Sprawozdanie Dziekana z działalności
Wydziału Nauk Społecznych za rok 2012
Zgodnie z § 63, ust 2, pkt 2 Statutu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza przedkładam
Wysokiej Radzie Wydziału Nauk Społecznych sprawozdanie z działalności Wydziału za rok
2012.
Najważniejsze wydarzenia w roku 2012
W roku 2012 na WNS odbyły się wybory władz na kadencję 2012 - 2016. Na kolejną
kadencję wybrani zostali do władz dziekańskich – prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz
(dziekan), dr hab. prof. UAM Ryszard Cichocki, dr Remigiusz T. Ciesielski, dr Jacek
Zydorowicz (prodziekani). Dyrektorami instytutów zostali: - Instytutu Filozofii: dr hab. prof.
UAM Roman Kubicki (dyrektor), dr hab. Ewa Nowak i dr Mariusz Szynkiewicz
(wicedyrektorzy); Instytutu Kulturoznawstwa – dr hab. Jacek Sójka (dyrektor), dr Agata
Skórzyńska i dr Rafał Koschany (wicedyrektorzy); Instytutu Psychologii – prof. dr hab. Jerzy
Brzeziński (dyrektor), dr hab. Mariusz Urbański i dr hab. Błażej Smykowski
(wicedyrektorzy); Instytutu Socjologii – prof. dr hab. Rafał Drozdowski (dyrektor), dr hab.,
prof. UAM Aldona Żurek (wicedyrektor).
W roku 2012 tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał dr hab. Krzysztof Łastowski
(12.06.2012), a stanowisko profesora zwyczajnego otrzymali: prof. dr hab. Rafał Drozdowski
(01.03.2012), oraz prof. dr hab. Grzegorz Dziamski (01.07.2012), zaś dr hab. Aldona Żurek
(01.03.2012) i dr hab. Grzegorz Króliczak (01.03.2012) stanowiska profesora
nadzwyczajnego UAM. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie
filozofii uzyskała dr Monika Bakke (12.03.2013). W roku 2012 przeprowadzono w
Instytutach 19 obron doktorskich, w tym 3 osoby spoza UAM.
Wyróżnienia i nagrody dla pracowników
Prof. UAM dr hab. Michał Chmara został odznaczony Złotym Medalem za
Długoletnią Służbę, prof. dr hab. Roman Kubicki otrzymał Medal Komisji Edukacji
Narodowej.
Nagrody Rektora w roku 2012 za (1) działalność naukową otrzymali: I stopnia –
profesorowie: Paweł Zeidler; Andrzej Przyłębski; Maria Beisert, Jacek Tittenbrun; II stopnia
– profesorowie Tadeusz Buksiński i Ryszard Liberkowski; III stopnia – profesorowie:
Anna Brzezińska i Grzegorz Króliczak, doktorzy: Magdalena Kamińska, Agnieszka
Kaczmarek; Małgorzata Jankowska, Michał Ziarko oraz Lucyna Bakiera i Żaneta Stelter
(nagroda zespołowa); za (2) działalność dydaktyczną: prof. Tadeusz Buksiński, dr Marek
Chojnacki, dr hab. Mariusz Urbański, dr Joanna Matejczuk, dr Łukasz Kaczmarek, prof.
Marek Krajewski, dr Iwona Przybył i dr Sławomir Sztajer. Nagrody za osiągnięcia
organizacyjne otrzymali: dr Remigiusz T. Ciesielski, dr Jacek Zydorowicz, prof. Michał
Stasiakiewicz, dr Monika Obrębska; dr Dariusz Rosiński, dr Joanna Zinczuk.
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego
Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 24 kwietnia 2012 roku
Wydział Nauk Społecznych uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora
habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa. Ponadto na poziom
Instytutów przeniesione zostały uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego
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nauk społecznych w zakresie psychologii (Instytut Psychologii – 27.02.2012), socjologii
(Instytut Socjologii – 28.03.2012), nauk o poznaniu i komunikacji społecznej (Instytut
Psychologii – 26.11.2012).
Informacja o rozwoju kadry naukowej w roku 2012 na Wydziale Nauk Społecznych:
Wyszczególnienie
Uzyskane stopnie naukowe
Nadane stopnie naukowe
Ogółem przez pracowników Ogółem
Pracownikom
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Udział pracowników naukowych WNS w ważnych gremiach krajowych w 2012 roku
Senat RP
Prof. dr hab. Marek Ziółkowski – senator
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. dr hab. Jacek Sójka – członek Komitetu Polityki Naukowej
Prof. dr hab. Andrzej Przyłębski - członek Zespołu interdyscyplinarnego do spraw
działalności upowszechniającej naukę w zakresie wydawnictw
Dr hab. Hanna Mamzer – przewodnicząca Interdyscyplinarnego zespół do spraw działalności
wspomagającej współpracę naukową z zagranicą
Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – członek rzeczywisty, członek Prezydium PAN,
przewodniczący Rady Kuratorów: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych
PAN, członek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu
Polska Akademia Umiejętności
Prof. dr hab. Marek Ziółkowski – członek korespondent
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Centralna Komisja do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych
Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński - członek Sekcji I
Państwowa Komisja Akredytacyjna
Prof. dr hab. Anna Brzezińska - ekspert
Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński - ekspert
Dr hab. Hanna Mamzer - ekspert
Dr hab. Krzysztof Moraczewski – ekspert
Dr Krzysztof Bondyra – członek zespołu ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
Narodowe Centrum Nauki
Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – ekspert
Prof. dr hab. Marian Golka – ekspert
Dr hab. Grzegorz Króliczak – ekspert
Rada Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów
Prof. UAM dr hab. Renata Suchocka – przewodnicząca
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Prof. dr hab. Marek Ziółkowski – członek Rady Wydawniczej
Rada Fundacji Kultury Polskiej w Poznaniu
Prof. UAM dr hab. Marek Krajewski – członek
Wdrażanie Strategii Rozwoju UAM
W 2012 roku kontynuowane były prace nad wdrażaniem Strategii Rozwoju UAM. Po
upływie 4 lat od czasu opracowania Strategii Rozwoju WNS UAM na lata 2009-19 podjęto
działania mające na celu aktualizację tego dokumentu. W związku z przeprowadzeniem
szeregu przedsięwzięć realizujących cele strategiczne i operacyjne oraz zmianą warunków
zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania Wydziału niezbędne było bowiem
zweryfikowanie adekwatności Strategii do wyzwań stojących przed WNS w kolejnych latach.
Do ewaluacji i aktualizacji niniejszego dokumentu strategicznego zaproszono przedstawicieli
poszczególnych Instytutów, reprezentantów społeczności studenckiej i doktoranckiej oraz
przedstawiciela pracowników administracyjnych. W pracach aktualizacyjnych nad
dokumentem wzięły udział 4 zespoły robocze, które pod kierunkiem przedstawicieli władz
dziekańskich zweryfikowała założenia, cele i działania zawarte w Strategii:
Cel I Badania naukowe na
Zbigniew Drozdowicz, Ryszard Cichocki, Ewa Nowak,
światowym poziomie
Piotr Cichocki, Agata Skórzyńska
Cel II Najwyższa jakość
Remigiusz Ciesielski, Aldona Żurek, Joanna
kształcenia
Nowaczyńska
Cel III Uniwersytet otwarty na
Ryszard Cichocki, Piotr Jabkowski, Witold Nowak,
otoczenie
Daria Jezierska
Cel IV Uczelnia profesjonalnie
Jacek Zydorowicz, Mariusz Szynkiewicz, Rafał
zarządzana
Koschany
Dokument znajduje się na stronie domowej Wydziału www.wns.amu.edu.pl.
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Działalność naukowa
W roku 2012 prace badawcze na Wydziale Nauk Społecznych prowadzone były
zgodnie z przyjętym planem. W ramach działalności statutowej realizowano zaplanowane
zadania badawcze.
Ukazały się kolejne numery czasopism redagowanych lub współredagowanych przez
pracowników Wydziału, takich jak: Przegląd Religioznawczy, Czasopismo Psychologiczne,
Człowiek i Społeczeństwo, Fenomenologia, Lingua ac Communitas, Nauka, Poznańskie
Studia z Filozofii Humanistyki oraz Roczniki Socjologii Rodziny.
Do zwiększenia liczby opublikowanych książek przyczyniło się m.in. uruchomienie w
październiku 2009 rok Wydawnictwa Naukowego WNS. W stosunkowo krótkim czasie i przy
niskich kosztach wydawniczych opublikowanych zostało w nim ponad 30 książek.
W jednostkach organizacyjnych WNS kontynuuje się prace badawcze rozpoczęte
w ostatnich latach. Badania te mają charakter podstawowy, diagnostyczny i rozwojowy,
wynikający z potrzeb praktyki naukowej o istotnym znaczeniu dla rozwoju poszczególnych
dyscyplin. W ostatnich latach za wiodącą uznać należy problematykę kognitywistyczną
rozwijaną przede wszystkim w Instytucie Psychologii. Badania podejmowane w tym zakresie
należą do unikatowych. Ich rezultaty wykorzystywane są m.in. w uniwersyteckim kształceniu
na kierunku kognitywistyka, prowadzonym przez Instytut Psychologii. Problematyką wiodącą
na WNS są również zagadnienia: globalizacji, społeczeństwa obywatelskiego, standardów
racjonalności, modernizacji kultury europejskiej, rynku pracy w Europie i miejsca Polski
w Unii Europejskiej, sytuacji społeczno-kulturowej kobiet, funkcjonowania społeczeństwa
polskiego (w tym społeczności regionalnych i lokalnych) i jego instytucji w aktualnych
uwarunkowaniach ekonomicznych i politycznych, psychologicznych aspektów zmian w
społeczeństwie, organizacji pracy i zarządzaniu oraz problematyki zdrowia i patologii. Do
problematyki wyznaczającej nowe kierunki badań na WNS należą również badania
religioznawcze, w szczególności przemian religijności w Europie.
Pracownicy WNS zaangażowani byli w realizację programów badawczych
i pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej. W roku 2012 realizowano 47
projektów krajowych przyznanych w ramach konkursów organizowanych przez MNiSW oraz
NCN, pięć kolejnych grantów przyznano doktorantom i młodym uczonym w grudniu 2012.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów krajowych w roku
2012 wynosiła ponad 2,4 mln zł. Do najważniejszych projektów należą trzy projekty
MAESTRO profesorów: Marka Kwieka, Grzegorza Króliczaka i Andrzeja Wiśniewskiego.
Ponadto prof. UAM dr hab. Grzegorz Króliczak i dr Łukasz Przybylski otrzymali
grant z MNiSW na inwestycje w zakresie zakupu aparatury naukowej stanowiącej dużą
infrastrukturę badawczą pod nazwą: Zintegrowany System do Badania Procesów Scalania
Informacji Poznawczej Wykorzystywanej w Działaniu (uzyskana kwota: 1 306 602 zł).
Projekt dr. Pawła Łupkowskiego pt: Modelowanie strategii pytającego w dialogach
prowadzonych w poszukiwaniu informacji został zakwalifikowany do finansowania w ramach
programu NCN Iuventus Plus.
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Aktywność publikacyjna pracowników naukowych WNS w 2012:
WNS – publikacje
Publikacje na tzw. liście filadelfijskiej
Publikacje na liście ERIH
Publikacje na liście MNiSW
Rozdziały w jęz. ang./kongr.
Monografie w jęz. Polskim
Rozdziały w jęz. polskim
Redakcje prac zbiorowych
Łącznie

