SPRAWOZDANIE DZIEKANA Z DZIAŁALNOŚCI
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH W ROKU 2016

Zgodnie z § 63, ust. 2 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu przedkładam Radzie Wydziału Nauk Społecznych sprawozdanie z działalności
Wydziału za rok 2016.

Najważniejsze wydarzenia w roku 2016
W roku 2016 na Wydziale Nauk Społecznych obchodzono 40-lecie Instytutu
Kulturoznawstwa. Z okazji roku jubileuszowego odbyły się liczne wydarzenia o charakterze
naukowym i popularyzatorskim, m.in. ogólnopolski Zjazd Absolwentów Poznańskiego
Kulturoznawstwa, połączony z Dniami Kulturoznawców, na które składały się liczne imprezy
kulturalne (spektakle teatralne, koncerty, prezentacje filmów) i spotkania dyskusyjne
dotyczące m.in. statusu nauk o kulturze, zaangażowania Instytutu w życie Poznania (zob.
http://kulturoznawstwo.amu.edu.pl/jubileusz/). Ważnym wydarzeniem było także wydanie
publikacji jubileuszowej: „Kultura do poznania – kultura do tworzenia" 40 lat Instytutu
Kulturoznawstwa UAM (Wyd. WNS, Poznań 2016). W Instytucie Kulturoznawstwa
prowadzono przygotowania do III Zjazdu Kulturoznawczego, który planowany jest na
wrzesień 2017.
Prof. dr hab. Marek Kwiek z Instytutu Filozofii, kierujący także Centrum Studiów nad
Polityką Publiczną oraz Katedrą UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa
Wyższego UAM w Poznaniu, przewodniczył jednemu z trzech zespołów eksperckich,
wyłonionych w maju przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego zadaniem
było przygotowanie projektu założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a
także: przygotowanie założeń do reformy sektora szkolnictwa wyższego i nauki (Ustawa 2.0).
Prof. UAM dr hab. Grzegorz Króliczak z Instytutu Psychologii współpracuje z
naukowcami z Izraela, Kanady i Wielkiej Brytanii. Jest edytorem gościnnym m.in. we
Frontiers in Neuroscience, gdzie redaguje autorski Research Topic, jest także recenzentem w
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czołowych czasopismach branżowych (np. NeuroImage, Cortex, JINS, Frontiers in
Psychology) i członkiem kilku międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. W swoich
badaniach, finansowanych głównie przez Narodowe Centrum Nauki (Grant Maestro
2011/02/A/HS6/00174), wraz ze współpracownikami z Laboratorium Badania Działań
i Poznania, zajmuje się problematyką neuronalnego podłoża zdolności manualnych, ręczności
i organizacji języka w mózgu. Metody badań obejmują neuroobrazowanie funkcjonalnym
rezonansem magnetycznym (fMRI), przezczaszkową stymulację magnetyczną (TMS);
elektroencefalografię (EEG) oraz okulografię (eye-tracking).
Instytut Socjologii rozwija swoją działalność dzięki dotacji projakościowej przyznanej
w 2015 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przeznaczona jest ona na
dofinasowanie podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni prowadzących kierunek,
który otrzymał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach oceny
programowej.
W 2016 roku na stanowisko profesora nadzwyczajnego powołani zostali: dr hab.
Mikołaj Domaradzki, dr hab. Honorata Jakubowska, dr hab. Sławomir Leciejewski, dr hab.
Hanna Mamzer, dr hab. Krzysztof Moraczewski, dr hab. Monika Oliwa–Ciesielska, dr hab.
Krzysztof Przybyszewski.
Wyróżnienia i nagrody dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych
Nagrody Indywidualne Rektora UAM za działalność naukową otrzymali:
nagrodę indywidualną I stopnia otrzymał dr Marek Woszczek; nagrodę indywidualną II
stopnia – prof. UAM dr hab. Monika Bakke oraz dr hab. Piotr Jabkowski; nagrodę
indywidualną III stopnia – prof. Józef Baniak, prof. Anna Grzegorczyk, prof. Grzegorz
Króliczak, prof. Władysław J. Paluchowski, prof. Jacek Tittenbrun, prof. Andrzej
Wiśniewski, prof. UAM dr hab. Piotr W. Juchacz, dr Piotr Juskowiak, dr Cezary Kościelniak,
dr hab. Piotr Matczak i dr Aleksandra Pilarska.
Nagrodę Dydaktyczną Rektora UAM III stopnia otrzymali: prof. dr hab. Maria
Beisert, dr Lidia Godek, dr Olga Urban, dr Jarosław Groth, dr Piotr Łupkowski oraz mgr
Eugenia Michalska.
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Nagrodę Rektora UAM za osiągnięcia organizacyjne otrzymali: I stopnia – prof. UAM
dr hab. Jan Grad, II stopnia – prof. Jerzy Brzeziński, III stopnia – prof. Krzysztof
Brzechczyn, prof. Rafał Drozdowski, prof. Roman Kubicki, prof. UAM dr hab. Adam Putko,
prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, prof. UAM dr hab. Anna Suchańska, prof. Antoni
Szczuciński, dr Remigiusz T. Ciesielski, dr Rafał Koschany, dr Agata Skórzyńska,
dr Sławomir Sztajer oraz dr Jacek Zydorowicz.
Prof. Marek Kwiek otrzymał nagrodę specjalną Rektora UAM za efektywność
prowadzonych badań naukowych.
Wyróżnienia i nagrody dla studentów i doktorantów Wydziału
Najbardziej prestiżowe nagrody w dziedzinie socjologii w Polsce, przyznawane przez
Polskie Towarzystwo Socjologiczne, otrzymali: dr Filip Schmidt – nagrodę im. Stanisława
Ossowskiego za monografię: „Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków
intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach
indywidualizacji” oraz mgr Sylwia Jędernalik – nagrodę im. Floriana Znanieckiego za
wyróżniającą pracę magisterską: „Proces oswajania śmierci w doświadczeniu pracowników
zakładów pogrzebowych”.
Trzech studentów psychologii: Kamil Janowicz, Krzysztof Piątkowski i Jakub Szwedo
otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zmiany organizacyjne
Brak zmian w strukturze organizacyjnej
Działalność dydaktyczna
Na kierunki studiów prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych przyjęto w roku
akademickim 2016/2017 łącznie 1.367 studentów (w roku 2015/2016 – 1.392 studentów;
w 2014/2015 – 1.449; w 2013/2014 – 1.509; w 2012/2013 – 1.326; w 2011/2012 – 1.859;
2010/2011 – 1.810); w tym na studia stacjonarne 1067 studentów (w roku 2015/2016 – 844
studentów; w 2014/2015 – 1.148 studentów; w 2013/2014 – 1.161; w 2012/2013 – 1.028;
w 2011/2012 – 1.420; w 2010/2011 – 1.299) i 300 studentów na studia niestacjonarne (w roku
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2015/2016 – 480 studentów; w 2014/2015 – 301; w 2013/2014 – 348; w 2012/2013 – 298;
w 2011/2012 – 439; w 2010/2011 – 511).
Społeczność studencka Wydziału liczyła w roku akademickim 2016/2017 – 3.231
studentów (w roku 2015/2016 – 3.331 studentów; w 2014/2015 – 3.580; 2013/2014 3.504;
w 2012/2013 – 4.679; w 2011/2012 – 4.946; w roku 2010/2011 – 4.865), w tym 2.349 na
studiach stacjonarnych (w roku 2015/2016 – 2.577 studentów, w 2014/2015

–

2.744;

w 2013/2014 – 2.606; w 2012/2013 – 3.426; w 2011/2012 – 3.534; w 2010/2011 – 3.324)
i 882 na studiach niestacjonarnych (w roku 2015/2016 – 754 studentów, w 2014/2015 – 836;
2013/2014 – 898; 2012/2013 – 1.253; w 2011/2012 – 1.412; w 2010/2011 – 1.541).
Na Wydziale prowadzone są studia doktoranckie w Instytucie Filozofii, Instytucie
Psychologii, Instytucie Socjologii oraz Wydziałowe Studium Doktoranckie.

Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UAM w 2016
Liczba uczestników studiów doktoranckich

126

Liczba otwartych przewodów doktorskich

18

Osoby, które ukończyły studia doktoranckie

83

Osoby, które obroniły pracę doktorską

10

Stypendia doktoranckie

65

Stypendia projakościowe

24

Wydział Nauk Społecznych współpracował z partnerami zagranicznymi w ramach
umów międzyuczelnianych oraz indywidualnych. W ramach współpracy z uczelniami
europejskimi i amerykańskimi odbyły się wyjazdy studyjne i dydaktyczne pracowników oraz
doktorantów – łącznie ponad 30 osób.
Formą współpracy z ośrodkami zagranicznymi są także wyjazdy studentów,
doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz pracowników administracji na
stypendia Erasmus+. W roku akademickim 2016/2017 na studia zagraniczne wyjechało 43
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studentów, a na praktyki zagraniczne 16 studentów. Wydział przyjął 28 studentów
zagranicznych.
W ramach Programu Mobilności Studentów MOST przyjęto 12 osób (w roku
ubiegłym 15 osób), natomiast do innych ośrodków uniwersyteckich z naszego Wydziału
wyjechało 17 osób.
Wydział realizuje działania w obszarze mobilności kadry i studentów w ramach 70
umów zawartych z uniwersytetami zagranicznymi z 22 krajów. Podpisano kilka nowych
umów w zakresie mobilności kadry i studentów, m.in. z Uniwersytetem w Catanii,
Uniwersytetem Arystotelesa w Salonikach, Uniwersytetem w Bukareszcie, Uniwersytetem
Lusofona w Lizbonie. W roku 2016 podjęto współpracę badawczą m.in. z Free University of
Bozen - Bolzano, Univerzita Karlova v Praze, Masarykova Univerzita, University of
Birmingham, Università di Trento, Universidad de Granada, University of Haifa,
Uniwersytetem

w

Kilonii,

z

IRS

Leibniz-Institut

für

Regionalentwicklung

und

Strukturplanung Wissenschaftliches Forschungsinstitut, z Care Western Reserre University w
Cleveland, University of Deusto w Bilbao.
W roku 2016 na WNS 38 wykładów prowadzono w języku angielskim, uczestniczyli
w nich studenci zagraniczni goszczący na UAM oraz studenci kierunku studiów
w j. angielskim.
Zaproszono wielu zagranicznych gości, ponad 20 wykładowców o znaczącym
dorobku naukowym, m.in.: Frank Zenker (Lunds Universitet), Ilan Fisher (University of
Haifa), Patrick Monribot (Association Mondiale de Psychanalyse - AMP), Bernard Lecoeur
(Association

Mondiale

de

Psychanalyse

AMP),

Urszulę

Martyniuk

(Institut

für

Sexualforschung und Forensische Psychiatrie Uniwersytet w Hamburgu).
W roku akademickim 2016/2017 w Instytucie Filozofii uruchomiony został program
specjalistycznych zajęć fakultatywnych, w ramach projektu: Doktoranckie Grupy Badawcze
(DGB). W ubiegłym roku studia podyplomowe Etyka nauczycielska wyróżniono certyfikatem
„Studia z przyszłością”.
Instytut Kulturoznawstwa prowadzi aktualnie trzy programy studiów stacjonarnych:
licencjackie, magisterskie oraz program magisterski w języku angielskim Intercultural
Communication.
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W Instytucie Socjologii uruchomione zostały studia drugiego stopnia na kierunku
praca socjalna.
Instytut Socjologii wraz z Instytutem Psychologii realizuje projekt Laboratorium
Kompetencji Zawodowych (1/PKR/POWER/3.1/2015). Projekt finansowany jest przez
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 3.1
Kompetencje w szkolnictwie wyższym, organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju. Głównym celem projektu jest ułatwienie wejścia na rynek pracy studentom
ostatniego roku studiów stacjonarnych I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich
Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Program skupia się na wyposażeniu
studentów w kompetencje oczekiwane przez pracodawców. Realizowany od 1.06.201630.06.2018.
W Instytucie Psychologii poza studiami podyplomowymi (seksuologia kliniczna,
w zakresie

specjalizacji

w

psychologii

klinicznej,

z

psychoonkologii

klinicznej,

przygotowania pedagogicznego dla studentów psychologii), organizowane są kursy
dokształcające w dziedzinie seksuologii klinicznej oraz w zakresie przygotowania
pedagogicznego dla studentów psychologii.
Istotne w skali krajowej i międzynarodowej sukcesy naukowe
Prof. dr hab. Andrzej Przyłębski z Instytutu Kulturoznawstwa został Ambasadorem
Nadzwyczajnym i Pełnomocnym w Republice Federalnej Niemiec, jest członkiem Zespołu
interdyscyplinarnego ds. działalności upowszechniającej naukę w zakresie wydawnictw
naukowych MNiSW oraz koordynatorem sekcji "Polityka zagraniczna" w Narodowej Radzie
Rozwoju przy Prezydencie RP.
Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych uczestniczą w ogólnopolskich gremiach naukowych
i zagranicznych:
Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski z Instytutu Filozofii – jest członkiem towarzystw
naukowych w kraju i zagranicą: Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego
Towarzystwa Neofilologicznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Allgemeine
Gesselschaft fűr Philosophie in Deutschland, Kant-Gesellschaft w Bonn, Sociedad Argentina
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de Historiadores w Buenos Aires, Sociedad Polaca de Amigos de la Historia w Buenos Aires,
Hegel-Gesellschaft w Berlinie, Schelling-Gesellschaft w Leonbergu.
Prof. dr hab. Anna Brzezińska z Instytutu Psychologii – jest członkiem Rady Naukowej,
Instytutu Badań Edukacyjnych, jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Rozwoju Edukacji
Narodowej, a także członkiem Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk (2015-2018).
Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński z Instytutu Psychologii – jest przewodniczącym Rady
Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, jak również członkiem
Prezydium PAN – Odział w Poznaniu. Pełni funkcje przewodniczącego Zespołu do spraw
opracowania projektu założeń zmian w ustawie o Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem:
Komitetu Psychologii PAN (kadencja: 2015-2018), Komitetu Etyki w Nauce PAN (kadencja:
2015 -2018), Kapituły Nagrody im. Andrzeja Malewskiego (Komitet Psychologii PAN),
Kapituły Medalu im. Mikołaja Kopernika PAN, Zespołu specjalistycznego do spraw
inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury
informatycznej nauki (MNiSW).
Prof. dr hab. Marian Golka z Instytutu Socjologii – jest członkiem Narodowego Centrum
Nauki oraz członkiem Rady Naukowej Muzeum Okręgowego w Koninie.
Prof. dr hab. Marek Krajewski z Instytutu Socjologii – jest członkiem: Komitetu Socjologii
PAN, Prezydium Komitetu Socjologii PAN, redakcji pisma „Kultura i społeczeństwo”, rady
programowej pisma „Czas kultury”, redakcji pisma „Człowiek i Społeczeństwo”, Rady
Programowej Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie. Prof. M. Krajewski
przygotował we współpracy z MKiDN, Narodowym Centrum Kultury oraz CK Zamek
w Poznaniu, założenia ogólnopolskiego Programu Bardzo Młoda Kultura. Celem Programu
jest wzmacnianie edukacji kulturowej w Polsce. W ramach Programu opisano realizowane
zadania

