SPRAWOZDANIE DZIEKANA Z DZIAŁALNOŚCI
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH W ROKU 2013
Zgodnie z § 63, ust.2. pkt 2 Statusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
przedkładam

Radzie Wydziału Nauk Społecznych sprawozdanie z działalności

Wydziału za rok 2013.
Najważniejsze wydarzenia w roku 2013
W roku 2013 tytuł profesora nauk społecznych otrzymała prof. dr hab. Maria
Beisert (26.02.2013), zaś profesora nauk humanistycznych uzyskała prof. dr hab.
Ewa Piotrowska (25.06.2013) i prof. dr hab. Paweł Zeidler (25.06.2013).
Stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie psychologii otrzymali
dr Andrzej Pankalla (28.01.2013) i dr Błażej Smykowski (04.03.2013) oraz trzy
osoby spoza UAM. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w zakresie kulturoznawstwa otrzymała dr Marianna Michałowska (07.10.2013).
W roku 2013 przeprowadzono w instytutach 22 obrony doktorskie, w tym trzy osoby
spoza UAM.
W czerwcu ubiegłego roku Wydział Nauk Społecznych został poddany ocenie
instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Pozytywna ocena, wystawiona
przez komisję wizytującą nasz Wydział, świadczy o pozycji naukowej Wydziału,
co możliwe jest, dzięki dobrze przygotowanej kadrze naukowo-dydaktycznej,
inżynieryjno-technicznej i administracyjnej.
W listopadzie 2012 roku Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej
dokonał analizy i oceny procesu dydaktycznego w Instytucie Socjologii. W raporcie
końcowym uznano, że prowadzone w Instytucie studia pierwszego i drugiego stopnia
na kierunku socjologia zasługują na ocenę wyróżniającą.
Również Instytut Psychologii otrzymał oceną wyróżniają, przyznaną przez
Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną. Oceniane były studia na kierunku
kognitywistyka, które jako pierwsze w Polsce uzyskały certyfikat jakości kształcenia,
jakim jest akredytacja UKA.
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Wyróżnienia i nagrody dla pracowników
Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Nagrody Rektora w roku 2013 – (1) nagrody indywidualne: I stopnia – prof. dr
hab. Marian Golka i prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, II stopnia – profesorowie:
Józef Baniak, Tadeusz Buksiński i dr hab. Monika Bakke oraz dr Katarzyna
Adamczyk (za osiągnięcia naukowe), III stopnia – profesorowie: Andrzej
Wiśniewski, Grzegorz Króliczak, Włodzimierz Wilowski oraz dr hab. Błażej
Smykowski, dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak, dr Monika Zielona-Jenek, dr Marta
Kosińska i dr Marcela Kościańczuk; (2) nagrody dydaktyczne: III stopnia – dr hab.
Norbert Leśniewski, doktorzy: Remigiusz Ciesielski, Maciej Kijko, Joanna
Matejczuk, Magdalena Ziółkowska-Kuflińska, Sławomir Sztajer i Jacek Zydorowicz;
(3)nagrody za osiągnięcia organizacyjne: I stopnia – dr Teresa Jerzak-Gierszewska,
III stopnia – profesorowie: Ryszard Cichocki i Paweł Zeidler.
Dr hab. prof. UAM Marek Krajewski wraz z zespołem badawczym
i współautorami

książek

„Niewidzialne

miasto”

i

„Narzędziownia”

(red. R. Drozdowski, M. Frąckowiak, M. Krajewski, Ł. Rogowski,) zostali laureatami
Nagrody im. Stefana Nowaka. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia z dziedziny
metodologii nauk społecznych oraz za nowatorskie metodologiczne badania
społeczeństwa polskiego.
Zmiany organizacyjne
W roku 2013 Rada Instytutu Kulturoznawstwa oraz Rada Wydziału Nauk
Społecznych pozytywnie zaopiniowały utworzenie w Instytucie Kulturoznawstwa
nowej Pracowni Hermeneutyki Kultury pod kierunkiem profesora dra hab. Andrzeja
Przyłębskiego. Pracownia została utworzona decyzją Rektora 28 stycznia 2014 roku
(Zarządzenie nr 177/2013/2014 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na
Wydziale Nauk Społecznych).
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W dniu 21 października 2013 roku w Instytucie Psychologii otwarto
Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia, kierowane przez dra Łukasza Kaczmarka.
Adaptacja pomieszczeń Laboratorium została sfinansowana ze środków własnych IP
UAM, a jego wyposażenie z grantu NCN pt.: Motywacyjny dymensjonalny model
afektu a sekwencje emocji negatywnych i pozytywnych – analizy z wykorzystaniem
zjawiska asymetrii rytmu serca w ujęciu psychologii zdrowia (nr rej.
2012/05/B/HS6/00578), kierowanego przez dr Łukasza Kaczmarka. Zespół
badawczy skupiony wokół Laboratorium LPZ współpracuje z Uniwersytetem
Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetem w Galway
(Irlandia) oraz z George Mason University (USA).
W grudniu 2013 roku zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, powstało Centrum Myśli Społecznej im. Floriana
Znanieckiego, którego kierownikiem został profesor dr hab. Andrzej Przyłębski.
Na