2012
– wg danych na
31.03.2012
7
47
142
48
26
209
26
505

Najważniejsze konferencje krajowe i międzynarodowe
Upowszechnianiu wyników badań naukowych prowadzonych na Wydziale Nauk
Społecznych służą organizowane w tym celu konferencje i seminaria naukowe. W roku 2012
pracownicy Wydziału zorganizowali następujące konferencje:
Międzynarodowe:
Developing competencies. Professor Georg Lind. 45 hrs long international workshop;
3-12.02.2012; Instytut Filozofii
Psychology and behavioural sciences: Bring theory into practice. The Second International
Postgraduate Conference, 18-19.05.2012; Instytut Psychologii
Logic and Cognition; 17-19.05.2012; Instytut Psychologii
Culture and Modernisations; 13-14.09.2012; Instytut Filozofii
Intellectual training for ethics and philosophy teachers: Professor Eva Marsal, Professor
Hans-Peter Mueller; 20-21.10.2012; Instytut Filozofii, PTPN, PTF
Krajowe:
Alfabetyzm wizualny. Teoria i praktyka; 19-20.01.2012; Instytut Socjologii, Uniwersytet
Artystyczny w Poznaniu
Etyczne dylematy przyrodoznawstwa; 17-18.02.2012; Wydział Fizyki, Instytut Filozofii
IV Poznańskie Forum Psychologiczne Pełnienie ról rodzinnych i zawodowych jako kontekst
rozwoju młodych dorosłych; 5.03, 2012; Instytut Psychologii
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Problemy edukacji kulturalnej
i artystycznej”; 15-16.03.2012; Instytut Kulturoznawstwa UAM, Koło Naukowe
Kulturoznawców – Sekcja Medioznawcza, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
III Ogólnopolska konferencja naukowa Między Psychologią a Sztuką; 17-18.03.2012; Instytut
Psychologii
Redukując złożoność świata. Społeczne aspekty wizualnych baz danych; 22-23.03.2012;
Instytut Socjologii
Wokół problematyki wsparcia społecznego i samotności: teoria – metodologia – empiria;
26.03.2012; Instytut Psychologii
I Ogólnopolska konferencja naukowa Inteligentni Inteligentni; 13.04.2012; Instytut
Psychologii
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Artysta – kurator – instytucja –
odbiorca. Przestrzenie autonomii i modele krytyki”; 19-20.04.2012; Instytut
Kulturoznawstwa UAM, Koło Naukowe Kulturoznawców – Sekcja Medioznawcza,
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
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Życie w pojedynkę w perspektywie indywidualnej i społecznej; 23.04.2012; Instytut
Psychologii, Koło Naukowe Psychologii Płci
Religia i kościół w demokratycznym społeczeństwie w Polsce – między losem a wyborem;
25-26.04.2012; Instytut Socjologii
Michał Sobeski; 8.05.2012; Instytut Filozofii, PTPN
Pełnienie ról rodzinnych i zawodowych a płeć; 9.05.2012; Instytut Psychologii, Koło
Naukowe Psychologii Płci
Usłyszeć świat. Muzyka-społeczeństwo-kultura; 16-17.05.2012; Instytutu Socjologii
Kobiety w pracy socjalnej; 23-24.10.2012; Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy
Socjalnej Instytutu Socjologii UAM
Fenomen mądrości; 21-22.11.2012; Centrum Badań im. Edyty Stein, Instytut
Kulturoznawstwa
Transformacje sacrum w kulturze europejskiej; 9-10.11.2012; Wydział Nauk Społecznych
Współpraca międzynarodowa
Wydział Nauk Społecznych prowadził w roku 2012 współpracę z zagranicznymi
partnerami zarówno w ramach umów międzyrządowych i międzyuczelnianych oraz
indywidualnych kontaktów pracowników ze specjalistami w zakresie swoich dyscyplin
naukowych z uniwersytetów europejskich i amerykańskich.
W roku 2012 Instytut Filozofii UAM kontynuował współpracę na podstawie
podpisanych wcześniej umów z Uniwersytetami w: Siegen (Niemcy), w Granadzie
(Hiszpania), w Wiedniu (Austria) oraz z w Valencji (Hiszpania). Współpraca ta polega na
wymianie publikacji, wyjazdy profesorów młodszych pracowników nauki i doktorantów dla
wygłoszenia odczytów, wykładów oraz prowadzenia wspólnych programów badawczych.
Szczególnie owocne jest współdziałanie z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Wiedeńskiego
(Austria). Stałą współpracę ma również Instytut Filozofii z Uniwersytetem J.W. Goethego
(Frankfurt/Main), Uniwersytetem w Bonn, Uniwersytetem w Berlinie i Akademią Ateńską
(Grecja). Pracownicy Instytutu Filozofii pracują w kilku międzynarodowych projektach
badawczych. Na szczególne wyróżnienie w tym zakresie zasługuje aktywność prof. M.
Kwieka, który uczestniczy m.in. w następujących międzynarodowych programach
badawczych: (1) 7 PR UE Marie Curie Initial Training Network Education and Welfare
(EDUWEL, 2009-2013); (2) 7 PR UE Making Capabilities Work (WORKABLE, 20092012); (3) The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges, European
Science Foundation (ESF, EUROCORES) (EUROAC, 2010-2013); (4) From German-Polish
Border Space to the European Higher Education Space: Institutional Learning within
Transborder University Cooperation and its Contribution to European Integration, The
Polish-German Foundation for Science (BorderUni, 2010-2012), (5) Transformations of
Higher Education in the Knowledge-Based Society: Theoretical Context of Functioning of
Educational Institutions and the Social Change, Polish Ministry of Science (TSW - 20092012).
Ponadto Instytut Filozofii prowadzi działalność wydawniczą o charakterze
międzynarodowym. Systematycznie wydawane jest międzynarodowe pismo Lingua ac
Communitas, którego redaktorem naczelnym jest pracownik Instytutu Filozofii – prof. dr hab.
Bolesław Andrzejewski. Powstało m. in. nowe czasopismo "Ethics in Progress" (85%
członków Editorial Board pochodzi z zagranicy). Wydano 4 nowe tomy w międzynarodowej
serii wydawniczej "Dialogos" w Peter Lang Publishing.
WNS zatrudnia także pracowników z zagranicy, są to dr Nicholas Arnold w Instytucie
Kulturoznawstwa oraz dr Paul McLaughlin w Instytucie Filozofii.
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Przy Instytucie Kulturoznawstwa funkcjonuje polski oddział Stowarzyszenia Etyki
Biznesu, jego przewodniczącym jest prof. dr hab. Jacek Sójka (Dyrektor Instytutu
Kulturoznawstwa), sekretarzem – dr Przemysław Rotengruber (adiunkt w Instytucie
Kulturoznawstwa). Powołane w maju 2003 roku przez Rektora UAM Centrum Badań im.
Edyty Stein, którego Dyrektorem została prof. dr hab. Anna Grzegorczyk z Instytutu
Kulturoznawstwa kontynuowało cykl wykładów poświęconych zagadnieniom filozofii
współczesnej i filozofii rozwoju duchowego. Centrum współdziała z ośrodkami w kraju
i zagranicą, głównie w Niemczech i Włoszech, które zajmują się filozofią fenomenologiczną i
myślą filozoficzną Edyty Stein. W ramach prac badawczych prowadzonych w Centrum
rozpoczęto również działania zmierzające do przetłumaczenia jej dzieł. Ponadto pracownicy
Instytutu Kulturoznawstwa współpracują:
1. prof. A. Przyłębski z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. Odrą
oraz z kilkoma innymi uczelniami w Niemczech;
2. prof. J. Tyszka prowadzi międzynarodowe studia w zakresie „performing arts”;
3. prof. J. Sójka współpracuje z European Business Ethics Network.
W Instytucie Psychologii realizowane są m. in. następujące programy współpracy
z zagranicą: współpraca w zakresie filozofii nauki i psychometrii z Universita’ degli Studi
di Catania, współpraca w programie Zdrowie – ryzyko a szanse i wyzwania transformacji
makrospołecznej z Uniwersytetem Psychologii Stosowanej Uniwersytetu w Lipsku, a także
współpraca w obszarze psychologii zdrowia oraz psychologii klinicznej z Uniwersytetem
w Brnie.
W dwóch projektach międzynarodowych uczestniczy prof. Anna Brzezińska. (1)
Brzezińska, A. I., Czub, M., Wiszejko-Wierzbicka, D., Kaczan, R., Rycielska, L. (2012).
Opiekun naukowy projektu pt.: QUICC - Enhancing the quality / perfor-mance of educational
staff and improving structural framework conditions in ECEC in Europe w ramach programu
ramowego FP 7 -Topic SSH-2013.3.2-2. Early child-hood education and care: promoting
quality for individual, social and economic benefits (Work Programme 2013:
COOPERATION; Theme 8: Socio-economic Science and Humanities (SSH); Activity 8.3:
Major trends in society and their implications; Area 8.3.2. Societal trends and lifestyles; type
of funding scheme: Collaborative Project (small or me-dium-scale focused research project) CP-FP. (2) Brzezińska, A. I., Wojciechowska, J., Czub, T., Brycz, H. (2012). Koordynator
krajowy projektu pt.: Healthy Good Beginnings: Eu-ropean Network for Mental Health
Promotion realizowanego w ramach programu Life-long Learning Programme of the
European Commission (action – Comenius, Multilateral Networks).
Pracownicy Instytutu Socjologii biorą udział w następujących projektach:
1. Dr hab. Piotr Matczak (Instytut Socjologii) realizuje i uczestniczy w kilku grantach
ministerialnych i międzynarodowych: (1) „Wsparcie dla Spółdzielni Rolniczych”
(Support for farmers' cooperatives), kierownik projektu: Jos Bijman, The Agricultural
Economics Research Institute (LEI) z Wageningen (Holandia); instytucja finansująca:
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich KE (DG
Agriculture and Rural Developement, European Commission). Badanie zostało
zlecone przez DG Agriculture w ramach przygotowań nowej postaci Wspólnej
Polityki Rolnej. (2011-2012); (2) ANDROID – Academic Network for Disaster
Resilience to Optimise Educational Development. Charakter: FP7, partner (20112014); (2) Individuals in Context: Supportive Environments for Sustainable Living
(InContext). Charakter: FP7, partner (2010-2013); (3) ANVIL – Analysis of Civil
Security Systems in Europe. Charakter: FP7, partner (2012-2014); (4) Support for
Farmers . Charakter: DG Agriculture and Rural Development, leader of the country
team (2012-2013); (5) Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów
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partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu
decyzji publicznych. Grant Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (2010-2014).
2. dr hab. Hanna Mamzer realizuje (partner) w ramach programu INTERREG (20112013) dwa projekty (1) Generations (2) Silver Economy. Oba obejmują badania nad
seniorami.
Instytut Socjologii zainicjował współpracę naukowo-badawczą z IRS (Leibniz Institut
für Regionalentwicklung und Strukturplanung) w Erkner (Niemcy).
Działalność dydaktyczna
Aktualnie kształcimy na sześciu kierunkach studiów: filozofii, kognitywistyce,
kulturoznawstwie, psychologii, socjologii i pracy socjalnej.
W minionym roku akademickim modyfikowano wielokrotnie programy studiów
na wszystkich kierunkach i trybach studiów przystosowując je do standardów kształcenia
i potrzeb edukacyjnych.
Instytut Kulturoznawstwa uruchomił w roku akademickim 2012/2013 w ramach
studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo specjalność kultura chrześcijańska. W
Instytucie Filozofii trwały przygotowania do utworzenia nowej specjalności Zarządzanie
wiedzą.
W Instytucie Socjologii opracowano nowe programy studiów oparte na modułach
tematycznych. Na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach 1-go stopnia studenci mogą
wybierać między następującymi ścieżkami tematycznymi: (1) Badania rynkowe – marketing
– zachowania konsumenckie, (2) Socjologia stosowana w sferze publicznej, (3) Innowacje
społeczne. Natomiast w ramach studiów socjologicznych drugiego stopnia studenci mają do
wyboru jedną z trzech następujących ścieżek tematycznych: (1) Relacje w organizacjach, (2)
Studia kulturowe, (3) Polityki publiczne.
W roku akademickim 2012/2013 wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Nauk
Społecznych, cieszyły się zainteresowaniem kandydatów na studia. Najwięcej osób na jedno
miejsce zgłosiło się na psychologię (ponad 12 osób).
Na kierunki studiów prowadzone na Wydziale przyjęto w roku akademickim
2012/2013 łącznie 1.326 studentów (w roku 2008/2009 1.544; w 2009/2010 – 1.616; w
2010/2011 – 1.810; w 2011/2012 – 1.859 studentów), w tym 1.028 (w 2008/2009 – 829; w
2009/2010 – 974; w 2010/2011 – 1.299; w 2011/2012 – 1.420) na studia stacjonarne i 298 (w
2008/2009 – 715; w 2009/2010 – 642; w 2010/2011 – 511; w 2011/2012 – 439) na studia
niestacjonarne.
Zbiorowość studencka Wydziału liczyła – w roku akademickim 2012/2013 – 4.679
studentów (w roku 2008/2009 – 5875; w 2009/2010 – 5.609; w 2010/2011 – 4.865; w
2011/2012 – 4.946), w tym na studiach stacjonarnych 3.426 (w roku 2008/2009 – 3.286;
w 2009/2010 – 3.405; w 2010/2011 – 3.324; w 2011/2012 – 3.534), na studiach
niestacjonarnych 1.253 (w roku 2008/2009 – 2.589; w 2009/2010 – 2.204; w 2010/2011 –
1.541; w 2011/2012 – 1. 412).
Tytuł licencjata lub magistra na Wydziale uzyskało 725 (odpowiednio w roku
2008/2009 – 1022; w 2009/2010 – 1.294; w 2010/2011 – 1.073) studentów, w tym 513
(w roku 2008/2009 – 469; w 2009/2010 – 603; w 2010/2011 – 728) na studiach stacjonarnych
i 212 (w roku 2008/2009 – 553; w 2009/2010 – 691; w 2010/2011 – 345) na studiach
niestacjonarnych.
Podobnie jak w latach wcześniejszych na WNS prowadzona była międzynarodowa
wymiana studentów w ramach programu Erasmus. Na podobnym poziomie utrzymała się
liczba osób, które zgłosiły swój akces do programu Erasmus. Wydział ma podpisane umowy z
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uniwersytetami w: Holandii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Turcji, Włoszech, Szwecji,
Finlandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Norwegii, Czechach, Słowenii, Portugalii,
Austrii, na Litwie). Podpisano też kilka nowych umów: z Turcją, Francją i Włochami.
Liczebny wzrost uczestników tego programu przedstawia poniższe zestawienie:
Erasmus na WNS w liczbach:
Rok akademicki Wymiana
Praktyki
Wymiana kadry
Wymiana kadry
studencka
studenckie
administracyjnej
dydaktycznej
2008/2009
72
3
4
5
2009/2010
80
6
4
5
2010/2011
81
11
5
8
2011/2012
2012/2013

