SPRAWOZDANIE DZIEKANA Z DZIAŁALNOŚCI
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH W ROKU 2015

Zgodnie z § 63, ust. 2 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu przedkładam Radzie Wydziału Nauk Społecznych sprawozdanie z działalności
Wydziału za rok 2015.

Najważniejsze wydarzenia w roku 2015
W minionym roku WNS obchodził 40-lecie swojego istnienia. Główne uroczystości
jubileuszowe odbyły się w czerwcu 2015 roku. Brało w nich udział liczne grono
pracowników oraz zaproszonych gości, w tym wszyscy byli dziekani tego wydziału i osoby
z innych ośrodków akademickich w Polsce. Opublikowana została również Księga
Jubileuszowa zawierająca zarówno prezentację poszczególnych jednostek organizacyjnych
WNS, jak i problematyki badawczej niektórych pracowników (Nauki humanistyczne
i społeczne wobec problemów współczesnego świata, Wyd. Naukowe WNS, Poznań 2015,
ISBN 978-83-64902-06-2, publikacja dostępna online:
http://wns.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0020/273071/Publikacja-jubileuszowa.pdf).
Ponadto z okazji jubileuszu powstał film dokumentalny o historii i teraźniejszości WNS –
dostępny online: http://wns.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wns/jubileusz-wydziau-nauk-spoecznych2 .
W 2015 tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymali: prof. dr hab. Honorata
Korpikiewicz, prof. dr hab. Roman Kubicki, prof. dr hab. Marek Krajewski,
prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego powołani
zostali: dr hab. Monika Bakke, dr hab. Norbert Leśniewski, dr hab. Andrzej Wawrzynowicz.
Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński otrzymał tytuł profesora honorowego, przyznany uchwałą
senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W dniach 15-19 września odbywał się X Polski Zjazd Filozoficzny, którego głównym
organizatorem był Instytut Filozofii.

Wyróżnienia i nagrody dla pracowników Wydziału
Dr hab. Monika Oliwa - Ciesielska otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za
wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora
habilitowanego.
Nagrody

Indywidualne

Rektora

UAM

za

działalność

naukową

otrzymali:

nagrodę indywidualną I stopnia – dr hab. Tomasz Rzepiński, dr Katarzyna Adamczyk oraz
prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz; nagrodę indywidualną II stopnia – dr hab. Piotr Przybysz,
dr Łukasz Kaczmarek; nagrodę indywidualną III stopnia – dr Olga Urban, dr hab. Karolina M.
Cern, dr hab. Anna Malitowska, dr Maciej Musiał, dr hab. Joanna Ostrowska, prof. dr hab.
Włodzimierz Wilowski, prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, prof. dr hab. Elżbieta Hornowska,
dr hab. Michał Ziarko,
Nagrodę Dydaktyczną Rektora UAM: I stopnia otrzymał dr hab. Przemysław
Rotengruber, III stopnia otrzymał dr Mariusz Szynkiewicz, dr Rafał Koschany, prof. UAM dr
hab. Krzysztof Moraczewski, dr hab. Błażej Smykowski oraz dr Agnieszka Rosińska.
Nagrodę Rektora UAM za osiągnięcia organizacyjne otrzymali: I stopnia prof. dr hab.
Jan Grad, II stopnia prof. dr hab. Rewers Ewa. III stopnia dr Remigiusz Ciesielski,
dr Sławomir Sztajer oraz dr Jacek Zydorowicz.
Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości
artystycznej,