oraz

opracowano

schematy

działań

diagnostycznych,

ewaluacyjnych,

regrantingowych oraz szkoleniowych.
Prof. dr hab. Roman Kubicki z Instytutu Filozofii – jest członkiem Prezydium Komitetu
Nauk Filozoficznych PAN.
Dr hab. Emanuel Kulczycki z Instytutu Filozofii – jest przewodniczącym Rady Młodych
Naukowców – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
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przewodniczącym tzw. Zespołu ds. oceny czasopism Jest członkiem: Komitetu Ewaluacji
Jednostek Naukowych, Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP, Krajowej Rady
Bibliotecznej oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Był członkiem Rady Narodowego
Programu Rozwoju Humanistyki.
Prof. UAM dr hab. Marianna Michałowska z Instytutu Kulturoznawstwa – jest członkiem
Komitetu Nauk o Kulturze.
Prof. dr hab. Władysław J. Paluchowski z Instytutu Psychologii – jest członkiem Zespołu
interdyscyplinarnego do spraw współpracy naukowej z zagranicą przy MNiSW.
Prof. dr hab. Ewa Rewers z Instytutu Kulturoznawstwa – jest członkiem Zarządu Komitetu
Nauk o Kulturze.
Dr Agata Skórzyńska z Instytutu Kulturoznawstwa – jest członkiem Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.
Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych są recenzentami i ekspertami programów NCN
i NPRH.
Dr Wiesław Banach z Instytutu Kulturoznawstwa – jest sekretarzem Polskiego
Stowarzyszenia Etyki Biznesu, EBEN Polska (polski oddział European Business Ethics
Network).
Prof. dr hab. Rafał Drozdowski z Instytutu Socjologii – jest członkiem Zespołu
interdyscyplinarnego do spraw projektów „Diamentowy Grant” oraz „Iuventus Plus” przy
MNiSW.
Dr Przemysław Kieliszewski z Instytutu Kulturoznawstwa – jest członkiem Zespołu
ekspertów programu „Obserwatorium kultury” powołanego przez MKiDN.
Dr Michał Michalski z Instytutu Kulturoznawstwa – jest skarbnikiem Polskiego
Stowarzyszenia Etyki Biznesu, EBEN Polska (polski oddział European Business Ethics
Network).
Dr Marcin Poprawski z Instytutu Kulturoznawstwa – jest członkiem Zespołu ds. Miejskich
Polityk Kulturalnych przy Narodowym Centrum Kultury, jak również wiceprzewodniczącym
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zarządu ENCATC. European Network on Cultural Management and Cultural Policy
Education z siedzibą w Brukseli. Jest członkiem International Advisory Board w Calejdoskop
East West Platform z siedzibą w Coventry oraz członkiem rady programowej Wydawnictwa
Miejskiego Posnania.
Dr hab. Przemysław Rotengruber z Instytutu Kulturoznawstwa – jest członkiem Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu, EBEN Polska (polski oddział European Business
Ethics Network).
Prof. UAM dr hab. Jacek Sójka z Instytutu Kulturoznawstwa – jest Prezesem Polskiego
Stowarzyszenia Etyki Biznesu, EBEN Polska (polski oddział European Business Ethics
Network).
W Instytucie Filozofii redagowano międzynarodowe serie wydawnicze: Dia-Logos,
Peter Lang Edition, red. Piotr W. Juchacz; Higher Education Research and Policy (HERP),
Peter Lang International Publishers, red. Marek Kwiek; Poznań Studies in the Philosophy of
the Sciences and the Humanities, Brill, red. Krzysztof Brzechczyn, oraz serie czasopism
obcojęzycznych: Ethics in Progress, red. Ewa Nowak; Peitho. Examina Antiqua, red. Marian
Wesoły.

Publikacje pracowników WNS w roku 2016
Liczba monografii

39

Liczba monografii pod redakcją

26

Liczba rozdziałów w monografiach

253

Liczba publikacji w czasopismach

289

Liczba punktów z czasopism

3367

Średnio punkty za artykuł

11,6
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Projekty i granty badawcze
tytuł

lp

Aksjomaty ekstremalne:
1

aspekty logiczne,
matematyczne
i kognitywne

imię i nazwisko

okres realizacji

konkurs

prof. dr hab.
Jerzy

25.01.2016 – 24.01.2019 OPUS

Pogonowski

Anatomia instytucjonalna
i modele adaptacji polskich
uniwersytetów do
2 zmieniającego się
otoczenia społecznego

prof. dr hab.
Marek Kwiek

01.01.2016 – 31.12.2017 FNP-MISTRZ

i ekonomicznego (2052015)

3

Archiwum Badań nad
Życiem Codziennym

4 Chińska filozofia historii
Dialogowe podstawy etyki
5

gospodarczej - tłumaczenie
i publikacja w
wydawnictwie LIT Verlag

prof. dr hab.
Marek

11.07.2014 – 10.07.2019 NPRH

Krajewski
mgr Dawid
Rogacz

16.06.2016 – 14.06.2019 PRELUDIUM

dr hab.
Przemysław

20.07.2016 – 19.01.2019 NPRH

Rotengruber

Doskonałość naukowa:
konkurencyjność,
mierzalność,
6 umiędzynarodowienie (od
badań empirycznych do

prof. dr hab.
Marek Kwiek

Dialog 20.12.2016 – 19.12.2018 Humanistyka
dla rozwoju

reform szkolnictwa
wyższego) (Excellence)

10

Dynamika publicznych
zobowiązań
współczesnego
7 uniwersytetu w kontekście
religii oraz społeczeństwa

dr Cezary
Kościelniak

06.12.2011 – 05.10.2016 SONATA

wielokulturowego. Analiza
porównawcza i teoretyczna
Europejskie uniwersytety
flagowe: w poszukiwaniu
równowagi między
8 doskonałością akademicką
a zobowiązaniami wobec

prof. dr hab.
Marek Kwiek

04.06.2014 – 03.06.2017 HARMONIA

społeczeństwa i gospodarki
(FLAGSHIP)
Ewolucja jaźni:
9 przyczynek do rewizji

prof. UAM dr
hab. Ewa

posthumanizmu

Nowak

Hermeneutyka. Od sztuki

prof. dr hab.