104
95

10
10

5
7

10
10

Wymiana studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz pracowników
administracji jest realizowana na podstawie 70 umów bilateralnych z 22 krajami Europy.
Na podobnym poziomie utrzymuje się liczba osób, które brały udział w wymianie
studentów w ramach programu MOST (Mobilności Studentów). W roku 2011/2012
przyjechało na WNS 5 studentów z krajowych uniwersytetów, jednocześnie wyjechało do
innych ośrodków uniwersyteckich w Polsce 17 studentów naszego Wydziału. W roku
2012/2013 było to odpowiednio 7 i 14 studentów.
Na Wydziale Nauk Społecznych istnieje 11 instytucjonalnych form studiów
podyplomowych prowadzonych przez Instytuty. Z funkcjonujących 5 studia podyplomowe
działają przy Instytucie Psychologii, 1 przy Instytucie Socjologii i 1 przy Instytucie
Kulturoznawstwa i 3 przy Instytucie Filozofii. W roku 2012 na studiach podyplomowych
kształciło się łącznie 135 słuchaczy, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych za rok
akademicki 2011/2012 odebrało 200 osób.
Na Wydziale Nauk Społecznych utworzone zostały studia podyplomowe – 20
listopada 2012 roku Studia Podyplomowe z Psychoonkologii Klinicznej (Zarządzenie nr
29/2012/2013 Rektora UAM z dnia 20 listopada 2012 r.) i 6 grudnia 2012 roku Studia
podyplomowe w zakresie specjalizacji w psychologii klinicznej (Zarządzenie nr 38/2012/2013
Rektora UAM z dnia 6 grudnia 2012 r.).
W roku 2011 utworzone zostały studia podyplomowe MBA Zarządzanie Szkołą
Wyższą (Zarządzenie Nr 229/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych MBA
Zarządzanie Szkołą Wyższą) – studia powstały w związku z realizacją Projektu: „WIEDZA
DLA EKSPERTA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV
Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego
uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego
uczelni (numer umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-143/10-00). Pierwszy rocznik liczył 30
słuchaczy. W roku akademickim 2012/2013 w semestrze letnim została uruchomiona II
edycja studiów.
Przy Instytucie Psychologii działa kurs dokształcający w zakresie przygotowania
pedagogicznego, a od roku akademickiego 2008/2009 kurs dokształcający w dziedzinie
seksuologii (kierownikiem kursu została Pani prof. UAM dr hab. Maria Beisert.
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Do najważniejszych zadań w zakresie kształcenia należało wdrożenie wewnętrznego
systemu zapewnienia jakości kształcenia. W tym celu, na szczeblu Wydziału, powołano
wydziałową komisję ds. jakości kształcenia, składającą się z zespołu ds. zapewniania jakości
kształcenia i zespołu ds. oceny jakości kształcenia. Podobne działania podjęto w Instytutach.
Senat UAM uchwalił efekty kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez
Wydział Nauk Społecznych, tj. filozofii, kognitywistyki, kulturoznawstwa, pracy socjalnej,
psychologii i socjologii (Uchwała Senatu UAM nr 337/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.).
Rada ds. Jakości Kształcenia (UAM) po raz trzeci z kolei przedstawiła wyniki badań
jakości kształcenia na UAM. Te przeprowadzone w roku akademickim 2011/2012 można
oglądać na stronie internetowej UAM pod adresem http://brjk.amu.edu.pl/badanie-jakosciksztalcenia-na-uam/badanie-jakoci-20112012.
Do działań na rzecz zapewnienia najwyższej jakości kształcenia zaangażowani zostali
także studenci, zarówno parlament studentów, jak i koła naukowe (np. Koło Naukowe
Studentów Socjologii prowadzi we współpracy z władzami Instytutu Socjologii cykliczne
badania na temat koncepcji kształcenia na kierunku socjologia)
Polska Komisja Akredytacyjna w listopadzie 2012 roku przeprowadziła ocenę
kształcenia na kierunku socjologia i prowadzonych badań w Instytucie Socjologii. Jej
wynikiem jest przyznanie oceny wyróżniającej.
Na Wydziale działają studia doktoranckie przy Instytucie Filozofii, Instytucie
Psychologii oraz Wydziałowe Studium Doktoranckie (z zakresu kulturoznawstwa i
socjologii). Jesienią 2012 roku złożony został wniosek o studiów doktoranckich przy
Instytucie Socjologii, w związku z uzyskaniem uprawnień do nadawania stopnia doktora
habilitowanego przez tenże Instytut.
Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych:
Kierunek
Liczba osób
Liczba osób
– ogółem
pobierających
stypendia
doktoranckie
1. wydziałowe – stacjonarne
55
34
(kulturoznawstwo i socjologia)
2. filozofia – stacjonarne
39
21
3. psychologia – stacjonarne
34
20
4. wydziałowe – niestacjonarne
10
(socjologia)
5. filozofia – niestacjonarne
9
Razem
147
75
Wg stanu na 30 listopada 2012 r. (GUS).
Lp.