uwagę

zasługuje

również

powstanie

Polskiego

Towarzystwa

Antropologicznego pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Piotrowskiej.

Działalność dydaktyczna
Aktualnie kształcimy na sześciu kierunkach studiów: filozofii, kognitywistyce,
kulturoznawstwie, psychologii, pracy socjalnej i socjologii. W minionym roku
akademickim wielokrotnie modyfikowano programy studiów na wszystkich
kierunkach i trybach, tak aby spełniały one potrzeby edukacyjne oraz standardy
kształcenia.
Na kierunki studiów prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych przyjęto w
roku akademickim 2013/2014 łącznie 1.509 studentów (w roku 2012/2013 – 1.326;
w roku 2011/2012 – 1.859; w 2010/2011 – 1.810; w 2009/2010 – 1.616 studentów),
w tym 1.161 studentów na studia stacjonarne (w roku 2012/2013 – 1.028,
w 2011/2012 – 1.420, w 2010/2011 - 1.299, 2009/2010 – 974) i na studia
niestacjonarne 348 studentów (w roku 2012/2013 – 298, w 2011/2012 – 439,
2010/2011 – 511, w 2009/2010 – 642).
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Społeczność studencka Wydziału liczyła w roku akademickim 2013/2014
3.504 studentów (w roku 2012/2013 – 4.679; w roku 2011/2012 – 4.946; w roku
2010/2011 – 4.865; w roku 2009/2010 – 5.609), w tym 2.606 studentów na studiach
stacjonarnych (w roku 2012/2013 – 3.426; w 2011/2012 – 3.534; w roku 2010/2011 –
3.324; w roku 2009/2010 – 3.405), i 898 studentów na studiach niestacjonarnych
(w roku 2012/2013 – 1.253; w roku 2011/2012 – 1.412; w roku 2010/2011 – 1.541;
w roku 2009/2010 – 2.204).
Tytuł licencjata lub magistra na Wydziale uzyskało 795 studentów
(odpowiednio w roku 2012/2013 – 725; w roku 2011/2012 – 1.073; w roku
2010/2011 – 1.073; w roku 2009/2010 - 1.294), w tym 549 na studiach stacjonarnych
(w roku 2012/2013 – 513; w roku 2011/2012 - 728; w roku 2010/2011 – 796; w roku
2009/2010 – 603) oraz 246 na studiach niestacjonarnych (w roku 2012/2013 – 212;
w roku 2011/2012 - 345; w roku 2010/2011 – 496; w roku 2009/2010 – 691).
W Instytucie Psychologii od roku akademickiego 2013/2014 uruchomiono
nowe studia podyplomowe tj.: Studia Podyplomowe Psychoonkologii Klinicznej
oraz Studia Podyplomowe w zakresie specjalizacji w Psychologii Klinicznej, które
zostały akredytowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie w ramach studiów specjalizacyjnych w dziedzinach mających
zastosowanie w ochronie zdrowia.
W Instytucie Filozofii uruchomiono nową, czwartą specjalność studiów
licencjackich

pierwszego stopnia o nazwie

Zarządzanie Wiedzą, którego

kierownikiem został profesor dr hab. Paweł Zeidler. Natomiast

studia drugiego

stopnia otrzymały nową specjalność o nazwie Etyka, pod kierownictwem dr hab.
prof. UAM Ewy Nowak. Wznowione zostały także studia podyplomowe dla
nauczycieli etyki – Etyka Nauczycielska, kierowane przez dr hab. prof. UAM Ewę
Nowak.
W Instytucie
Dyplom++,