10 interpretacji do teorii
i filozofii rozumowania

Andrzej

21.01.2016 – 20.01.2018 OPUS

12.02.2014 – 11.02.2017 OPUS

Przyłębski

Historia idei komunikacji.
Analiza przekształceń
praktyk komunikacyjnych
11 i ich społecznych
uwarunkowań w

dr hab. Michał
Wendland

09.08.2012 – 08.08.2016 SONATA

perspektywie filozofii
kultury
Intymność, technologia
i powrót myślenia
12 magicznego we
współczesnej kulturze

dr Maciej
Musiał

08.07.2016 – 07.07.2019 SONATA

zachodniej
11

Konstruktywne
i destruktywne reakcje na
13

sukces partnera - nowe

dr Łukasz

wymiary teorii kapitalizacji Kaczmarek

20.07.2015 – 19.07.2017 OPUS

w ujęciu psychologii
Zdrowia
Kultura hybrydy.

Mgr

14 Współczesność pogranicza Aleksandra
polsko-niemieckiego

Binicewicz

18.07.2013 – 17.07.2017

Diamentowy
Grant

Logika erotyczna w
modelowaniu liniowego
15

i dystrybutywnego
przetwarzania pytań.
Podstawy teoretyczne

prof. dr hab.
Andrzej

20.09.2012 – 19.09.2017 MAESTRO

Wiśniewski

i zastosowania
Mechanizmy formowania
się tożsamości w okresie
16

przejścia z adolescencji do
dorosłości: regulacyjna
rola emocji

prof. dr hab.
Anna

16.10.2012 – 15.10.2016 OPUS

Brzezińska

samoświadomościowych
Mobilność: media,
17 praktyki miejskie i kultura
studencka

18

Modelowanie rozumowań
abdukcyjnych

Prof. UAM dr
hab. Marianna

29.01.2015 – 28.01.2018 OPUS

Michałowska
Prof. UAM dr
hab. Mariusz

14.05.2014 – 13.05.2019 SONATA

Urbański

Moralność milcząca:
badanie głęboko
19 zakorzenionych w sposobie
doświadczenia świata

mgr Waldemar
Rapior

05.08.2016 – 04.08.2019 PRELUDIUM

elementów tła moralnego
12

Motywacyjny
dymensjonalny model
afektu a sekwencje emocji
20

negatywnych i

dr Łukasz

pozytywnych - analizy z

Kaczmarek

29.01.2013 – 28.07.2017 OPUS

wykorzystaniem zjawiska
asymetrii rytmu serca w
ujęciu psychologii zdrowia
Nowe perspektywy
Arystotelesa "Analityk
pierwszych i wtórnych".
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Nowy polski przekład

prof. dr hab.

"Analityk" ze wstępem,

Marian Wesoły

04.08.2015 – 03.08.2018 OPUS

komentarzem i glosatium
grecko-łacińsko-anjielskipolskim
Poczucie osobistej
tożsamości a regulacja
22

działań celowych:

dr Aleksandra

pośrednicząca rola

Pilarska

08.06.2016 – 07.06.2018 SONATA

własności celów oraz
kontroli działania
Posiadanie versus brak
partnera życiowego a
zdrowie psychiczne
23 młodych dorosłych w
Polsce oraz w Stanach

dr Katarzyna
Adamczyk

02.02.2015 – 01.02.2018 OPUS

Zjednoczonych Ameryki:
Badania longitudinalne

13

Postawy wobec
małżeństwa, miłości
i seksu jako predyktory
24

posiadania versus braku

dr Katarzyna

partnera życiowego w

Adamczyk

12.02.2013 – 11.02.2016 SONATA

okresie wczesnej
dorosłości - badania
longitudinalne
Powszechny dochód
25 podstawowy. Studium z
filozofii społecznej

mgr Maciej
Szlinder

08.09.2015 – 30.09.2016 ETIUDA

Poziom organizacji
osobowości, a
26

rewiktymizacja dorosłych

dr Agnieszka

ofiar wykorzystania

Izdebska

23.05.2011 – 22.05.2016 własne

seksualnego w
dzieciństwie.
Poznawcze i afektywne
reakcje na niemoralne
sukcesy - integracja teorii
27

fundamentów moralnych z mgr Michał
teorią kapitalizacji.

Misiak

22.09.2015 – 21.09.2018

Diamentowy
Grant

Badania laboratoryjne w
nurcie psychofizjologii
społecznej
Program
28

międzynarodowych badań

prof. dr hab.

porównawczych

Marek Kwiek

09.05.2012 – 09.05.2017 MEASTRO

szkolnictwa wyższego

14

Próba stworzenia
interpretacji tezy o
29 normatywności znaczenia z
wykorzystaniem kategorii

dr Bartosz
Kaluziński

03.10.2016 – 02.10.2018 SONATA

reguł konstytutywnych
Przedmioty i kultura
materialna w instytucji
30

totalnej. Codzienność w

mgr Łukasz

nazistowskich obozach

Posłuszny

01.10.2016 – 30.09.2017 ETIUDA

koncentracyjnych. Na
przykładzie KL Majdanek
Przedmioty protestu.
31

Kultury materialne

Bartosz

współczesnych ruchów

Ślosarski

01.12.2016 – 30.11.2019

Diamentowy
Grant

społecznych
Rozszerzenie modelu
konsumenckiej asocjacji
32

i dysocjacji - rola lęku,

dr Dariusz

potrzeby wyjątkowości

Drążkowski

17.07.2014 – 13.07.2017 PRELUDIUM

i zagrożenia tożsamości
indywidualnej
Rozszerzenie
Motywacyjnego Modelu
Pozytywnych Interwencji:
33 reakcje fizjologiczne
związane z wyrażaniem

mgr Jolanta
Enko

05.08.2015 – 04.08.2017 PRELUDIUM

wdzięczności i ich wpływ
na zdrowie

15

Społeczny kontekst
kształtowania się
tożsamości osób z
34 niepełnosprawnością
intelektualną w okresie

dr Małgorzata
Rękosiewicz

21.02.2013 – 20.08.2016 PRELUDIUM

późnej adolescencji i
wyławiającej się dorosłości
Struktura ekspertów i jej
35

uwarunkowania na
przykładzie

dr Anna Słysz

14.07.2014 – 13.10.2016 OPUS

konceptualizacji przypadku
Struktura wiedzy wobec
36 kontrowersji naukowospołecznych.

dr hab. Andrzej
Nowak

01.07.2011 – 31.03.2016 własne

Studium ruchu Slow Life
37

jako alternatywnego stylu

mgr Justyna

życia w dobie społecznego Kramarczyk

03.03.2015 – 02.09.2017 PRELUDIUM

przyspieszenia
System elektronicznego
wsparcia samodzielności
38 życiowej osób z
niepełnosprawnością

prof. dr hab.
Zbigniew

02.04.2015 – 31.02.2017 NCBR

Wójcik

intelektualną
Transmisja
pozadyskursywnej wiedzy
39

na przykładzie
przekazywania i
nabywania sportowych

prof. UAM dr
hab. Honorata

02.02.2015 – 01.07.2017 OPUS

Jakubowska

umiejętności

16

Wizualność taktyczna:
recepcja refleksja Michela
40 de Certeau nad
codziennością we

dr Katarzyna
Thiel-Jańczuk

20.02.2014 – 19.06.2016 OPUS

współczesnej kulturze
Wpływ różnorodności
emocjonalnej
(emodiversity) na reakcje
układu
41

sercowonaczyniowego w

mgr Michał

sytuacji interpersonalnego

Kosakowski

01.02.2016 – 31.01.2019 PRELUDIUM

konfliktu o zasoby. Analiza
stanów emocjonalnych i
cech w ujęciu teorii
poliwagalnej
Współczesna humanistyka

dr hab.