Liczba osób
przyjętych na
I rok
10
9
8
6

33

Trwa w dalszym ciągu wdrażanie komputerowego programu USOS (Uniwersytecki
System Obsługi Studiów). Kolejny rok funkcjonuje zapisywanie na zajęcia oraz wpisanie
ocen z egzaminów wdrożone w roku akademickim 2009/2010.
W roku 2012/2013 wdrożony został kolejny etap „Wirtualny Indeks”. Wszystkie
pierwsze roczniki studentów po raz pierwszy posługują się jedynie indeksem w ramach
programu USOS.
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Działania na rzecz rozwoju internacjonalizacji procesu badawczego
i dydaktycznego
Instytut Kulturoznawstwa prowadził dwa kierunki studiów w ramach współpracy
międzynarodowej: komunikacji międzykulturowej we współpracy z Uniwersytetem
Europejskim w Viadrinie, oraz European Masters in Science of Performative Creativity (w
ramach umowy UAM z University of Malta); studenci cyklu 2011-13 trzy miesiące semestru
zimowego roku akad. 2012-13 spędzili w Poznaniu. Ze strony polskiej projekt pilotuje prof.
UAM dr hab. Juliusz Tyszka.
W ramach programu AMU-PIE na rok 2012/2013 po raz kolejny poszerzona została
oferta dydaktyczna w języku angielskim – do 36 wykładów wygłaszanych przez
pracowników WNS. Wykłady te są także dostępne dla doktorantów.
W 2012 r. w Instytucie Kulturoznawstwa odbyło się kilka wykładów otwartych gości
z zagranicy, m.in.: Prof. John Schranz (University of Malta), Dr Riccardo Dottori
(Uniwersytet Roma II Tor Vergata), Dr Heidi Fichter Wolf (IRS – Leibniz-Institut für
Regionalentwicklung und Strukturplanung in Erkner), O. Shay Cullen (założyciel Fundacji
PREDA z Filipin) (wykład otwarty współorganizowany przez IK UAM, IF UAM oraz Polskie
Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu).
Prof. Georg Lind prowadził anglojęzycznego warsztaty (40h) dla 65 studentów
i pracowników Instytutu Filozofii.
Ponadto Instytut Filozofii prowadzi działalność wydawniczą o charakterze
międzynarodowym. Powstało m. in. nowe czasopismo "Ethics in Progress" (85% członków
Editorial Board pochodzi z zagranicy). Wydano 4 nowe tomy w międzynarodowej serii
wydawniczej "Dialogos" w Peter Lang Publishing.
Sprawy studenckie
W okresie sprawozdawczym aktywną działalność w sprawach studenckich prowadzili
prodziekani ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, odbywając regularne spotkania ze
starostami lat, samorządem studenckim i radą kół naukowych. Przyczyniło się to do lepszego
zrozumienia przez studentów problemów wydziałowych, a przez wykładowców problemów
studenckich.
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 ww. świadczeń studenci korzystać mogą ze stypendium rektora dla
najlepszych studentów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce i stypendium ministra za
wybitne osiągnięcia sportowe. Zasady przyznawania tych stypendiów określają odrębny
Regulamin stypendium rektora oraz rozporządzenia ministra właściwego dla spraw nauki i
szkolnictwa wyższego.
Nowelizacja ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i jej wejście
w życie z dniem 1 października 2011 r. nałożyła na Uczelnie oraz Wydziałowe Komisje
Stypendialne obowiązek stosowania jej postanowień. Uległ zmianie Regulamin pomocy
materialnej.
Przy przyznawaniu środków z funduszu pomocy materialnej obowiązywały nowe
zasady stypendialne, ograniczono uprawnienia do stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych tylko do jednego kierunku, zlikwidowane zostało stypendium na
wyżywienie, zmieniono zasady podwyższania oraz obniżania progu samodzielności
finansowej studenta. Po raz pierwszy zastosowano nowe zasady przyznawania
dotychczasowych stypendiów naukowych, które obecnie nazywa się stypendium rektora dla
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najlepszych studentów. Do podstawy obliczenia tego stypendium brano pod uwagę, oprócz
średniej z egzaminów, także osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. W kolejnym roku
akademickim do obliczenia średniej będą brane pod uwagę wszystkie przedmioty.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów było stopniowane, stypendium I stopnia
wynosiło 1.000 zł , II stopnia – 600,- zł natomiast III stopnia – 350zł. Od października 2012
roku uległo zmianie tylko stypendium III stopnia do kwoty 280,- zł, pozostałe kwoty zostały
zachowane.
W roku 2012 Wydział otrzymał ogólną miesięczną kwotą na świadczenia materialne
dla studentów w wysokości 215.370,- zł na semestr letni dla studentów stacjonarnych i
niestacjonarnych. Dotacja przeznaczana była na stypendia socjalne, dodatki mieszkaniowe,
stypendia dla niepełnosprawnych, zapomogi Stypendium socjalne wynosiło 250,-zł,
dla studentów niepełnosprawnych – 250,- zł (niezależnie od dochodu), dodatek mieszkaniowy
– 210,- zł, a zapomoga do 1.000 zł. W semestrze zimowym kwota miesięczna na świadczenia
socjalne wynosi 209.350,- zł , stypendium socjalne jak i dodatek mieszkaniowy uległo
zmianie – 120,-zł styp socjalne, dodatek mieszkaniowy 110,- zł natomiast pozostałe
świadczenia tj. stypendium dla osób niepełnosprawnych jak i zapomoga 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
414 stypendiów socjalnych, biorąc za podstawę dochód na członka rodziny do 745 zł netto,
84 osoby otrzymało stypendia dla niepełnosprawnych, dodatek mieszkaniowy – 225 osób.
Zasiłki losowe zwykle w najwyższej kwocie uzyskało 38 studentów. w semestrze zimowym
448 stypendiów socjalnych, biorąc za podstawę dochód na członka rodziny do 710 zł netto,
82 osoby otrzymało stypendia dla niepełnosprawnych, dodatek mieszkaniowy – 185 osób.
Zasiłki losowe zwykle w najwyższej kwocie uzyskało 28 studentów. 313 osobom przyznano
stypendium rektora dla najlepszych studentów, w tym I stopnia otrzymała tylko 1 osoba, II
stopnia – 50 osób, pozostali III stopnia – 262, 74 osoby otrzymały decyzje negatywne- mimo
wysokiej średniej. Na semestr zimowy stypendium rektora otrzymało337 osób w tym I
stopnia 2 osoby II stopnia 52 osoby , III 283 osoby.
W roku 2012 na semestr letni pięciu studentów Wydziału Nauk Społecznych uzyskało
stypendia Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego, w tym trzy osoby z psychologii, jedna z
kognitywistyki i jedna z socjologii. Natomiast w semestrze zimowym Stypendium Ministra
otrzymały 2 osoby z Kulturoznawstwa.
Studentom Wydziału przydzielono 157 miejsc w domach studenckich. W semestrze
letnim natomiast 170 miejsc w semestrze zimowym.
Działalność naukowa studentów i doktorantów
Rozwija się studencki ruch naukowy. W każdym instytucie działają koła naukowe,
związane merytorycznie z daną dyscypliną nauki i specjalizacjami dydaktycznymi. Są one
organizatorami konferencji naukowych i spotkań, redagując również własne prace zbiorowe
w kooperacji z doktorantami. Szczególnie dużą aktywność w tym zakresie przejawiały: Koło
Naukowe Studentów Komunikacji Społecznej, Koło Naukowe Historii Kultury Artystycznej
oraz Koło Naukowe Psychologów, składające się z kilkunastu sekcji. Integrującą rolę w
środowisku młodych badaczy spełnia Studenckie Koło Naukowe Humanistów. 26
października 2011 roku, decyzją Pana Prorektora prof. dr. hab. Zbigniewa Pilarczyka do
rejestru uczelnianych organizacji studenckich UAM, wpisane zostało Koło Naukowe Bliżej
Neuropsychologii działające przy Instytucie Psychologii.
Doktoranci przejawiali również wiele aktywności w zakresie naukowo-badawczym –
m.in. przygotowali własne konferencje, są też autorami wielu artykułów w czasopismach
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punktowanych i w pracach zbiorowych, redagowanych przez pracowników naukowodydaktycznych.
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 IV Edycji Kolekcji UAP.
Zaprezentowano w ramach tego projektu wystawę pt. Pokłosie Płonącej Żyrafy, która była