w

Filozofii

ramach

wdrożono

którego

program szkoleń

realizowane

są

specjalistycznych

ponadprogramowe

kursy

specjalistyczne z zakresu: Techniki Public Relations, Techniki wykorzystania
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narzędzi komputerowych i internetowych oraz Kurs infobrokerski – techniki
zarządzania wiedzą. Kierownikiem szkoleń jest dr Mariusz Szynkiewicz.
W Instytucie Kulturoznawstwa powstał nowy program studiów stacjonarnych
drugiego stopnia z modułami kształcenia: Kultura i sfera publiczna, Kultura
i media, Teoria i historia kultury. Ponadto Instytut Kulturoznawstwa od 2013 roku
posiada w swej ofercie studia podyplomowe – Animacja kultury i przedsiębiorczość
kulturalna.
Na Wydziale prowadzone są studia doktoranckie przy Instytucie Filozofii,
Instytucie Psychologii, Instytucie Socjologii oraz Wydziałowe Studium Doktoranckie
z zakresu kulturoznawstwa.
Podobnie jak w latach ubiegłych Wydział Nauk Społecznych prowadził
w 2013 roku współpracę z zagranicznymi partnerami zarówno w ramach umów
międzyrządowych

i

pracowników

specjalistami

ze

międzyuczelnianych
w

oraz

zakresie

indywidualnych

swoich

dyscyplin

kontaktów
naukowych

z uniwersytetów europejskich i amerykańskich.
Do ważnych form współpracy z ośrodkami zagranicznymi należą wyjazdy
studentów, doktorantów, pracowników naukowo – dydaktycznych oraz pracowników
administracji na stypendia LLP-Erasmus. W 2013 roku zakwalifikowanych zostało
ponad 100 osób, w tym 7 pracowników naukowo - dydaktycznych oraz
3 pracowników administracyjnych.
W ramach Programu Mobilności

Studentów MOST przyjęto 17 osób,

natomiast do innych ośrodków uniwersyteckich z naszego wydziału wyjechało 18
osób.
Instytuty wchodzące w skład Wydział Nauk Społecznych prowadzą stałą
i systematyczną współpracę naukową z ośrodkami zagranicznymi. Instytut
Psychologii współpracuje z: University of Missouri, Columbia, USA; University of
British Columbia, BC, Kanada; Ghent University, Belgia; University of Amsterdam,
Holandia; Université Paris-Diderot, Francja; Universita’ degli Studi di Catania,
Włochy; Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy; York University Toronto, Kanada;
University of New England, Australia; University of Rijeka, Chorwacja; University

5

of Manchester , Wielka Brytania; Lund University, Szwecja; Freie Univerität,
Niemcy; Univeristy of Kent, Wielka Brytania; Stockholms Universitet, Szwecja.
A także: współpraca w realizowanym w ramach 7 Programu Ramowego projekcie
MIRRORS - Monitoring Ideas Regarding Research Organizations and Reasons
in Science.
Instytut Socjologii w kwietniu 2013 roku zorganizował wspólne seminarium
badawcze z Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung.
Instytut

Kulturoznawstwa

prowadzi

stałą

współpracę

z

Europejskim

Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, w której najczęściej udział biorą:
dr hab. prof. UAM Jacek Sójka, dr hab. prof. UAM Juliusz Tyszka, dr hab. Andrzej
Zaporowski i dr Marcin Poprawski
W ramach współpracy z zagranicznymi uczelniami Instytut Filozofii
zaproponował w 2013 roku cykl wykładów dla studentów filozofii prowadzonych
przez profesora Piotra Bołtucia z University of Illinois (USA) pt. „Wybrane
zagadnienia z filozofii umysłu”, „Filozofia e-learningu”, „E-learning w filozofii”,
„Consciousness (e-learning)”, „Współczesna amerykańska filozofia”, „Business
Ethics”
Aktywność publikacyjna pracowników naukowych WNS w 2013 roku:
LICZBA PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
Artykuły w czasopismach
o zasięgu
międzynarodowym

Monografie

Rozdziały w
monografiach

Recenzje

Podręczniki
i Skrypty

Głosy
i inne

Ogółem:

w tym
uwzględnione
w tzw.
indeksie
filadelfijskim

20

33

0

0

4

77

13

20

39

0

0

4

Razem

140
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LICZBA PUBLIKACJI KRAJOWYCH
Artykuły w
czasopismach
o zasięgu
krajowym