42 wobec wyzwań

Emanuel

naukometrii

Kulczycki

Współczesna humanistyka
43 wobec problemu
islamofobii w Europie

dr Monika
Bobako

08.09.2014 – 07.10.2018 NPRH

07.08.2012 – 06.03.2017 OPUS

Zastosowanie
wieloaspektowego treningu
44

koordynacyjnego w

dr Mateusz

doskonaleniu precyzji oraz Witkowski

15.04.2015 – 14.10.2017

Rozwój Sportu
Akademickiego

percepcji wzrokowej wśród
szermierzy

17

Zdolności Manualne,
ręczność i Organizacja
45

Języka w mózgu: Związki
między planowaniem
użycia narzędzi, gestów

Prof. UAM dr
hab. Grzegorz

09.05.2012 – 09.05.2017 MEASTRO

Króliczak

i pojęć

Najważniejsze konferencje krajowe i międzynarodowe
Na Wydziale Nauk Społecznych odbyły się 32 konferencje, w tym 13 o charakterze
międzynarodowym.
Instytut Filozofii zorganizował m.in. ogólnopolską konferencję: Wydarzenia 1956 r.
w Europie Środkowo-Wschodniej. Próba spojrzenia transnarodowego (24.06.2016), wraz
z Instytutem Pamięci Narodowej; międzynarodową konferencję Ethoses and Violence/Etosy
i Przemoc (12.09.2016) wraz z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauki oraz Council
for Research in Values and Philosophy, Washington; Ogólnopolskie Sympozjum
Filozoficzne: Demokracja-Praworządność-Sprawiedliwość (01.07.2016), zorganizowane wraz
z Politechniką Wrocławską; ogólnopolską konferencję Oblicza obcości w filozofii i literaturze
(03.09.2016) zorganizowaną wraz z Instytutem Filologii Polskiej UAM.
Instytut Kulturoznawstwa zorganizował następujące ogólnopolskie konferencje:
Aktualność teorii double bind Gregory'ego Batesona (29.11.2016); Obywatel - wzór model,
postawy (14.10.2016); Kurs na de Saussure’a (18-19.05.2016); Procesy migracyjne a zmiany
kulturowe

(13-14.10.2016).

W

Instytucie

Kulturoznawstwa

zorganizowano

2

międzynarodowe seminaria: Visual Methods in Mobile Media Research (23–24.05.2016),
Classical Works on Streets (05–06.10.2016).
Instytut Psychologii UAM był współorganizatorem i gospodarzem Kolokwiów
Psychologicznych (20–22.06.2016). Kolokwia Psychologiczne odbyły się pod hasłem: Obcy
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i swoi. Psychologiczna natura stosunków międzyludzkich. Są to coroczne spotkania naukowe
organizowane przez Komitet Psychologii PAN we współpracy z ośrodkami akademickimi.
We wrześniu w Instytucie Psychologii odbyła się międzynarodowa multi-konferencja Poznań
Reasoning Week (PRW). PRW obejmował konferencje: 2nd Logic and Cognition (05–
06.09.2016), 14th ArgDiap: Formal Models of Reasoning and Argumentation (0708.09.2016) oraz QuestPro (09-10.10.2016). Zakres tematyczny PRW dotyczył badań nad
procesami rozumowania i ich modelowaniem. W listopadzie odbyła się II Krajowa
Konferencja Psychologii Klinicznej pt. „Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki
psychologii klinicznej”(24-26.11.2016), zorganizowana przez Zakład Psychologii Zdrowia
i Psychologii Klinicznej IP oraz PSSiAP.
Instytut Socjologii był organizatorem międzynarodowych konferencji: Sport in
Sociology. Sociology about Sport (21–22.04.2016); Public participation in environmental
managment: identyfying research gaps (16.02.2016). Zorganizowano tam również
konferencję ogólnopolską: Identyfikacje narodowe, etniczne i regionalne we współczesnej
Europie. Teoria i praktyka badawcza (12–13.10.2016).
Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych uczestniczyli w licznych konferencjach, zjazdach
i kongresach naukowych w Polsce i zagranicą.
Popularyzacja wiedzy
WNS współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami, urzędami, mediami
publicznymi, są to m.in.: Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, Wydział Oświaty Urzędu
Miasta Poznania, galeria Miejska Arsenał, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Teatr
Wielki w Poznaniu, Narodowe Centrum Kultury, Kancelaria Prezydenta RP, Biuro
Bezpieczeństwa

Narodowego,

Ministerstwo

Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu,
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Pracownicy biorą czynny udział w różnego rodzaju debatach, dyskusjach i wykładach
otwartych , m.in.
 dr Karolina Appelt i dr Julita Wojciechowska, wygłosiły wykład pt.: Zmiany
społeczno-ekonomiczne i demograficzne a psychologiczny proces wkraczania w
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dorosłość. Wykład został zaprezentowany podczas Pierwszych Powiatowych Targów
zorganizowanych

Edukacyjno-Zawodowych

przez

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego i Zawodowego w Strzałkowie, 17 lutego 2016 roku,
 prof. UAM dr hab. Jan Grad, opracował „Gaj Poezji”. Lednicka Wiosna Poetycka
1997–2015, Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu, Wydawnictwo Libra,
Poznań 2016 roku,
 dr Piotr Juskowiak, tłumaczył na j. polski: A. Merrifield, Nowa kwestia miejska, WN
PWN, Warszawa 2016, wygłosił wykład dla międzynarodowego grona kuratorów w
CSW Zamek Ujazdowski – Warszawa, „From Public to Common Space: ReProducing the City through Radical Practices of Commoning”, 20 lipca 2016 roku,
 prof. UAM dr hab. Marianna Michałowska współpracowała z Instytutem Sztuki PAN
(seminarium doktoranckie),
 prof. dr hab. Ewa Rewers wygłosiła: wykład mistrzowski na Uniwersytecie
Artystycznym w Poznaniu, pt. „Sztuki zapomnienia”, 23 kwietnia 2016 roku; wykład
w Muzeum Sztuki w Łodzi pt. ”Odpowiedzialność za miasto: kryzys wspólnoty czy
awangarda zmian”, 28 kwietnia 2016; wykład pt.” Dziedzictwo poprzemysłowe miast
i nowe koncepcje miejskości” w Bramie Poznania, 14 października 2016 roku; wykład
otwarty pt.” Kulturowe studia miejskie. Koncepcja „Kulturonatury” na Politechnice
Gdańskiej, 7 listopada 2016 roku,
 dr Filip Szumski był ekspertem w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do
rozpatrzenia

rządowego

projektu

ustawy

o

przeciwdziałaniu

zagrożeniom

przestępczością na tle seksualnym (podkomisja sejmowej Komisji Sprawiedliwości
i Praw człowieka), 24 lutego 2016 roku,
 dr Jadwiga Zimpel wygłosiła wykład otwarty pt. Dźwięk w badaniach miejskich, w
ramach cyklu "Lekcje słuchania", Pracowania Audiosfery, Wrocław, 5 kwietnia 2016
roku.
Pracownicy Instytutu Filozofii intensywnie popularyzują wiedzę filozoficzną, np. w
ramach