retrospektywą działań PRACOWNI ZJAWISK TEATRALNYCH dra Piotra Tetlaka [UAP].
Tym samym na terenie WNS zawitała kolejna [po Fortepianie] monumentalna rzeźba
plenerowa Piotra Tetlaka, która podczas wernisażu widowiskowo zapłonęła. Wcześniej, tj. w
kwietniu 2012 w Galerii Akademickiej miała miejsce indywidualna wystawa Arkadiusza
Ignaszaka pt. BEZKRES, gdzie artysta pokazał kilkadziesiąt płócien ze swoimi abstrakcjami
oraz jedną pracę interaktywną: obraz, który przez czas trwania wystawy powstawał przy
spontanicznym udziale studentów z odcisków pieczęci zaprojektowanej przez artystę.
Kuratorką wystawy była dr hab. Hanna Mamzer.
W maju 2012 odbyła się trzecia edycja współorganizowanego przez Wydział Nauk
Społecznych oraz Wydział Studiów Edukacyjnych Festiwalu Kultury Studentów
KULMINACJE. Festiwal został wpisany w szereg innych majowych imprez związanych z
obchodami Dekady Jubileuszowej UAM oraz program tzw. Wielkiej Majówki 2012. Dzięki
aktywniej postawie wolontariuszy z komitetu organizacyjnego o Kulminacjach było w tym
roku głośno za sprawą mediów, ulotek, portali społecznościowych, oraz licznych patronów i
partnerów Festiwalu. Hasło przewodnie 3 edycji brzmiało: Kultura przechodzi na czerwonym,
co znalazło znakomite odzwierciedlenie w oprawie graficznej materiałów festiwalowych.
Nowością względem dotychczasowych edycji były działania streetartowe, w ramach których
powstał mural na WNS [autorstwa Roberta Procha] oraz potężna realizacja w przestrzeni
miejskiej, czyli mural poświęcony Karolowi Kurpińskiemu na jednej ze stacji PST.
Pomysłodawczynią i koordynatorką malowania była Daria Jezierska z Samorządu Studentów
WNS. Ta ostatnia akcja odbiła się szerokim echem nie tylko w lokalnych mediach, została
pozytywnie przyjęta zarówno przez mieszkańców okolicznych osiedli jak i przez lokalną
grupę grafficiarzy, którzy aktywnie wsparli naszych studentów w trakcie prac.
W roku 2011 działał także, powołany jesienią 2008 roku, Klub Dyskusyjny
Szamarzewo Hyde Park. W jego ramach w roku 2011/2012 i 2012/2013 przeprowadzono
kilkanaście spotkań dyskusyjnych na różne tematy społeczne oraz prezentacji dokonań
różnych twórców.
Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym
Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych przeprowadzili szereg wykładów,
warsztatów i konferencji szkoleniowych na rzecz współpracy ze środowiskiem. Stale
współpracują z wieloma instytucjami kultury, organizacjami, urzędami; są to m.in.:
Wielkopolskie Kuratorium Oświaty; Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania;
Stowarzyszenie Multimedialne Archiwum Filozofii; Urząd Gminy Miedzichowo – Gminna
Biblioteka Publiczna; Galeria Miejska Arsenał; Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu;
Narodowe Centrum Kultury; Kancelaria Prezydenta RP; Biuro Bezpieczeństwa Narodowego;
Fundacja Barak Kultury; Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan; Związek Miast Polskich;
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego; Fundacja Kultury Polskiej; Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego; Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w
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Poznaniu; ROK. Regionalne Obserwatorium Kultury UAM; Centrum Sztuki Współczesnej w
Warszawie; Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu; media lokalne i ogólnopolskie.
W Instytucie Filozofii współpracę z otoczeniem społecznym realizuje dr Krzysztof
Przybyszewski, który organizował we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka,
Festiwalu Filmowego w Poznaniu: Prawa człowieka w filmie; (2) organizował debaty
oxfordzkich ze studentami jako formę upowszechniania wiedzy (przykładowe tematy: Czy
w Polsce eutanazja powinna być zalegalizowania?; Czy Polska jest krajem w którym
przestrzega się prawa do wolności myśli, słowa i religii?); jest korespondentem regionalnym
(w województwie wielkopolskim) w programie monitoringowym prowadzonym przez
Fundację im. Stefana Batorego: Monitoring wyborów samorządowych w mediach
publicznych.
Pracownicy Instytutu Psychologii wygłaszali wykłady dla środowiska psychologów,
pedagogów i pracowników socjalnych. Były to m. in.: (1) dr Monika Zielona-Jenek wygłosiła
wykłady pt.: Diagnoza sytuacji dziecka wykorzystanego seksualnie oraz Konsekwencje
wykorzystania seksualnego dziecka podczas konferencji szkoleniowej dla psychologów,
pedagogów i pracowników socjalnych nt.: Wykorzystanie seksualne dziecka (19.10.2012).
Organizatorem konferencji była Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie
Szczecińskim. (2) Prof. UAM dr hab. Maria Strykowska wygłosiła referat pt.: Człowiek w
sytuacji zmiany podczas narady dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych
województwa wielkopolskiego zorganizowanej przez WKWiO w Poznaniu (20.11.2012). (3)
mgr Aleksandra Bujacz poprowadziła warsztat pt.: Life-long creativity development w ramach
projektu nt.: Be active and creative dla grupy uczest-ników 50+ z krajów Unii Europejskiej,
realizowanego przez Instytut Rozwoju Prawa, współfinansowanego przez Life Long Learning
Programme Grundtvig (27-28.11.2012).
W listopadzie 2012 roku zostały podpisane cztery umowy o współpracy między UAM
(Instytut Psychologii) a zespołami szkół zawodowych w Poznaniu, Umowy zostały zawarte
w ramach projektu badawczego NCN OPUS 2 nr rejestracyjny 2011/03/B /HS6/ 01884 na lata
2012 – 2015 pt.: Mechanizmy formowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji
do dorosłości: regulacyjna rola emocji samoświadomościowych (755 760 zł; kierownik
projektu: prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, główny wykonawca: dr Tomasz Czub).
W dniu 6 grudnia 2012 roku w Warszawie dr Maciej Macko poprowadził warsztat pt.:
Roz-mowy z trudnymi pracownikami dla szefów produkcji w ramach II Ogólnopolskiego
Kongresu Szefów Produkcji nt.: Konflikty – rozmowy z trudnymi pracownikami –
dyscyplinowanie. Organizatorem Kongresu była Redakcja czasopisma Pracownik Fizyczny.
10 grudnia 2012 roku w Zamiejscowym Ośrodek Dydaktyczny UAM w Pile odbyła
się Konferencja Naukowa pt. Partnerstwo w zarządzaniu oświatą a jakość edukacji. Kierunki
działania. Jej organizatorem był Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu: (1)
Brzezińska, A. I. (2012). Referat pt.: Jaka szkoła może sprostać wymaganiom
współczesności? (2) Appelt, K., Brzezińska, A. I., Czub, K. (2012). Poster pt.: Wczesna
edukacja i opieka nad dzieckiem jako wyzwanie dla systemu edukacji. (3) Matejczuk, J.,
Nowotnik, A., Rękosiewicz, M. (2012). Poster pt.: Dzieci 6-letnie w szkole: dla kogo szansa,
dla kogo zagrożenie? (4) Matejczuk, J., Kaliszewska-Czeremska, K. (2012). E-learning: nowy
obszar współpracy nauczycieli i uczniów. (5) Jabłoński, S., Wojciechowska, J. (2012). Szkoła
XXI wieku: jaka wizja edukacji - jaka szkoła – jaka rola nauczyciela?
Brzezińska, A. I. (2012). Prezentacja pt. O potrzebach rozwojowych dziecka 6letniego.
Organizator: Stowarzyszenie Szansa, Warszawa, Urząd m. Stołecznego Warszawa, 15
listopada 2012 roku.
W dniu 24 maja 2012 roku na Wydziale Nauk Społecznych UAM odbyły się I Targi
Pracy i Rozwoju Psychologa, którym towarzyszyły warsztaty i szkolenia. Było to pierwsze
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tego typu wydarzenie na WNS, które spotkało się z pozytywnym odbiorem studentów oraz
dużym zainteresowaniem potencjalnych pracodawców.
W Instytucie Socjologii pracownicy angażowali się jako eksperci i/lub realizatorzy
projektów i badań prowadzonych przez różne instytucje społeczne i gospodarcze, m. in.
wymienić tu można: (1) Zbigniew Woźniak: Regionalna sieć innowacji i promocja innowacji