Monografie

Rozdziały w
monografiach

Recenzje

Podręczniki
i skrypty

Głosy i
inne

Razem

199

35

120

7

0

103

464

Istotne w skali krajowej i międzynarodowej sukcesy naukowe
W niemieckim wydawnictwie LIT Verlag powstała seria wydawnicza pt.
„Development in Humanities”, której redaktorami naukowymi zostali prof. dr hab.
Zbigniew Drozdowicz i dr Sławomir Sztajer. W roku 2013 opublikowano w niej 13
anglojęzycznych monografii książkowych pracowników WNS.
Dwóch pracowników

Instytutu

Psychologii uczestniczyło

w

pracach

związanych z reformą systemu edukacyjnego w Polsce, którym zajmuje się Komitet
Rozwoju Edukacji Narodowej (KREN). Są to: prof. dr hab. Anna Brzezińska
(wiceprzewodnicząca Komitetu) oraz dr Tomasz Czub (sekretarz Komitetu).
Brali oni udział w seminarium poświęconym zmianom systemu edukacji w naszym
kraju oraz wygłosili prezentację pt. „Edukacja z perspektywy psychologii”.
Prof. dr hab. Anna Brzezińska jest również kierownikiem oraz opiekunem
merytorycznym Projektu AMUL. Aktywny Mały Uniwersytet Latający to akcja
powstała w październiku 2013 roku zainicjonowana przez prof. dr hab. Annę
Brzezińską oraz grono studentów, doktorantów a także absolwentów psychologii
i kognitywistyki. Celem akcji jest propagowanie nauki w niecodziennej formie wśród
dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz nauczycieli
i rodziców. Studenci prowadzą zajęcia warsztatowe dla uczniów pokazując, jak
w ciekawy sposób przeprowadzić lekcję chemii, fizyki, czy biologii. Z założenia
zajęcia muszą być dynamiczne i zachęcać uczniów do aktywności oraz pobudzać ich
ciekawość, i co najważniejsze być dopasowane do wieku uczniów. W tym samym
czasie pracownicy Instytutu Psychologii prowadzą zajęcia dla rodziców, nauczycieli
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i dyrekcji. W roku 2013 zorganizowano 12 wyjazdów do 27 szkół, czyli
przeprowadzono zajęcia dla 4821 dzieci. W wyjazdach uczestniczy grupa około 90
studentów psychologii, kognitywistki, biologii, filologii polskiej. Do udziału
w projekcie zgłosiło się ponad 80 szkół, zatem AMUL będzie działał jeszcze
w kolejnym semestrze.

Projekty i granty badawcze
Pracownicy WNS zaangażowani byli w realizację programów badawczych
i pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej. W roku 2013 realizowano
ponad 50 projektów krajowych przyznanych w ramach konkursów organizowanych
przez MNiSW, NCN i inne. Realizowane były m.in.: 1. grant edytorski NPRH,
Moduł 3.2. (jego celem jest upowszechnianie osiągnięć polskich uczonych za
granicą) - odpowiedzialny za realizację: prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz; (2)
w ramach NPRH grant pt. Practicing Pragmatist Aesthetics - dr hab. Monika Bakke;
(3) przyznany przez Narodowe Centrum Nauki grant pt. Zoe-estetyka. Sztuka
i architektura w czasach biotechnologii - dr hab. Monika Bakke; (4) prof. dr hab.
Marek Kwiek realizował jako partner i członek zarządu projekty: European Union
7th Framework Programme, “Marie Curie Initial Training Network” Education and
Welfare (EDUWEL), koordynowany przez: Hans-Uwe Otto (Bielefeld University);
European Science Foundation (ESF), The Academic Profession in Europe: Responses
to Societal Challenges (EUROAC), koordynowany przez: Ulrich Teichler
(Uniwersytet w Kassel) oraz Projekt NCN Harmonia 5 Europejskie uniwersytety
flagowe:

w

poszukiwaniu

równowagi

między

doskonałością

akademicką

a zobowiązaniami wobec społeczeństwa i gospodarki (FLAGSHIP); dr hab. Piotr
Matczak realizował Support for Farmers. Charakter: DG Agriculture and Rural
Development, leader of the country team; (5) dr hab. prof. UAM Krzysztof Podemski
realizował grant NPRH Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie interi multidyscyplinarne; (6) dr hab. prof. UAM Mariusz Urbański otrzymał grant NCN
SONATA-BIS 3, projekt Modelowanie rozumowań abdukcyjnych.
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Najważniejsze konferencje krajowe i międzynarodowe
Na Wydziale Nauk Społecznych odbyło się 28 konferencji, w tym ponad 15
międzynarodowych. Do najważniejszych zaliczyć można: Poznańskie Forum
Kognitywistyczne, Poznań Fair Trade Seminar 2013, Zlot Filozoficzny –
Philosophers’ Rally Poznań 2013, Performatyka – źródła i perspektywy, Fenomen
Edyty Stein, Filozofia zmienia świat, Bezpieczeństwo cywilne jako część systemu
bezpieczeństwa w Republice Czeskiej oraz w Polsce – konceptualizacja oraz ocena
podobieństw i różnic w kontekście europejskim.
Instytut Filozofii organizuje także cykle sympozjów międzyuczelnianych
pt. „Colloquia Ethica” oraz cykl wykładów otwartych „Poznańscy filozofowie
miastu i światu”.
Popularyzacja wiedzy
Wielu pracowników Wydziału prowadzi działalność popularnonaukową.
Stale współpracujemy 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.
W ramach popularyzacji wiedzy na Wydziale przeprowadzono dość liczne
wykłady, warsztaty, w tym:
 wykłady otwarte z filozofii dla młodzieży szkolnej organizowane przez Instytut
Filozofii;
 program „Desant filozoficzny“ - zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół średnich
(45 wykładu + 45 warsztatów) realizowane w zespołach zadaniowych
składających się z jednego pracownika Instytutu Filozofii i jednego studenta
studiów II-go stopnia
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 „Tydzień Wizualny” – cykl warsztatów skierowanych dla licealistów i studentów,
w celu popularyzacji kultury wizualnej;
 warsztaty dla młodzieży szkolnej z okazji Światowego Dnia Filozofii UNESCO;
 współpracę Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa
Wyższego UAM z Section for Higher Education, UNESCO, w ramach wsparcia
działalności Katedr UNESCO
 warsztaty i lekcje akademickie dla licealistów (w ramach porozumień ze szkołami,
festiwalu Kulminacje oraz PFNiS);
 popularyzacja w ramach aktywności internetowej - prowadzenie stron
internetowych i blogów (Blog studencki KORPORACJA - koordynator: mgr inż.
Marek Hołowiecki)
Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym
Na Wydziale Nauk Społecznych powstała Społeczna Rada Pracodawców,
którą powołał Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM prof. dr. hab. Zbigniew
Drozdowicz z dniem 1 stycznia 2013 roku. W skład Społecznej Rady Pracodawców
WNS powołani zostali i wyrazili gotowość współpracy: (1) Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania – Tomasz Kayser,(2) Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Poznaniu –Michał Stuligrosz,(3) Prezes Zakładów Stomil w Poznaniu –
Sławomir Stelmasiak, (4) Dyrektor Marketingu i PR Volkswagen i Porsche Polska –
Jerzy Krężlewski, (5) Wojewódzki Kurator Oświaty w Poznaniu – Elżbieta
Walkowiak, (6) Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Demokracji – Jarosław
Marek Spychała, (7) Prezes Fundacji Barka – Tomasz Sadowski, (8) Dyrektor ds.
Klienta Korporacyjnego PZU Życie SA - Damian Rybak.
Współpraca z wiąże się także z licznymi umowami społecznymi takie jak: (1)
Umowy o współpracy z zespołami szkół zawodowych w Poznaniu, zawarte
w ramach projektu badawczego NCN OPUS 2 na lata 2012 – 2015 pt.: Mechanizmy
formowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do dorosłości:
regulacyjna rola emocji samoświadomościowych - kierownik prof. dr hab. Anna
Brzezińska; (2) Umowy o współpracy z liceami ogólnokształcącymi w Poznaniu,
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zawarte w ramach działalności statutowej Instytutu Psychologii UAM – temat
badawczy:

Mechanizmy formowania

się tożsamości

w

okresie

przejścia

z adolescencji do dorosłości - kierownik prof. Anna Brzezińska; (3) Umowa
o współpracy przy realizacji w latach szkolnych 2012/2013 – 2014/2015 programu
badań nad tożsamością młodzieży i młodych dorosłych w ramach projektu
badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: Społeczny kontekst
kształtowania się tożsamości osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie
późnej adolescencji i wyłaniającej się dorosłości; kierownik projektu: mgr
Małgorzata Rękosiewicz; opiekun naukowy projektu: prof. dr hab. Anna
Brzezińska), zawarta między naszą uczelnią a