upowszechniania

i

ochrony

dóbr

kultury

za

rok

2015

otrzymał

prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka.
Prof. dr hab. Marek Kwiek otrzymał Nagrodę MISTRZ z Fundacji na Rzecz Nauki
Polskiej.
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Wyróżnienia i nagrody dla studentów i doktorantów Wydziału
Studentkom psychologii: Aleksandrze Brońskiej, Katarzynie Pilarczyk i Martynie
Tomczak oraz studentce kognitywistyki Karolinie Dybicz zostały przyznane stypendia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki
2015/2016.
Stypendium naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych
młodych naukowców otrzymała dr Katarzyna Adamczyk .
Mgr Andrzej Leśniewski otrzymał Nagrodę II stopnia Krajowej Rady Spółdzielczej
w Warszawie, w kategorii prac badawczych w XI Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę
Badawczą z Zakresu Spółdzielczości.
Magistrantka Instytutu Socjologii Bogdana Bogusławska-Dobosz została laureatką
Nagrody im. Floriana Znanieckiego za wyróżniającą pracę magisterska napisaną pod
kierunkiem prof. dr hab. Józefa Baniaka pt. ”Stanowisko Kościoła Rzymskokatolickiego
wobec życia ludzkiego i jego wartości w kontekście systemowej teorii Niklasa Luhmanna”.
Mgr Jolanta Enko otrzymała Stypendium Fundacji UAM .
Nagrodę główną POZYTYW 2014 w kategorii najlepszy artykuł Polskie Towarzystwo
Psychologii Pozytywnej przyznało dr. Łukaszowi Kaczmarkowi i mgr. Dariuszowi
Drążkowskiemu naukowy za publikację: Kaczmarek, Ł., Drążkowski, D. (2014). Pozytywne
interwencje a teoria zachowania planowanego – wyjaśnianie i kształtowanie intencji
związanych z poprawą własnego dobrostanu. Przegląd Psychologiczny, 4(57), 465-479.

Zmiany organizacyjne
W

Instytucie

Kulturoznawstwa

Zakład

Kultury

Miasta

przekształcony w Zakład Kulturowych Studiów Miejskich (2015 -).
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(2005-2015)

został

Działalność dydaktyczna
Na kierunki studiów prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych przyjęto w roku
akademickim 2015/2016 łącznie 1.392 studentów (w roku 2014/2015 1.449; w 2013/2014 –
1.509; w 2012/2013 – 1.326; w 2011/2012 – 1.859; w 2010/2011 – 1.810 studentów); w tym
na studia stacjonarne 844 studentów (w roku 2014/2015 1.148 studentów; w 2013/2014 –
1.161; w 2012/2013 – 1.028; w 2011/2012 – 1.420; w 2010/2011 -1.299; w 2009/2010 – 974)
i 480 studentów na studia niestacjonarne (w roku 2014/2015 301 studentów; w 2013/2014 –
348; w 2012/2013 – 298; w 2011/2012 – 439; w 2010/2011 – 511;w 2009/2010 – 642).
Społeczność

studencka

Wydziału

liczy

w

roku

akademickim

2015/2016

3.331studentów (w roku 2014/2015 3.580 studentów; 2013/2014 3.504; w 2012/2013 – 4.679;
w 2011/2012 – 4.946; w roku 2010/2011 – 4.865; w roku 2009/2010 – 5.609), w tym 2.577
na studiach stacjonarnych (w roku 2015/2016 2.744 studentów, 2013/2014 – 2.606; w
2012/2013 – 3.426; w 2011/2012 – 3.534; w 2010/2011 – 3.324; w 2009/2010 – 3.405) i 754
na studiach niestacjonarnych (w roku 2015/2016 836 studentów, w2013/2014 – 898;
2012/2013 – 1.253; w 2011/2012 – 1.412; w 2010/2011 – 1.541; w 2009/2010 – 2.204).
Na Wydziale prowadzone są studia doktoranckie przy Instytucie Filozofii, Instytucie
Psychologii, Instytucie Socjologii oraz Wydziałowe Studium Doktoranckie z zakresu
kulturoznawstwa.. Łącznie kształci się na nich 138 osób. Na I rok studiów doktoranckich
w roku akademickim 2015/2016 przyjęto 32 słuchaczy. Natomiast stopień doktora w roku
2015 uzyskało 9 osób.
Podobnie jak w latach ubiegłych Wydział Nauk Społecznych prowadził w 2015 roku
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. Wyjazdy studentów
i pracowników odbywają się w oparciu o 66 umów z uczelniami partnerskimi w 22 krajach
europejskich.
Do ważnych form współpracy z ośrodkami zagranicznymi należą wyjazdy studentów,
doktorantów, pracowników naukowo – dydaktycznych oraz pracowników administracji
na stypendia Erasmus+. W roku akademickim 2015/2016 na studia zagraniczne wyjechało 57
studentów, a na praktyki zagraniczne 21 studentów. Wydział przyjął 21 studentów
zagranicznych.
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Na uczelniach partnerskich 8 pracowników akademickich prowadziło zajęcia
dydaktyczne, 2 pracowników administracyjnych odbyło staże.
W ramach Programu Mobilności Studentów MOST przyjęto 15 osób (w roku
ubiegłym 12 osób).
W roku akademickim 2014/2015 został uruchomiony nowy kierunek studiów
dualnych polonistyczno-filozoficznych I stopnia, profil nauczycielskich. Na pierwszy rok
studiów zrekrutowano 20 osób. Projekt realizowany jest na Wydziale Filologii Polskiej
i Klasycznej przy współudziale IF UAM.
W Instytucie Filozofii uruchomiony został program specjalistycznych zajęć
fakultatywnych, funkcjonujących w ramach projektu: Studenckie Grupy Badawcze (SGB).
W semestrze letnim roku akademickiego 2015 odbyła się III edycja programu Dyplom++ –
kurs z zakresu: Techniki Public Relations, zakończony eventem Agora++.
W Instytucie Socjologii została opracowana koncepcja i plan studiów nowego
kierunku studiów: studia drugiego stopnia Praca Socjalna. Zmodyfikowano koncepcję zajęć,
w tym przygotowano nowe sylabusy, w ramach tzw. modułów tematycznych na kierunku
socjologia, ogółem dotyczyło to 36 przedmiotów(studia pierwszego i drugiego stopnia).
Wydział prowadził współpracę dydaktyczną z Centrum Kultury Zamek, Festiwalem
Malta oraz Motor Show na Międzynarodowych Targach.
Pracownicy Wydziału prowadzili liczne wykłady na uczelniach i instytucjach
zagranicznych,