w regionie – ekspert ds. Innowacji Społecznych „RADY 30” przy Marszałku Województwa
Wielkopolskiego (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer
wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji PO KL w obszarach innowacji
społecznych). (2) Zbigniew Woźniak: Regionalny program Budowa Wielkopolskiego
Systemu Innowacji (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy,
Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji). (3) Elżbieta Smolarkiewicz:
Zaangażowanie Pracowników Grupy Pfeifer & Langen w Polsce. Projekt realizowany na
zlecenie i finansowany przez firmę Pfeifer & Langen Polska S.A. dotyczący poziomu
zaangażowania pracowników w prace firmy, obejmujacy wszystkie lokalizacje firmy w
Polsce. (4) Katarzyna Chajbos, Bogumiła Mateja, Agnieszka Figiel: Tworzenie kultury badanie uczestnictwa w kulturze, finansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach
programu Obserwatorium Kultury. Podmioty realizujące: Fundacja UAM, Instytut Socjologii
UAM, Fundacja Malta, Kurator Art. (5) Maciej Frąckowiak, Łukasz Rogowski: Statkiem na
EURO 2012 – rozwój turystyki wodnej szansą rozwoju regionu. Charakter: projekt
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1
Turystyka, Schemat II Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (umowa nr UDA-RPWP.06.01.02 30-029/10-00).
(6) Agnieszka Figiel: Centrum Kultury „Zamek” w oczach mieszkańców Poznania i
aglomeracji poznańskiej. Projekt realizowany przez Instytut Socjologii i Koło Naukowe
Studentów Socjologii na zlecenie Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu. (7) Agnieszka
Figiel: Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.
Charakter: projekt jest realizowany w formule otwartego partnerstwa, którego liderem jest
Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a w skład
partnerstwa wchodzą: Instytut Spraw Publicznych, Collegium Civitas, Sieć Wspierania
Organizacji Pozarządowych SPLOT, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Związek
Miast Polskich
Prof. UAM dr hab. Marek Krajewski, na zlecenie Narodowego Centrum Kultury oraz
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uczestniczył w roli eksperta w zespole
przygotowującym projekt nowego kwestionariusza badań nad uczestnictwem w kulturze dla
GUS, w zespole przygotowującym Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego na potrzeby
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dokonał on też, na zlecenie MKiDN,
analizy programu dotacyjnego Obserwatorium Kultury.
Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych zaangażowani są także w tworzenie
programu Foresight w części dotyczącej Wielkopolski. Prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki
jest ekspertem nauk społecznych projektu Foresight Wielkopolska.
Popularyzacja wiedzy i promocja wydziału
Wielu pracowników Wydziału prowadzi działalność popularno-naukową (np.
wygłasza wykłady na zaproszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, bierze udział w gremiach
oceniających w konkursach organizowanych przez organizacje i instytucje społeczne itp.).
W Instytucie Filozofii np. prof. UAM dr hab. Ewa Nowak prowadzi lekcje pilotażowe
z etyki i filozofii w szkołach m. Poznania (PL) i m. Kreuzlingen (Szwajcaria). Dr Anna
Malitowska organizuje comiesięczne Wykłady Otwarte z Filozofii i Etyki dla Młodzieży oraz
Warsztaty Filozoficzne.
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Dyrekcja Instytutu Psychologii powołała w maju 2011r. zespół ds. promocji
kierunków - powstał projekt Po-Prostu, czyli poznańska promocja studiowania w ramach
którego, przygotowaliśmy warsztaty z obszaru psychologii poznawczej, komunikacji, rozwoju
człowieka i kognitywistyki. Mają one na celu przybliżenie problematyki i wyjaśnienie
zagadnień związanych z kierunkami, obalenie mitów i stereotypów związanych z
psychologią. Warsztaty są skierowane dla uczniów 2 i 3 klas ponadgimanzjalnych. Więcej
informacji: http://poprostu.amu.edu.pl/.
Kolorowy Uniwersytet – w roku akademickiego 2012/ 2013 w ramach cyklu
wykładów uczestniczą również wykładowcy z Instytutu Psychologii dr Dariusz Rosiński i
mgr Małgorzata Wrzosek.
Instytut Socjologii prowadzi kampanię informacyjno-promocyjną adresowaną do
kandydatów na studia.
Do corocznych działań podejmowanych przez władze Wydziału należy również
promowanie prowadzonych na Wydziale kierunków studiów na Targach Edukacyjnych.
Kadra naukowo-dydaktyczna
Stan osobowy Wydziału na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:
pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni – 218 osób, w tym: samodzielnych
pracowników nauki – 75, adiunktów – 125, wykładowców i starszych wykładowców – 18.
Administracja wydziałowa
Liczba pracowników niebędących nauczycielami akademickim wg stanu na dzień 31
grudnia 2012 wynosiła 40 osób. Pracują one na 38,75 etatach. 19 osób (19 etatów) to personel
dziekanatu. 21 osób (19,75 etatu) stanowią administrację instytutową. W Dwuwydziałowej
Bibliotece Nauk Społecznych pracuje 17 osób (14 etatów).
Działalność organizacyjna
W roku akademickim 2011/2012 odbyło się 10 zwyczajnych posiedzeń Rady
Wydziału i 4 posiedzenia nadzwyczajne, w tym trzy dla przeprowadzenia końcowego etapu
postępowania habilitacyjnego (kolokwium habilitacyjnego).
W roku akademickim 2012/2013 do końca grudnia 2012 roku odbyły się 4 zwyczajne
posiedzenia Rady Wydziału.
Zmiany w strukturze organizacyjnej
W roku 2012 dokonano kilku zmian w strukturze Wydziału Nauk Społecznych. Z
dniem 1 stycznia 2012 w Instytucie Psychologii przekształcona została Pracownię
Psychologii Środowiskowej oraz Międzykulturowej w Laboratorium Badania Działań
i Poznania, kierownikiem Laboratorium został prof. UAM dr hab. Grzegorz Króliczak
(Zarządzenie nr 307/2011/2012 Rektora z dnia 27 grudnia 2011 r.). W Instytucie Socjologii
Zakład Socjologii Ekonomicznej i Samorządu Terytorialnego został przekształcony w Zakład
Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych, na stanowisko kierownika powołany został
dr hab. Piotr Matczak (Zarządzenie nr 336/2011/2012 Rektora UAM z dnia 5 marca 2012 r.).
Z dniem 1 września 2012 roku w Instytucie Filozofii zniesione zostały: Pracownia
Badań nad Współczesną Filozofia Niemiecką oraz Zakład Historii i Filozofii Religii
(Zarządzenie nr 386/2011/2012 Rektora UAM z dnia 22 lipca 2012 r.).
Finansowe podstawy funkcjonowania WNS
Finansowanie Wydziału w roku 2012 opierało się na dwóch podstawowych źródłach –
dotacji z budżetu państwa oraz środków ze studiów niestacjonarnych. Dotacja budżetowa
składa się z trzech funduszy: funduszu na działalność statutową, w tym na utrzymanie
potencjału badawczego jednostki (1.402.370 zł) oraz funduszu na rozwój młodych
naukowców i doktorantów w wewnętrznym trybie konkursowym (227.580 zł) i funduszu
rzeczowego na działalność dydaktyczną (325.000 zł). Podane kwoty nie uwzględniają
funduszu płac i funduszu na stypendia dla studentów.
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W roku akademickim 2011/2012 Wydział (przede wszystkim Instytuty) dysponował
także środkami własnymi, pochodzącymi z opłat za studia niestacjonarne i podyplomowe –
była to według preliminarzy kwota 7,1 mln zł, z czego 4,1 mln zł pozostało w gestii naszych
jednostek, a 3,0 mln zł zasiliło budżet centralny Uniwersytetu.
W roku akademickim 2012/2013 Instytuty dysponują środkami pochodzącymi z opłat
za studia niestacjonarne i podyplomowe – według preliminarzy jest kwota 6,1 mln zł, z czego
3,2 mln zł pozostało w gestii naszych jednostek, a 2,9 mln zł zasiliło budżet centralny
Uniwersytetu.
Projekty badawcze MNiSW, NCN i NPRH
nr w
Grantobiorca
rankingu
mgr Maciej
8
Kazimierz
Musiał
mgr Andrzej
14
Feliks Marzec