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-

Wychowawczym im. F. Ratajczaka w Rydzynie.
Współpracujemy także z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty poprzez
kontakty zespołu naukowego prof. dr hab. Anny Brzezińskiej dotyczące
współtworzenia akcji pt. „Akcja WYCHOWAWCA” ukierunkowaną na wspieranie
kompetencji wychowawczych osób zarządzających placówkami edukacyjnymi.
Pracownicy Instytutu Socjologii współpracują z Centrum Kultury Zamek
w Poznaniu w ramach programu Strefa Święty Marcin, który jest poświęcony
rewitalizacji ulicy Święty Marcin. Nasi Socjologowie także współpracują
z Międzynarodowymi

Targami

Poznańskimi

(realizacja

badań

dotyczących

zachowań motoryzacyjnych Polaków podczas Motorshow 2013) oraz z Fundacją
Malta (Festiwal Malta).

Komercjalizacja nauki i technologii
Komercjalizacja

dokonuje

się

poprzez

włączenie

wiedzy

na

temat

mechanizmów, procedur, zjawisk dotyczących funkcjonowania jednostek, grup
i organizacji w praktykę społeczną. Służą temu liczne projekty społeczne takie jak:
1) Umowy o współpracy z zespołami szkół zawodowych w Poznaniu, zawarte
w ramach

projektu

badawczego

NCN

OPUS

2

nr

rejestracyjny

2011/03/B/HS6/01884 na lata 2012 – 2015 pt.: Mechanizmy formowania się
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tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do dorosłości: regulacyjna rola
emocji samoświadomościowych - kierownik prof. dr hab. Anna Brzezińska.
Zespoły szkół zawodowych w Poznaniu, które zawarły umowę z naszą
Uczelnią to:
•

Zespół Szkół Odzieżowych im. W. Reymonta w Poznaniu przy ul. K.

Wielkiego 17 (data zawarcia 23.11.2012)
•

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. H. Zegalskiego w Poznaniu przy ul. J. H.

Dąbrowskiego 163 (data zawarcia 28.11.2012)
•

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. R. Modrzejewskiego w Poznaniu

przy ul. Szamotulskiej 33 (data zawarcia 30.11.2012)
•

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. W. Pileckiego w Poznaniu przy ul. św.

Floriana 3 (data zawarcia 29.11.2012)
•

Zespół Szkół Komunikacji im. H. Cegielskiego w Poznaniu przy ul. A. Fredry

13 (data zawarcia 28.01.2013)
•

Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. J. Lelewela

w Poznaniu przy

ul. Działyńskich 4/5 (data zawarcia 31.01.2013)
2) Umowy o współpracy z liceami ogólnokształcącymi w Poznaniu, zawarte
w ramach działalności statutowej Instytutu Psychologii UAM – temat badawczy:
Mechanizmy formowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do
dorosłości - kierownik prof. dr hab. Anna Brzezińska.
Są to umowy między naszą Uczelnią a:
•

IV LO w Poznaniu przy ul. Swojskiej 6 (data zawarcia 28.10.2013)

•

VII LO w Poznaniu przy ul. S. Żeromskiego 8/12 (data zawarcia
25.10.2013)

•

IX LO w Poznaniu przy ul. P. Ściegiennego 134 (data zawarcia 29.10.2013)

3)

Umowa o współpracy przy realizacji w latach szkolnych 2012/2013 –

2014/2015 programu badań nad tożsamością młodzieży i młodych dorosłych
w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
(nr umowy: 2012/05/N/HS6/04061, projekt pt.: Społeczny kontekst kształtowania się
tożsamości osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie późnej adolescencji
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i wyłaniającej się dorosłości; kierownik projektu: mgr Małgorzata Rękosiewicz;
opiekun naukowy projektu: prof. dr hab. Anna Brzezińska), zawarta między naszą
uczelnią a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. F. Ratajczaka
w Rydzynie (data zawarcia kwiecień 2013).
4) Umowa o współpracy w ramach projektu AMUL, zawarta między naszą uczelnią
a Szkołą Podstawową im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach (data
zawarcia umowy 7.10.2013)
5) Udział prof. A. Brzezińskiej w debacie dot. edukacji w ramach SPOŁECZNEJ
AKADEMII KULTURY Jacka Żakowskiego w projekcie Wrocław - Europejska
Stolica Kultury 2016’.
6) Współpraca z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty.
Wielkopolskie Kuratorium Oświaty i zespół naukowy prof. dr hab. Anny
Brzezińskiej z Instytutu Psychologii UAM rozpoczęły w r. ak.2013/2014
współpracę pt.:

Akcja WYCHOWAWCA

ukierunkowaną na wspieranie

kompetencji wychowawczych osób zarządzających placówkami edukacyjnymi.
7) Współpraca z czasopismem Charaktery w ramach organizacji „Kursu on-line” –
„Sześciolatek w szkole”, któremu

towarzyszyć będzie cykl

artykułów

publikowanych w „Psychologii w Szkole”. Autorką tekstów oraz bloków kursu
będzie mgr Aleksandra Ratajczyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, zaś opiekę merytoryczną będzie sprawować prof. dr hab. Anna
Brzezińska. Na kurs i cykl artykułów złoży się po pięć części – tyle bowiem
numerów „Psychologii w Szkole” ukaże się w trakcie roku szkolnego 2013/2014.
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
Studenci wszystkich trybów studiów mogą korzystać ze świadczeń socjalnych,
którymi są następujące formy pomocy: stypendium socjalne, stypendium specjalne
dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, zakwaterowanie w Domu Studenckim.
Oprócz w/w. świadczeń studenci korzystać mogą ze stypendium rektora dla
najlepszych studentów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce i stypendium
ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. Do podstawy obliczenia stypendium
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rektora brano pod uwagę wszystkie przedmioty, także osiągnięcia naukowe, sportowe
i artystyczne. Stypendium rektora dla najlepszych studentów było stopniowane,
stypendium I stopnia wynosiło 1.000 zł, II stopnia – 600,- zł natomiast III stopnia –
280zł. Od października 2013 roku uległo zmianie I stopnia -1300,-zł, II stopnia 650,zł, III stopnia 300,- zł.
W roku 2013 Wydział otrzymał ogólną miesięczną kwotą na świadczenia
materialne dla studentów w wysokości 174.990,- zł na semestr letni dla studentów
stacjonarnych i niestacjonarnych. Dotacja przeznaczana była na stypendia socjalne,
dodatki mieszkaniowe, stypendia dla niepełnosprawnych, zapomogi. Stypendium
socjalne wynosiło 140,-zł, dla studentów niepełnosprawnych – 250,- zł (niezależnie
od dochodu), dodatek mieszkaniowy – 120,- zł, a zapomoga do 1.000 zł.
W semestrze zimowym kwota miesięczna na świadczenia socjalne wynosi 200.790,zł, stypendium dla niepełnosprawnych uległo zmianie na kwotę 300 zł pozostałe
świadczenie zostały utrzymane w wysokościach z semestru letniego.
Wydziałowa Komisja Stypendialna złożona z przedstawicieli studentów,
członków Wydziałowego Samorządu Studentów i pracowników Wydziału przyznała
w semestrze letnim 369 stypendiów socjalnych, biorąc za podstawę dochód na
członka rodziny do 730 zł netto, 75 osób otrzymało stypendia dla niepełnosprawnych,
dodatek mieszkaniowy – 196 osób. Zasiłki losowe uzyskało 48 studentów.
W semestrze zimowym 378 stypendiów socjalnych, biorąc za podstawę dochód na
członka rodziny do 810 zł netto, 75 osób otrzymało stypendia dla niepełnosprawnych,
dodatek mieszkaniowy – 171 osób. Zasiłki losowe w najwyższej kwocie uzyskało 99
studentów. 337 osobom przyznano stypendium rektora dla najlepszych studentów,
w tym I stopnia otrzymała tylko 2 osoby, II stopnia – 52 osób, pozostali III stopnia –
283.