m.in.

dr

hab.

Joanna

Ostrowska,

cykl

wykładów

gościnnych

pt. „Performances in Public Spaces”, Akademia Teatralna, Praga, Czechy, od 2015-11-23 do
2015-11-28; prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka, Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą.

Istotne w skali krajowej i międzynarodowej sukcesy naukowe
Ukazał się 1 numer czasopisma Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, którego
założycielem i redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Władysław J. Paluchowski.
Z inicjatywy Anny Izabeli Brzezińskiej powstało Laboratorium Badania Rozwoju
i Uczenia LABRU. Podstawową ramę teoretyczną badań stanowi paradygmat kulturowo5

historyczny (w oryginalnym ujęciu Lwa S. Wygotskiego i w jego współczesnych mutacjach,
m.in. Reuvena Feuersteina), w którym zakłada się, że procesy rozwoju są powiązane ze
społecznym uczeniem się w danym kontekście kulturowym.
Prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka już od 16. lat pełni funkcje contributing editor
w prestiżowym kwartalniku „New Theatre Quarterly” (Cambridge University Press, Wielka
Brytania).
Prof. dr hab. Jerzy M. Brzeziński został członkiem Komitetu Etyki w Nauce Polskiej
Akademii Nauk na kadencję 2015 –2018.
Dr hab. Andrzej Pankalla był organizatorem Wyprawy Badawczej „Gwatemala
2015” w ramach projektu badawczego pt.: The contemporary mythological mix (metisage)
of the Maya people in a historical-psychological perspective.

Aktywność publikacyjna pracowników naukowych WNS w 2015 roku
RODZAJ

LICZBA

Artykuły w czasopismach w bazie JCR (Lista A)

39

Artykuły w czasopismach w bazie ERIH (Lista C)

25

Artykuły w innych czasopismach (Lista B)

239

Monografie w j. podstawowym w danej dyscyplinie lub w j. kongresowym

6

Monografie w j. polskim i w j. innym

34

Rozdziały w monografii wieloautorskiej w j. podstawowym w danej

46

dyscyplinie lub w j. kongresowym
Rozdziały w monografii wieloautorskiej w j. polskim i j. innym

166

Redakcja naukowe monografii wieloautorskiej w j. podstawowym w danej

10

dyscyplinie lub w j. kongresowym (angielski, niemiecki,
francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski)
Redakcja naukowe monografii wieloautorskiej w j. polskim i j. innym
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Projekty i granty badawcze

Lp.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

Tytuł projektu

Kierownik
projektu

„Zoe-estetyka. Sztuka i architektura
w czasach biotechnologii?”
„Współczesna polska humanistyka
wobec wyzwań naukometrii”
„Program międzynarodowych badań
porównawczych szkolnictwa
wyższego”
„Europejskie uniwersytety flagowe:
w poszukiwaniu równowagi między
doskonałością akademicką
a zobowiązaniami wobec
społeczeństwa i gospodarki
(FLAGSHIP)”
“Teorie działania na podstawie racji.
Możliwość zastosowania w naukach
o zarządzaniu”
"Słabe ontologie - teorie filozoficzne
i praktyki artystyczne
ponowoczesności”
„Współczesne przemiany intymności
w perspektywie filozofii kultury”
„Struktury wiedzy wobec kontrowersji
naukowo-społecznych”
„Historia idei komunikacji. Analiza
przekształceń praktyk
komunikacyjnych i ich społecznych
uwarunkowań w perspektywie filozofii
kultury”
„Nowe perspektywy Arystotelesa
Analityk pierwszych i wtórych. Nowy
polski przekład Analityk ze wstępem,
komentarzem i glosarium”
„Tłumaczenie na język angielski
i wydanie monografii Ukryta całość
przyrody a mikrofizyka („Hidden
Wholness of Nature and
Microphysics)”

