra Jó ze fa. Do Po zna nia przy je chał za pew ne w 1863
r., lecz z po wo du bra ku czę ści ksiąg ad re so wych wia do -
mo, że sta łym miesz kań cem Po zna nia na pew no był
od 1873 r. Nie oże nił się po wtór nie, utrzy my wał się z lek -
cji gry na for te pia nie w do mach pry wat nych, na pen sji
pa nien Da nysz i w kon ser wa to rium. Był wie lo let nim
człon kiem PTPN.

Za mi strzow skie wy ko na nie każ de go utwo ru Mi cha ła
Wod po la oraz dwóch utwo rów Fry de ry ka Cho pi na wi dzo -
wie na gra dza li prof. An drze ja Ta tar skie go grom ki mi bra -
wa mi. Prof. Ta tar ski po dzie lił się tak że ze słu cha cza mi
kil ko ma spo strze że nia mi do ty czą cy mi war to ści pre zen to -
wa nych utwo rów, o przy go to wa niach do kon cer tu, pod kre -
ślił że pre zen to wa na mu zy ka po twier dza, ze jej au tor był
bar dzo do brym pia ni stą i wir tu ozem. Obie cał tak że, że
część utwo rów włą czy do swo je go re per tu aru kon cer to we -
go – co nie zbi cie do wo dzi, iż by li śmy świad ka mi wy ko na -
nia dzieł o du żej war to ści ar ty stycz nej.

Kon cert zo stał za re je stro wa ny i po mon ta żu utwo ry Mi -
cha ła Wod po la bę dzie moż na wy słu chać w sie ci. Or ga ni za -
to rzy oraz prof. An drzej Ta tar ski ma ją na dzie ję, że
kom po zy cje bo ha te ra wie czo ru po wró cą „na sa lo ny”
i do sal kon cer to wych nie tyl ko Po zna nia.

Ja ni na Cho de ra

Nie zwy kły kon cert
W sobotni wieczór 29 lipca 2017 r., o godz. 18.00 Sala Posiedzeń PTPN zapełniła się po brzegi, bowiem

rozpoczęło się niezwykłe wydarzenie muzyczne – koncert muzyki fortepianowej. Wirtuozerskie kompozycje
zapomnianego XIX-wiecznego kompozytora, pianisty i skrzypka Michała Wodpola (1813–1897),

po mistrzowsku zagrał prof. Andrzej Tatarski, prowadzący w Akademii Muzycznej w Poznaniu klasę
fortepianu, wybitny pianista koncertujący na wszystkich kontynentach (za wyjątkiem Australii). 
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wyjazd na największe studenckie wydarzenie akademickiego lata –
Campus studencki łazy 2017
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t ak wła śnie od trzy na stu lat mu zy ków przy cią ga na wy -
brze że bał tyc kie Sa crum Non Pro fa num – mię dzy na -
ro do wy Fe sti wal Mu zycz ny. Je go im pre zy i kon cer ty

od by wa ją się tra dy cyj nie w sa lach Fil har mo nii im. Mie czy -
sła wa Kar ło wi cza w Szcze ci nie, w Zam ku Ksią żąt Po mor skich
oraz w ber liń skim ko ście le pw. Ser ca Je zu sa, w szcze ciń skiej
ka te drze św. Ja ku ba, a tak że w nad mor skim ko ście le pw. Mi -
ło sier dzia Bo że go w Trzę sa czu.

Chce my, aby nasz Fe sti wal – pod kre śla dy rek tor ar ty stycz -
ny Bog dan Bo gu szew ski – przy bli żał me lo ma nom twór czość
wy bit nych kom po zy to rów XIX i XX wie ku ta kich jak mię dzy
in ny mi Hen ryk Mi ko łaj Gó rec ki, Krzysz tof Pen de rec ki, Woj -
ciech Ki lar, Ka rol Szy ma now ski, Wi told Lu to sław ski, a tak że
tych pol skich twór ców, któ rych dzie ła na la ta wy kre śli ły z sal
kon cer to wych i me diów wła dze ko mu ni stycz ne.

W tym ro ku ar ty stycz nym pa tro nem i jed no cze śnie głów -
nym bo ha te rem wy da rze nia był sir An drzej Pa nuf nik, kom -
po zy tor oraz dy ry gent, któ ry nie mo gąc po go dzić się
z na rzu co ny mi przez ko mu ni stów ogra ni cze nia mi swo bód
twór czych, opu ścił Pol skę i osiadł na sta łe w An glii, gdzie
miesz kał i two rzył aż do śmier ci. 

Za pro sze nie na fe sti wal przy ję ła la dy Ca mil la Jes sel -Pa nuf -
nik, żo na ar ty sty, a tak że mu zy cy słyn nej Or kie stry Fil har -
mo nii Lwow skiej, któ ra w swej po nad stu let niej hi sto rii
pierw szy raz wy stą pi ła na Po mo rzu Za chod nim. 

Jak zwy kle kon cer tom to wa rzy szy ło wie le im prez, a wśród
nich wy sta wa fo to gra ficz na „An drzej Pa nuf nik – ży cie i twór -
czość”, a tak że se ans fil mu do ku men tal ne go o kom po zy to rze
pt. „Ta ta zza że la znej kur ty ny”. Po nad to za pla no wa no spo tka -
nie z au tor ka mi ksią żek o twór cy, za ty tu ło wa nej „An drzej Pa -
nuf nik. Ar chi tekt emo cji”.

Fe sti wal ma otwar tą for mu łę ar ty stycz ną – wy ko ny wa ne
są utwo ry mu zy ki or ga no wej, ale i sym fo nicz nej, ka me ral nej,
chó ral nej, kan ta to wo -ora to ryj nej, a na wet jaz zo wej. Po znań -
skim ak cen tem był Żeń ski Kwar tet Wo kal ny, „BeFour” wy -
ko nu ją cy przede wszyst kim mu zy kę a ca pel la. Swo ją pre cy zją
współ brz mie nia wzbu dził u słu cha czy sym pa tię i uzna nie. 

J. l

Mu zy ka znad mo rza 
Lato i wakacje to dla artystów nierzadko czas zwiększonej artystycznej aktywności; ludzie sztuki

opuszczają pracownie, sale i siedziby i wyruszają w śwat, na festiwale, koncerty, w trasy, na pokazy…
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