Nazwa konkursu

panel

Preludium 3

HS1

Preludium 3

HS2

Preludium 3

HS6

5

Preludium 3

HS6

14

Sonata 3

HS6

7

Maestro 2

HS

4

Konkurs dla
doświadczonych
naukowców na
finansowanie
projektów bad.
mających na celu
realizację pionierskich
badań naukowych, w
tym interdyscyp.,
HS
ważnych dla rozwoju
nauki, wykraczających
poza dotychczasowy
stan wiedzy, i których
efektem mogą być
odkrycia naukowe
ogłoszony 15 czerwca
2011 r.
Konkurs dla
doświadczonych
naukowców na
finansowanie
projektów bad.
mających na celu
realizację pionierskich
badań naukowych, w
tym interdyscypl.,
HS
ważnych dla rozwoju
nauki, wykraczających
poza dotychczasowy
stan wiedzy, i których
efektem mogą być
odkrycia naukowe
ogłoszony 15 czerwca
2011 r.

Temat
Współczesne przemiany intymności w
perspektywie filozofii kultury

Słabe ontologie - teorie filozoficzne i
praktyki artystyczne ponowoczesności
Społeczny kontekst kształtowania się
mgr
tożsamości osób z niepełnosprawnością
Małgorzata
intelektualną w okresie późnej adolescencji i
Rękosiewicz
wyłaniającej się dorosłości
Aktywacja systemu przywiązania a struktura
mgr Monika
mentalizacji u osób z organizacją
Olga Marszał
osobowości borderline
Postawy wobec małżeństwa, miłości i seksu
dr Katarzyna jako predyktory posiadania versus braku
Adamczyk
partnera życiowego w okresie wczesnej
dorosłości - badania longitudinalne
prof. dr hab. Logika erotetyczna w modelowaniu
Andrzej
liniowego i dystrybutywnego przetwarzania
Wiśniewski
pytań. Podstawy teoretyczne i zastosowania

dotacja

Lata

28 800,00

umowa w
roku 2013

54 839,00

umowa w
roku 2013

149 640,00

umowa w
roku 2013

54 581,00

umowa w
roku 2013

138 452,00

umowa w
roku 2013

1 562 287,00 2012-2017

2

dr hab.
Grzegorz
Króliczak

Zdolności Manualne, Ręczność i
Organizacja Języka w Mózgu: Związki
Między Planowaniem Użycia Narzędzi,
Gestów i Pojęć

2 999 768 2012-2017

4

prof. dr hab.
Marek Kwiek

Program międzynarodowych badań
porównawczych szkolnictwa wyższego

1 660 056 2012-2017

17

Opus 2

HS1

16

Opus 2

HS4

15

Opus 2

HS6

21

Sonata 2

HS1

2

Opus 2

HS2

8

Opus 2

HS6

12

Opus 2

HS6

25

Opus 2

HS6

26

ze stopniem doktora –
HS1
później SONATA

5

NCN nr 1

HS6

22

bez stopnia doktora –
(później
HS2
PRELUDIUM)

29

MNiSW konkurs nr 40

MNiSW konkurs nr 40
MNiSW konkurs nr 40
MNiSW konkurs nr 40
bez stopnia doktora –
(później
HS6
PRELUDIUM)
bez stopnia doktora –
(później
HS6
PRELUDIUM)
bez stopnia doktora –
(później
HS6
PRELUDIUM)

MNiSW konkurs nr 40

MNiSW konkurs nr 40

MNiSW konkurs nr 40

MNiSW konkurs nr 40

10

19

26

dr Monika
Bobako
dr Piotr
Tomasz
Makowski

Współczesna humanistyka wobec problemu
islamofobii w Europie
Teorie racji do działania. Możliwość
zastosowania w naukach o zarządzaniu