Okres realizacji

Konkurs

Monika
Bakke
Emanuel
Kulczycki
Marek Kwiek

2012-2015

NCN OPUS

2014-2018

NPHR

2012-2017

NCN
MAESTRO

Marek Kwiek

2014-2017

NCN
HARMONIA

Piotr
Makowski

2012-2015

NCN

Andrzej
Marzec

2013-2015

NCN

Maciej
Musiał
Andrzej W.
Nowak
Michał
Wendland

2013-2015

NCN

2011-2016

NCN

2012-2016

NCN

Marian
Wesoły

2015-2017

NCN OPUS

Marek
Woszczek

2013-2015

NPRH
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

„Archiwum Badań nad Życiem
Codziennym”
„Szanse i zagrożenia dla bankowości
mobilnej w Polsce”

Marek
Krajewski
Dorota
Mroczkowska

2014-2019

NPRH

2014-2015

„System elektronicznego
wspomagania samodzielności
życiowej osób z niepełnosprawnością
intelektualną”
„Wizualne/niewidzialne. Sztuki
plastyczne w Polsce: stan, rola
znaczenie”
„Transmisja pozadyskursywnej
wiedzy na przykładzie przekazywania
i nabywania sportowych umiejętności”
„Komunikowanie publiczne
w Polsce – ujęcie Inter –
multidyscyplinarne”
„Kultura hybrydy. Współczesność
pogranicza polsko-niemieckiego”
„Mobilność: media, praktyki miejskie
i kultura studencka”

Zbigniew
Woźniak

2014- 2017

Santander
Uniwersidades,
WBK
Narodowe
Centrum Badań
i Rozwoju

Marek
Krajewski

termin
rozpoczęcia
30.01.2015
termin
rozpoczęcia
2.02.2015
termin
rozpoczęcia
3.04.2013

„Wizualność taktyczna. Recepcja
refleksji Michela de Certeau nad
codziennością we współczesnej
kulturze”
„Dynamika zadań publicznych
współczesnego uniwersytetu
w kontekście religii oraz
społeczeństwa wielokulturowego.
Analiza porównawcza i teoretyczna”
„Innowacyjne instytucje wiedzy:
„uniwersytet przedsiębiorczy”
w kontekście rozwoju regionalnego
i wzrostu dobrobytu”
„Oddziaływanie festiwali na polskie
miasta. Studium kompetencji kadr
sektora kultury oraz synergii
międzysektorowej”
„Poznawcze i afektywne reakcje na

Honorata
Jakubowska
Krzysztof
Podemski
Aleksandra
Binicewicz
Marianna
Michałowska
Katarzyna
Thiel-Jańczuk

termin
rozpoczęcia
29.01.2015
2014-2016

NCN

NPRH

Diamentowy
Grant
NCN OPUS

NCN OPUS

Cezary
Kościelniak

NCN

Cezary
Kościelniak

NCN

Marcin
Poprawski

termin
rozpoczęcia
1.03.2014

Michał

2015–2018
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Diamentowy

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

niemoralne sukcesy – integracja teorii
fundamentów moralnych z teorią
kapitalizacji. Badania laboratoryjne
w nurcie psychofizjologii społecznej”
„Konstruktywne i destruktywne
reakcje na sukces partnera”
„Rozszerzenie Motywacyjnego
Modelu Pozytywnych Interwencji:
reakcje fizjologiczne związane
z wyrażaniem wdzięczności i ich
wpływ na zdrowie”
„Aksjomaty ekstremalne: aspekty
logiczne, matematyczne
i kognitywne”
„Wpływ różnorodności emocjonalnej
(emodiversity) na reakcje układu
sercowo-naczyniowego w sytuacji
interpersonalnego konfliktu
o zasoby. Analiza stanów
emocjonalnych i cech w ujęciu teorii
poliwagalnej”
„Rozszerzenie modelu konsumenckiej
asocjacji i dysocjacji - rola lęku,
potrzeby wyjątkowości i zagrożenia
tożsamości indywidualne”
„Struktura wiedzy ekspertów i jej
uwarunkowania na przykładzie
konceptualizacji przypadku”
„Modelowanie rozumowań
abdukcyjnych”
„Postawy wobec małżeństwa, miłości
i seksu jako predyktoryposiadania
versus braku partnera życiowego
w okresie wczesnej dorosłości badania Longitudinalne”
„Wpływ czynników klinicznych oraz
neuropsychologicznych na poziom
mentalizacji w chorobie afektywnej
dwubiegunowej w fazie remisji”
„Mechanizmy formowania się
tożsamości w okresie przejścia z