„Desantu

filozoficznego”

–

akcji

promocyjnej

dla

szkół

gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych, czy też „Olimpiady filozoficznej” (członkostwo i kierownictwo w
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Komitecie Olimpiady Filozoficznej); Kolorowego Uniwersytetu, Nocy Naukowców,
Tramwaju do wiedzy.
Organizowane są również dyskusje i spotkania z pracownikami – autorami książek,
odbywające się w ramach Hyde Parku, we współpracy m.in. z Fundacją Naukową im.
Floriana Znanieckiego oraz Oddziałem Poznańskim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
Pracownicy

Wydziału

prowadzą

szkolenia,

warsztaty

i

badania

w

przestrzeni

pozaakademickiej. Występują również w roli ekspertów w mediach. Byli oni organizatorami
i współorganizatorami konferencji o lokalnym i międzynarodowym zasięgu. Organizowane
były cykle warsztatów skierowanych do licealistów i studentów, popularyzujących wiedzę na
temat kultury wizualnej w ramach Tygodnia Wizualnego.
Aktywny Mały Uniwersytet Latający (AMUL) pod kierunkiem prof. dr hab. Anny
Brzezińskiej kontynuował swoją działalność edukacyjną, w 2016 roku dotarł do ponad 20
szkół i przedszkoli. AMUL to bezpłatne lekcje dla przedszkoli i szkół na wsiach i w małych
miejscowościach Wielkopolski, realizowane przez studentów i doktorantów Instytutu
Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z zajęć mogą korzystać
dzieci, młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a nawet dorośli - dyrektorzy
placówek, nauczyciele, rodzice i dziadkowie.
W wydawnictwie PWN ukazało się kolejne wydanie podręcznika akademickiego
„Psychologia Kliniczna”, pod redakcją prof. dr hab. Lidii Cierpiałkowkiej i prof. dr hab.
Heleny Sęk. Wydawnictwo Naukowe PWN za „Psychologię kliniczną” otrzymało nagrodę
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Najlepszą Książkę Akademicką.
Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym
Pracownicy UAM od lat bardzo intensywnie współpracują z otoczeniem społecznym
i gospodarczym.
Dr Mateusz Bonecki – pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji PICTEC powołanej w
celu

rozwoju

innowacyjnej

gospodarki

polskiej

oraz

wspierania

innowacyjnej

przedsiębiorczości, wykorzystania wyników prac B+R w przemyśle oraz promowania
polskich osiągnięć naukowo-technologicznych na arenie międzynarodowej.
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Prof. dr hab. Anna I. Brzezińska poprowadziła warsztaty dla nauczycieli klas I-III Szkoły
Podstawowej nr 355 i nr 356 z dzielnicy Białołęka w Warszawie. Tematem warsztatów był
problem Potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci w pierwszym etapie kształcenia. Spotkania
zostały

zorganizowane

przez

Centrum

Edukacji

Obywatelskiej

w

Warszawie

i Stowarzyszenie SZANSA (23-24.05.2016), była gościem na Kongresie Kultury i brała
udział w panelu dyskusyjnym pt.: Prawo dziecka do kultury: wykluczeni z kultury
(moderator: red. Beata Jewiarz). Kongres Kultury 2016’. Warszawa (7-9.10.2016), wygłosiła
wykład pt.: Kto, komu i do czego jest potrzebny: o relacjach dzieci i seniorów (25.02.2016)
na Uniwersytecie III Wieku w Międzychodzie.
Dr hab. Dariusz Dobrzański – zorganizował spotkanie uczniów poznańskiego Gimnazjum
im. Jacka Kuronia z działaczami "KOR" p.p. Ludwiką Wujec, Henrykiem Wujcem i Lechem
Dymarskim. Spotkanie poprowadził student Filozofii Mikołaj Andrzejewski. Wydarzenie pod
nazwą „Żywa lekcja historii” zorganizowane było w związku z przypadającą w 2016 roku 40
rocznicą powstania Komitetu Obrony Robotników.
Dr Małgorzata Durzewska – współpracowała z działaczami lokalnymi i środowiskami
artystycznymi w Poznaniu, z Centrum Praktyk Edukacyjnych w CK Zamek, z ODK
Dąbrówka w Poznaniu, organizowała warsztaty muzyczne dla studentów w ODK Dąbrówka,
ze Stowarzyszeniem „Wiedza – Kultura - Pomoc”.
Prof. UAM dr hab. Jan Grad – pracował w Radzie Muzeum Okręgowego w Lesznie
(członek Rady).
Dr Przemysław Kieliszewski pełni funkcję Dyrektora Teatru Muzycznego w Poznaniu.
Prof. dr hab. Honorata Korpikiewicz – jest członkiem Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa Honorowe Krwiodawstwo, popularyzuje ideę honorowego krwiodawstwa,
jak również wiedzę filozoficzno-astronomiczną oraz biokomunikację.
Prof. dr hab. Roman Kubicki – jest przewodniczącym Kapituły Nagrody Artystycznej
miasta Poznania, przewodniczy posiedzeniom Kapituły Nagrody Artystycznej miasta
Poznania.
Mgr Andrzej Leśniewski (doktorant) – współpracował z działaczami lokalnymi
i środowiskami animatorów w Trzemesznie, ze Stowarzyszeniem Miłośników Zabytków
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Historycznych i Gminnym Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – którego celem
jest podtrzymanie pamięci osób zapomnianych a zasłużonych dla rozwoju społeczności
lokalnych; organizował placówkę muzealną „Muzeum Regionalne w Trzemesznie”.
Dr hab. Anna Malitowska – jest przewodniczącą Rady Fundacji, pełni funkcję
przewodniczącej Rady Fundacji PICTEC powołanej w celu rozwoju innowacyjnej gospodarki
polskiej oraz wspierania i propagowania innowacyjnej przedsiębiorczości, większego
wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych w polskiej gospodarce oraz
promowania polskich osiągnięć naukowo-technologicznych na arenie mię dzynarodowej.
Dr Bogumiła Mateja–Jaworska – przygotowała wraz z zespołem koncepcję kolejnych
badań dla współpracy UAM z bankiem WBK w ramach uniwersyteckiego programu
współpracy z firmą Santander. Zespół pracowników IS rozpocznie jego realizację na
przełomie 2016/2017 roku.
Dr hab. Piotr Matczak – wygłosił referat „Na ile można przewidywać zagrożenia?
Interwencje Państwowej Straży Pożarnej oraz dane meteo” podczas spotkania Forum
Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego w Krakowie.
Dr hab. Michał A. Michalski – jest członkiem w Radzie Rodziny przy Wojewodzie
Wielkopolskim.
Dr Ryszard Necel – moderował spotkanie w ramach kampanii „Wielkopolanie świadomi
zjawiska przemocy w rodzinie”, opracował strategię rozwiązywania problemów społecznych
w Puszczykowie, zlecenie, opracowanie strategii i prezentacja w trakcie posiedzenia Rady
Gminy.
Prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, dr Marcin Poprawski – koordynowali prace zespołu
badawczego w ramach działalności centrum badawczego ROK (Regionalne Obserwatorium
Kultury) UAM.
Dr Agata Skórzyńska – prowadziła działalność badawczą i programowo-merytoryczną
w Centrum Praktyk Edukacyjnych w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” NCK.
Dr Elżbieta Smolarkiewicz – realizowała projekt: Zaangażowanie w pracę pracowników
Grupy Pfeifer & Langen w Polsce, w ramach którego przygotowała narzędzie badawcze
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i opracowała wnioski z badań (rekomendacje) dotyczące zaangażowania w pracę
pracowników grupy Pfeifer & Langen Polska S.A.
Prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński jest m.in. radnym Rady Miasta Poznania,
przewodniczącym Komisji Kultury i Nauki, wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu,
Finansów i Nadzoru Właścicielskiego. Pełni wiele funkcji np. jako członek Komisji Oświaty
i Wychowania, członek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, prezes
Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego, członek Kapituły
Nagrody Naukowej i stypendiów naukowych miasta Poznania, członek Kapituły konkursu na
najlepsze prace doktorskie i magisterskie, członek Kapituły nagrody za wyróżniające
osiągnięcia w nauce uczniów poznańskich szkół średnich i gimnazjalnych, członek Rady
Społecznej Szpitala im. Józefa Strusia, członek w Radach Programowych instytucji kultury,
przewodniczący Rady Programowej Centrum Turystyki Kulturowej Trakt, członek Rady
Muzeum