74 osoby otrzymały decyzje negatywne - mimo wysokiej średniej. Na semestr

zimowy stypendium rektora otrzymało 300 osób w tym I stopnia 14 osób II stopnia
63 osoby , III 223 osoby. 280 osób otrzymało decyzje negatywne.
W roku 2013 na semestr letni Stypendium Ministra otrzymały 2 osoby
z kulturoznawstwa. W semestrze zimowym pięciu studentów Wydziału Nauk
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Społecznych uzyskało stypendia Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego, w tym trzy
osoby z kulturoznawstwa jedna z filozofii i jedna z psychologii .
Studentom Wydziału przydzielono 130 miejsc w domach studenckich.
Działalność kulturalna
W Collegium im. Floriana Znanieckiego (budynek E) kontynuowana była
działalność Galerii Akademickiej, w której eksponowane były prace profesorów oraz
absolwentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w ramach V edycji Kolekcji
UAP. V edycja jest kolejną odsłoną projektu, który w swym cyklu ukazuje
środowisko poznańskie z jego znaczeniem, „barwnością” i szerokimi związkami,
jakie łączą je z innymi ośrodkami kultury i sztuki w kraju i poza jego granicami.
Wszystko to sprawia, że ten od lat edytowany cykl, jest tak bogaty i wyjątkowy.
Wystawy te stanowią ważną konfrontację myśli twórczej, refleksję o sztuce
współczesnej, o jej obliczu i wyzwaniach jakie przed nią stawia dzień dzisiejszy.
Projekt, przez jego realizacje wskazuje kierunek i drogi poszukiwań artystycznych
twórców. Jest wyrazem tego, że sztuka jest ogromnym obszarem, w którym jest
miejsce dla różnych koncepcji oraz postaw artystycznych.
W maju 2013 roku odbyła się IV edycja Festiwalu Kultury Studentów –
Kulminacje. Festiwal powstały z inicjatywy władz dwóch wydziałów: Wydziału
Nauk Społecznych i Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, po raz kolejny był kontynuacją jego początkowej odsłony,
co nadało mu cykliczny charakter i ukazało wielość zainteresowań studentów.
Najmocniejszym akordem ubiegłorocznych Kuminacji był epicki spektakl
plenerowy pt. "Rabin Maharal i Golem" w reżyserii Lecha Raczaka, pod
kierownictwem artystycznym Piotra Tetlaka.

Sprawy inwestycyjne i remontowe
W roku 2013 przeprowadzone zostały prace remontowe i adaptacyjne na II
piętrze budynku przy ul. Międzychodzkiej. W ich wyniku dwie sale wykładowe
zostały przystosowane do potrzeb dydaktycznych Instytutu Psychologii. Prace te były
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w całości finansowane ze środków finansowych WNS, w tym znajdujących się
w dyspozycji Instytutu Psychologii. W Collegium im. Floriana Znanieckiego została
zainstalowana

winda

(przede

wszystkim

z

myślą

o

potrzebach

osób

niepełnosprawnych). W budynku AB została przeprowadzona adaptacja pomieszczeń
dla potrzeb Instytutu Psychologii (finansowana w całości ze środków znajdujących
się w dyspozycji tego instytutu). Wykonany został również projekt prac
remontowych i adaptacyjnych w przyziemiu budynku C (prace te zostaną
przeprowadzone w 2014 roku).
Znaczące międzynarodowe nagrody i wyróżnienia uzyskane przez
studentów wydziału
• Pani Aleksandra Binicewicz, studentka 1 roku studiów dziennych II stopnia
została laureatką Diamentowego Grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Opiekunem naukowym jest dr hab. Andrzej Zaporowski (2 edycja, 15.05.2013).
Tytuł

projektu:

"Kultura

hybrydy.

Współczesność

pogranicza

polsko-

niemieckiego"
• dr Przemysław Nosal oraz dr Filip Schmidt - doktoranci Instytutu Socjologii,
zostali laureatami Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną pracę
doktorską

pt.” Technologia i życie społeczne. Analiza na przykładzie

współczesnego świata sportu” (autor dr P. Nosal; promotor: dr hab. prof. UAM
Marek Krajewski,) oraz „Mieszkać razem. Powstawanie i dynamika związków
intymnych” (autor dr F. Schmidt; promotor: dr hab. prof. UAM Marek Krajewski)
• doktorant Instytutu Socjologii UAM Jacek Kubera laureatem 6 edycji – Stypendia
Fundacji UAM dla Doktorantów
• Absolwent Instytutu Socjologii mgr Michał Jahns laureatem Nagrody im.
Floriana Znanieckiego za wyróżniającą pracę magisterską napisana pod
kierunkiem prof. dr hab. Józefa Baniaka pt. „Deus Ex Machina. O narracyjnej
konstrukcji tożsamości polskich katolików w Londynie”
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•

Absolwentka Instytutu Socjologii Justyna Gniatkowska otrzymała wyróżnienie
Towarzystwa Bambrów Poznańskich za najlepszą pracę magisterską poświęconą
bambrom.

Prodziekani:
dr hab. prof. UAM Ryszard Cichocki
dr Remigiusz T. Ciesielski
dr Jacek Zydorowicz

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz
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