Misiak

Grant

Łukasz
Kaczmarek
Jolanta Enko

2015–2017

NCN OPUS

2015–2017

NCN
PRELUDIUM

Jerzy
Pogonowski

2016–2018

NCN OPUS

Michał
Kosakowski

2016–2018

NCN
PRELUDIUM

Dariusz
Drążkowski

2014-2016

NCN
PRELUDIUM

Anna Słysz

2014-2016

NCN OPUS

Mariusz
Urbański
Katarzyna
Adamczyk

2014 - 2019

NCN SONATA
BIS
NCN SONATA

Marta
Andrzejewska

2012-2015

NCN
PRELUDIUM

Anna Izabela
Brzezińska

2012-2015

NCN OPUS
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2013-2016

35.

36.

37.

38.

39.

40.

adolescencji do dorosłości:
regulacyjna rola emocji
samoświadomościowych”
„Poziom organizacji osobowości,
a rewiktymizacja dorosłych ofiar
wykorzystania seksualnego
w dzieciństwie”
„Motywacyjny dymensjonalny model
afektu a sekwencje emocji
negatywnych i pozytywnych - analizy
z wykorzystaniem zjawiska asymetrii
rytmu serca w ujęciu psychologii
zdrowia”
„Zdolności Manualne, Ręcznośći
Organizacja Języka w Mózgu: Związki
Między Planowaniem Użycia
Narzędzi, Gestów i Pojęć”
„Aktywacja systemu przywiązania
a struktura mentalizacji u osób
z organizacją osobowości borderline”
„Społeczny kontekst kształtowania się
tożsamości osób
z niepełnosprawnością intelektualną
w okresie późnej adolescencji
i wyłaniającej się dorosłości”
„Logika erotetyczna w modelowaniu
liniowego i dystybutywnego
przetwarzania pytań. Podstawy
teoretyczne i zastosowanie”