Narodowego,

członek

Rady

Muzeum

Archeologicznego,

członek

Rady

Programowej Teatru Muzycznego. Prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński wraz z dr hab.
Piotrem W. Juchaczem – współpracuje ze stowarzyszeniem Krajowa Rada Sędziów
Społecznych, które ma na celu identyfikację podstawowych problemów związanych z
wykonywaniem funkcji ławnika w polskim wymiarze sprawiedliwości i zaproponowanie
reform rozwiązań instytucjonalnych i zapisów ustawowych.
Prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka w 2016 został członkiem stowarzyszonym (membre
associé) międzynarodowej, wielodyscyplinarnej grupy badawczej CERCLE (Centre de
Recherche sur les Cultures et Littératures Européennes – Centrum Badań nad Kulturami
i Literaturami Europejskimi), działającym na Nancy 2 – Université de Lorraine. Pełnił funkcję
contributing editor prestiżowego kwartalnika „New Theatre Quarterly” wydawanego w
Wielkiej Brytanii przez Cambridge University Press, uwzględnionego na liście ERIH (kat. A).
Instytut Kulturoznawstwa nawiązał współpracę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, której celem jest dialog między humanistyką a medycyną, a
efektem wymiernym ma być m. in. konferencja naukowa oraz wykłady otwarte i warsztaty
dla osób związanych ze środowiskiem medycznym – zarówno akademików jak i praktyków.
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Na Wydziale Nauk Społecznych prowadzono także działania w ramach specjalności
Animacja Społeczności Lokalnych (opiekunowie: prof. dr hab. Błażej Smykowski,
dr Agnieszka Rosińska z Instytutu Psychologii):

Partner zewnętrzny

Temat i zakres
współpracy

Okres
współpracy

Produkty współpracy
Warsztaty dla uczniów
i nauczycieli programu CAS IB

II LO im. M.
Kopernika w Lesznie
z oddziałami
dwujęzycznymi i
międzynarodowymi

Diagnoza i wsparcie
organizacyjne programu
CAS w ramach matury
międzynarodowej (IB)

Raport z diagnozy
funkcjonowania CAS IB w II LO
02.2016 - nadal
Projekt wsparcia organizacyjnego
CAS IB w II LO w Lesznie w
oparciu o metodę podejścia
rówieśniczego (w toku)

AEGEE –
międzynarodowa
organizacja
młodzieżowa
Oddział w Poznaniu

Stowarzyszenie CIM
HORYZONTY –
Poznań, Łazarz

Wsparcie
psychologiczne AEGEE
w procesie formowania
nowego Zarządu
organizacji.
Diagnoza kultury
organizacyjnej AEGEE i
szkolenie Zarządu dla
potrzeb autodiagnozy
Ewaluacja projektu
„Między nami
sąsiadami”
realizowanego w
dzielnicy Łazarz – grant
z Urzędu Miasta
Poznania
Wsparcie organizacyjne
festiwalu kultury
Łazarskiej „Och Pener”
– grant z Urzędu Miasta
Poznania

Warsztaty dla Zarządu i członków
organizacji
02.2016-06.2016
Raport z diagnozy potrzeb
rozwojowych Zarządu

10.2016-12.2016

Projekt wsparcia rozwoju
i wizerunku AEGEE poprzez
wewnętrzną diagnozę kultury
organizacyjnej

02.2016-12.2016

Raport z ewaluacji ilościowej
i jakościowej projektu „Między
nami sąsiadami”

10.2016-12.2016

Wolontariat studentów
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Centrum kultury
„Amarant” w Domu
Tramwajarza Jeżyce

Fundacja Wspierania
Twórczości, Kultury i
Sztuki „ARS” w
Poznaniu

Diagnoza potrzeb
mieszkańców w zakresie
rozwoju oferty Centrum
„Amarant”
Diagnoza potrzeb
seniorów dla stworzenia
oferty senioralnej w
ARS.
Planowanie projektu
„przestrzeni aktywności
senioralnej w „ARS”
Diagnoza potencjału
Fundacji „Nie
Wykluczaj Mnie” dla
tworzenia partnerstw
projektowych

02.2016-06-2016

Raport z diagnozy potrzeb
mieszkańców Jeżyc związanych
z rozwojem oferty Centrum
„Amarant”

02.2016-06.2016

Raport z diagnozy dla potrzeb
rozwoju oferty senioralnej w ARS

10.2016-12.2016

Koncepcja stworzenia przestrzeni
dla aktywności senioralnej w
organizacji pozarządowej
Warsztaty diagnostycznoprojektowe dla członków
organizacji

02.2016-06-2016

Raport z diagnozy potencjału
organizacyjnego Fundacji „Nie
Wykluczaj Mnie” dla potrzeb
zawierania partnerstw
projektowych.

Fundacja „Nie
Wykluczaj Mnie”,
Ośrodek Kuratorski
nr 3 w Poznaniu

Diagnoza i projekt
usprawnienia
komunikacji
wewnętrznej i
zewnętrznej Fundacji
Nie Wykluczaj Mnie

10-2016-12.2016

Projekt usprawnienia komunikacji
w Fundacji „Nie Wykluczaj
Mnie” wraz z narzędziami

Pomoc materialna dla studentów
Na podstawie art. 186 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą uregulowane
zostały szczegółowe kryteria rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy
materialnej na podstawie kryteriów ekonomicznych, zdrowotnych i losowych.
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Studenci mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, w ramach różnicownych form
pomocy.
Oprócz ww. świadczeń studenci mogą korzystać ze stypendium Rektora dla
najlepszych studentów, stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce i stypendium Ministra za
wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne. Stypendium Rektora może otrzymać student
studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, który w trakcie poprzedniego roku studiów
uzyskał wysoką średnią ocen, nie niższą niż 4,0 oraz wykazał się osiągnięciami naukowymi,
sportowymi i artystycznymi.