Mechanizmy formowania się tożsamości w
prof. dr hab.
okresie przejścia z adolescencji do
Anna Izabela
dorosłości: regulacyjna rola emocji
Brzezińska
samoświadomościowych
Historia idei komunikacji. Analiza
dr Michał
przekształceń praktyk komunikacyjnych i ich
Wendland
społecznych uwarunkowań w perspektywie
filozofii kultury
dr Monika
Zoe-estetyka. Sztuka i architektura w
Bakke
czasach biotechnologii
Wartość wyższego wykształcenia w
mgr Anna
świadomości zbiorowej współczesnego
Datko
społeczeństwa polskiego w perspektywie
przemian modelu kształcenia akademickiego
mgr Łukasz
Dynamika relacji pomiędzy nośnikiem a
Mateusz
treścią pamięci społecznej
Skoczylas
Wpływ czynników klinicznych oraz
mgr Marta
neuropsychologicznych na poziom
Andrzejewska mentalizacji w chorobie afektywnej
dwubiegunowej w fazie remisji
Dynamika publicznych zobowiązań
dr Cezary
współczesnego uniwersytetu w kontekście
Kościelniak
religii oraz społeczeństwa wielokulturowego.
Analiza porównawcza i teoretyczna
Radzenie sobie z chorobą przewlekłą dr Michał
psychologiczne uwarunkowania i
Ziarko
konsekwencje.
mgr Ewa
Cierpienie i śmierć jako współczesne
Agnieszka
widowisko medialne. Perspektywa
Jeleń
performatyczna.
Pogorszone pamiętanie treści
odpowiadających wymogom problemu
dr hab. M.
rozwiązywanego przed kodowaniem: efekt
Kowalczyk
tłumienia źródła dystrakcji czy interferencja
proaktywna?
Przemiany kulturowe w teoretycznej,
dr hab. K.
metodologicznej i dydaktycznej perspektywie
Moraczewski
kulturoznawstwa i historii
Struktura wiedzy wobec kontrowersji
dr A. Nowak
naukowo-społecznych
prof. dr hab. Rozkwit kultur miejskich w Europie
E. Rewers
Środkowej
mgr Maja
Wpływ wrażeń dotykowych na procesy
Stańkouwagowe - mechanizm działania w
Kaczmarek
kontekście arteterapii
mgr Filip
Rola zniekształceń poznawczych w etiologii
Tomasz
sprawstwa wykorzystania seksualnego
Szumski
dziecka
Uwarunkowania podmiotowe i relacyjne
mgr Piotr
funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych
Cezary
aspektów damsko-damskich, damskoOlesiński
męskich i męsko-męskich relacji intymnych
oraz ich znaczenie dla dobrostanu jednostki
Diagnozowanie psychologiczne dzieci z
prof. dr hab. płodowym zespołemalkoholowym (FAS).
E. Hornowska Możliwości wykorzystania skali WISC-R
wdiagnozie psychologicznej
Poziom organizacji osobowości, a
dr A. Izdebska rewiktymizacja dorosłych ofiar wykorzystania
seksualnego w dzieciństwie
Innowacyjne instytucje wiedzy: "Uniwersytet
dr C.
przedsiębiorczy" w kontekście rozwoju
Kościelniak
regionalnego i wzrostu dobrobytu
prof. dr hab. Mechanizm radzenia sobie z napięciem u
W.
osób podejmujących nawykowe
Paluchowski samouszkodzenia

59 300,00 2012-2015
108 100,00 2012-2015

755 760,00 2012-2015

347 616,00 2012-2015

79 896,00 2012-2014

44 796,00 2012-2014

40 680,00 2012-2014

97 900,00 2012-2014

68 800,00 2011-2015

128 363,00 2011-2014

72 120,00 2011-2014

67 060,00 2011-2014

49 520,00 2011-2014
45 000,00 2011-2014
120 000,00 2011-2014
29 508,00 2011-2013

38 121,00 2011-2013

40 714,00 2011-2013

39 800,00 2011-2013

20 960,00 2011-2013

90 000,00 2011-2013

18 900,00 2011-2013
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prof. dr hab.
W.
Paluchowski

Kwestionariusz obciążenia pracą – korelaty

43 200,00 2011-2013

MNiSW konkurs nr 40

prof. dr hab.
A. Pałubicka

Dualistyczne dziedzictwo jako podstawa
tożsamości kultury europejskiej - studia
kulturoznawcze

49 021,00 2011-2013

prof. dr hab.
Hermeneutyczna filozofia polityki
A. Przyłębski
Podmiotowe, transgeneracyjne i
dr A.
środowiskowe uwarunkowania zachowań
Rosińska
zdrowotnych młodych dorosłych
dr J.
Zachowania żywieniowe rodziców w
Wojciechowsk kontekście rozwoju samoregulacji zachowań
a
jedzeniowych dzieci
dr hab. M.
Neuropsychologiczne uwarunkowania
Beisert
przestępstw seksualnych
Wpływ kapitalizacji pozytywnych emocji na
dr Ł.
aktywność sercowonaczyniową w sytuacji
Kaczmarek
stresu
Konstrukcja narzędzi do psychologicznej
dr S.
diagnozy gotowości do uczenia się dzieci w
Jabłoński
wieku od 3 do 11 roku życia
Sposoby postępowania ze szczątkami ofiar
dr hab. M.
Zagłady na terenie KL Auschwitz-Birkenau i
Krajewski
KL Kulmhof w okresie powojennym
Pomiar zmian w poziomie szczęścia:
dr Ł.
walidacja skali szczęścia Steen Happiness
Kaczmarek
Index-PL
Sfery przemilczeń w dyskursie publicznym.
dr hab. K.
Praktyki unieważniania w polskiej debacie
Podemski
publicznej
prof. dr hab. Widzowie wobec mediów. Socjologiczne
R. Drozdowski studium rozmów o telewizji
Nadwaga i otyłość w kontekście zaburzeń
łaknienia. Poznawcza reprezentacja choroby
dr B.
i siebie u nastolatek oraz ich znaczenia dla
Ziółkowska
aktualnego i przewidywanego
funkcjonowania dziewcząt
Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości
prof. dr hab.
otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w
E. Hornowska
wieku od 6 do 36 miesiąca życia
Niewidzialne miasto. Cele i konsekwencje
pozainstytucjonalnych form modyfikowania
dr hab. M.
przestrzeni dużych polskich miast oraz
Krajewski
metodologiczne problemy ich badania z
użyciem danych wizualnych
Poziom autonarracyjności wypowiedzi i typy
dr E. Soroko autonarracji u osób o różnych poziomach
organizacji osobowości
dr T.
Psychologiczny model zaangażowania w
Chirkowskapracę
Smolak
Transformacje szkolnictwa wyższego w
prof. dr hab. społeczeństwie opartym na wiedzy:
M. Kwiek
teoretyczny kontekst funkcjonowania
instytucji edukacyjnych a zmiana społeczna
dr hab. J.
Transkulturowy charakter japońskiego tańca
Tyszka
butoh
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NPRH
Wykaz wniosków
zakwalifikowanych do
finansowania w
ramach Narodowego
Programu Rozwoju
Humanistyki - moduł
2.2

nr w
Numer Kierownik
rankin
projektu projektu
gu

2

dr Cezary
Kościelniak

Tytuł projektu

Transformacja publicznych zadań
uniwersytetu w kontekście wieloreligijnych i
wielokulturowych uwarunkowań społecznych

38 900,00 2011-2013
94 958,00 2011-2013

38 386,00 2011-2013
27 139,00 2011-2013
59 232,00 2011-2012

100 000,00 2010-2013

11 000,00 2010-2013

69 888,00 2010-2012

40 000,00 2010-2012
35 000,00 2010-2012

39 416,00 2010-2012

350 000,00 2009-2014

140 000,00 2009-2013

60 380,00 2009-2013

62 120,00 2009-2012

97 560,00 2009-2012

29 837,00 2008-2012
Przyznana
kwota Lata
ogółem [zł]

63 000,00 2012-2012
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Wykaz wniosków
zakwalifikowanych do
finansowania w
ramach Narodowego
Programu Rozwoju
Humanistyki - moduł
3.1
1

5

prof. dr hab.
Zbigniew
Drozdowicz

Seria monografii w Verlag Konigshausen &
Neuman (ew. LiT Verlag) pt.: Development
in Humanities

dr P.
Łupkowski

Modelowanie strategii pytającego w
dialogach prowadzonych w
poszukiwaniu informacji

368 100,00 2012-2014

19 800,00 2012-2013

10 421 962,00
Całość uzyskanych środków
Środki zaplanowane do wydania na rok 2012 2 449 042,00

Sprawy inwestycyjne i remontowe
W roku 2012 została przeprowadzona Kampusie przy ul. Szamarzewskiego gruntowna
modernizacja budynku D (wymiana okien, drzwi, systemu grzewczego, wodnokanalizacyjnego, oraz ocieplenie budynku i wykonanie elewacji). Dla potrzeb WNS
przeprowadzony został również remont i prace adaptacyjne na IV piętrze budynku przy ul.
Międzychodzkiej.

Dziekan
Wydziału Nauk Społecznych

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