Stypendium

Rektora

dla

najlepszych

studentów

było

stopniowane, stypendium I stopnia wynosiło 1100 zł, II stopnia – 580 zł, natomiast III stopnia
– 290 zł.
W 2016 roku Wydział Nauk Społecznych otrzymał wg dotacji budżetowej na pomoc
materialną dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim kwotę w
wysokości 220 270 zł miesięcznie. Przyznane środki finansowe wydatkowane były na
stypendia socjalne, zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania, stypendium
specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz na zapomogi. W semestrze letnim stypendium
socjalne przyznawane było w kwocie równej różnicy między dochodem na osobę (885 zł), a
dochodem na osobę wynikającym z wniosku studenta, jednak w wysokości nie niższej niż
150 zł, będącej stawką podstawową stypendium. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu
zamieszkania wynosiło 145 zł, stypendium dla osób niepełnosprawnych – 400 zł
(przyznawane niezależnie od dochodu) oraz zapomoga do 1000 zł.
W semestrze zimowym natomiast miesięczna pula na świadczenia socjalne wynosiła
140 550 zł miesięcznie. Stypendium socjalne przyznawane było w kwocie równej różnicy
między dochodem na osobę (825 zł), a dochodem na osobę wynikającym z wniosku studenta,
jednak w wysokości nie niższej niż 140 zł, będącej stawką podstawową stypendium.
Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania wynosiło 130 zł, stypendium dla
osób niepełnosprawnych – 300 zł oraz zapomoga do 1000 zł.
Wydziałowa Komisja Stypendialna, w skład której wchodzą: przedstawiciele
studentów, członkowie Wydziałowego Samorządu Studentów i pracownicy Wydziału,
przyznała w semestrze letnim 286 stypendiów socjalnych studentom stacjonarnym, 50 osób
otrzymało stypendium dla niepełnosprawnych, a stypendia z tytułu zamieszkania 227 osób,
natomiast zapomogę przyznano 18 studentom. Na studiach niestacjonarnych stypendium
socjalne otrzymały 32 osoby, stypendium dla niepełnosprawnych 18 osób.
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W semestrze zimowym na studiach stacjonarnych przyznano 217 stypendiów
socjalnych i zwiększonych z tytułu zamieszkania, 45 osób otrzymało stypendia dla
niepełnosprawnych, zapomogę otrzymało 13 osób. Na studiach niestacjonarnych stypendia
socjalne przyznano 18 osobom, stypendia dla osób niepełnosprawnych 13 osobom.
Studenci studiów niestacjonarnych nie mogą się ubiegać o zwiększenie stypendium z tytułu
zamieszkania.
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów otrzymało 190 osób, w tym I stopnia –
16 osób, II stopnia – 30 osób, III stopnia – 144 osoby.
Stypendium Ministra otrzymały 4 osoby (3 z psychologii i 1 z socjologii).
Studentom Wydziału przydzielono 47 miejsc w domach studenckich.
Działalność kulturalna
W maju odbyła się kolejna edycja Festiwalu Kultury Studentów KULMINACJE.
Podczas ostatniej edycji 2016, nosił on podtytuł Lśnienie (The Shining). Było to nawiązanie
do kultowego filmu Stanleya Kubricka z 1980 roku (będącego adaptacją powieści Stevena
Kinga, pod tym samym tytułem). Motywem przewodnim była więc iluminacja i jej wszelkie
odcienie znaczeniowe wcielane w sztuki wizualne. Oprócz tradycyjnych już formuł takich jak
wystawy plastyczne, warsztaty i przegląd muzyczny, pojawiło się kino plenerowe.
Oprócz wystaw w ramach Kulminacji w Galerii Akademickiej WNS odbyły się trzy inne
projekty fotograficzne (2 absolwentów i studenta kulturoznawstwa):
 Sławomir Rzewuski: Wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się strach (fotoreportaż
z terytoriów okupowanych na Zachodnim Brzegu Jordanu),
 Bartosz Blecha: Retrospektywa 10-lecie twórczości
oraz
 Michał Lewandowski: Liście Fibonacciego.
Z okazji 40-lecia Instytutu Kulturoznawstwa oprócz wystaw fotograficznych, w czerwcu
2016 odbył się tzw. miesiąc kulturoznawców. Był to cykl łączący kilkadziesiąt inicjatyw
kulturalnych w całym Poznaniu (debaty, spektakle, kabarety, koncerty, spotkania etc.).
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Wszystkie te wydarzenia były inicjatywą absolwentów kulturoznawstwa i pracowników
Instytutu.
Pracownicy Wydziału angażują się w liczne inicjatywy i akcje kulturalne, m.in.:
 dr Maja Brzozowska–Brywczyńska, współpracowała w radzie programowej Wolno
dzieciom podczas Malta Festival 2016. Była autorką działań artystycznoanimacyjnych skierowanych do dzieci w czasie trwania festiwalu, a także koncepcji
warsztatów filmowo-artystycznych,
 dr Magdalena Grenda, była pomysłodawcą i koordynatorem przebiegu oraz
wykonania projektu Dokumentacji Kreatywnej Akademii Teatru Alternatywnego dla
Instytutu

im.

Jerzego

Grotowskiego

we

Wrocławiu:

http://ata.grotowski-

institute.art.pl/, przygotowanie projektu "Mój jest ten kawałek podłogi" na
czterdziestolecie Instytutu Kulturoznawstwa,
 dr Rafał Koschany – współpracował w przygotowaniu i realizacji 6. edycji
„Sokołowsko Festiwal Filmowy. Hommage à Kieślowski”, 9-11.09.2016,
 dr Agnieszka Kulig, wygłosiła wykład: Spotkanie literatury i filmu - kilka refleksji o
adaptacjach filmowych, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu, wykład przygotowany był dla opiekunów Dyskusyjnych Klubów
Książki.
Prace modernizacyjne i inwestycyjne
Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć zakończenie budowy nowej portierni,
przebudowę wjazdu i oddanie parkingu od strony ul. Paszty. Zostało tam również wydzielone
i przygotowane miejsce pod wiatę rowerową. Zakończono ponadto pierwszy etap
modernizacji głównego placu kampusu, tj. odcinek pomiędzy bud. AB i salą gimnastyczną.
W roku 2016 oddano do użytku drugi parking, tj. przy Collegium im. F. Znanieckiego.
Wskazane

inwestycje

w

sposób

znaczący

rozwiązały

wiele

problemów

natury

komunikacyjnej i parkingowej. Oprócz wskazanych inwestycji, na terenie kampusu
wykonano szereg remontów sal i pomieszczeń.
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Prodziekani:

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

prof. UAM dr hab. Monika Oliwa–Ciesielska
dr Marcin Poprawski
dr Mariusz Szynkiewicz

prof. UAM dr hab. Jacek Sójka
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