Agnieszka
Izdebska

2011-2015

MNiSW/NCN
własny

Łukasz
Kaczmarek

2013-2015

NCN OPUS

Grzegorz
Króliczak

2012-2017

NCN
MAESTRO

Monika
Marszał

2013-2015

NCN
PRELUDIUM

Małgorzata
Rękosiewicz

2013-2016

NCN
PRELUDIUM

Andrzej
Wiśniewski

2012-2017

NCN
MAESTRO

Najważniejsze konferencje krajowe i międzynarodowe
Wydział Nauk Społecznych w roku 2015 był organizatorem wielu konferencji.
Do najważniejszych należy zaliczyć X Polski Zjazd Filozoficzny, który odbył się w dniach
15-19 września 2015. WNS był również organizatorem międzynarodowej konferencji pn.
Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji, która odbyła się w dniach 13 –
14 listopada 2015 r.
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Instytut Filozofii wraz z Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla zorganizował 1st World Congress on Analogy,
który odbył się w dniach 4-6 listopada2015 w Puebla w Meksyku. Instytut zorganizował
ponadto 11 konferencji krajowych, m.in.: I Ogólnopolska Konferencja Badaczy Szkolnictwa
Wyższego, Poznań, 24 VI 2015; XI Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki: Względność
w fizyce i w filozofii; organizatorzy: Instytut Filozofii i Wydział Fizyki UAM; 6 III 2015;
II Ogólnopolska Konferencja Badaczy Szkolnictwa Wyższego, Poznań, 15-15 XII 2015.
Instytut Kulturoznawstwa zorganizował m.in. Ogólnopolską Konferencję Naukową
Imperium Rolanda Barthesa, która odbyła się w dniach 7-8 maja 2015; wraz z Wydziałem
Edukacji Artystycznej UAP: Edukacyjny potencjał fotografii, która odbyła się 3 grudnia 2015.
Instytut Psychologii zorganizował I Ogólnopolską Konferencję Naukową Wyzwania –
kompetencje –innowacje. Pracownik i student na rynku pracy, która odbyła się 21 maja 2015.
Wraz z Zakładem Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego był również organizatorem Empirycznej Konferencji Międzyuczelnianej
pt.: Wokół modeli statystycznych, która odbyła się 18 września 2015.
Instytut Socjologii był organizatorem m.in. IV Transdyscyplinarnego Sympozjum
Badań Jakościowych, które odbyło się w dniach 27-30 maja 2015 oraz konferencji Role
rodzinne – między przystosowaniem a kreacją, która odbyła się 5listopada 2015.
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Popularyzacja wiedzy
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. Wielu pracowników bierze czynny udział w wymienionych
instytucjach, m.in. dr Joanna Matejczuk jest aktywna w pracach Zespołu ds. Zmiany
Poznańskiego Programu Opieki nad Dziećmi do lat 3 na lata 2012-2016 (organ
odpowiedzialny: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania).
Pracownicy biorą czynny udział w różnego rodzaju debatach, dyskusjach i wykładach
otwartych, m.in.: (a) prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka: 7.09, Ośrodek UAM w Obrzycku,
wykład pt. „Miejsce i rola teatru dla dzieci i młodzieży w Polsce”, w ramach 24. Warsztatów
Dramatopisarskich. Koordynator: mgr Zbigniew Rudziński. Organizator: Centrum Sztuki
Dziecka w Poznaniu; (b) prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka: 6.03, Wrocław, wykład
„Amerykański teatr Drugiej Reformy na długiej i krętej drodze do nowego społeczeństwa”,
w ramach kursu przewodniego Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań. Tytuł kursu:
„Zapomniane rewolucje: Druga Reforma Teatru”. Organizator: Instytut im. Jerzego
Grotowskiego we Wrocławiu; (c) dr hab. Joanna Ostrowska, cykl wykładów gościnnych
pt. „Performances in Public Spaces”, Akademia Teatralna, Praga, Czechy, 23-28.11.2015.
Organizowane są również spotkania z książkami pracowników, odbywające się
w przestrzeni pozaakademickiej w ramach Hyde Parku, we współpracy m.in. z Fundacją
Naukową im. Floriana Znanieckiego oraz Oddziałem Poznańskim Polskiego Towarzystwa
Socjologicznego. Prowadzą szkolenia, warsztaty i badania w przestrzeni pozaakademickiej.
Występują również w roli ekspertów w mediach.
Na Wydziale działa również Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych
UAM, które rozpoczęło działalność w 2009 r. Specjalizuje się w wydawaniu z zakresu nauk
humanistycznych i społecznych (filozofia, kulturoznawstwo, psychologia, socjologia
i religioznawstwo).
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Publikacje przygotowywane przez Wydawnictwo obejmują: podręczniki akademickie,
prace zbiorowe, monografie naukowe, w tym doktoraty i habilitacje, a także publikacje
obcojęzyczne i okolicznościowe, m.in. w związku z 40-leciem istnienia Wydziału Nauk
Społecznych UAM. Oferta wydawnicza zawiera już prawie 80 tytułów. Ukazują się także
takie periodyki, jak „Studia Kulturoznawcze” i „Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki”.
Wydawnictwo opracowuje też wydziałowe czasopismo „Człowiek i Społeczeństwo”,
„Humaniorę. Czasopismo Internetowe” oraz niektóre numery „Przeglądu Religioznawczego”
(lista ERIH). Wydawnictwo od pięciu lat przygotowuje biuletyn Festiwalu Kultury
Studenckiej Kulminacje. W ramach V edycji Wydawnictwo zorganizowało akcję promująca
czytelnictwo pt. „Czytanie a jakość życia”. Na terenie kampusu Szamarzewo pojawiły się
postacie mimów, które (bez)wymownie przypominały o roli czytania w budowaniu jakości
naszego życia, tworząc sceny inspirowane klasyką literatury. W ostatnim czasie został
zainicjowany cykl filmów promujących wydawane publikacje, w których autorzy opowiadają
o swoich książkach.
Pracownicy upowszechniają naukę również w ramach aktywności internetowej.
Ważnym aspektem jest także organizacja Tygodnia Wizualnego – cyklu warsztatów
skierowanych do licealistów i studentów, popularyzujących wiedzę na temat kultury
wizualnej.
Wielu

pracowników

współpracuje

z

czasopismami

branżowymi,

m.in.

prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka już od 16. lat pełni funkcje contributing editor
w prestiżowym kwartalniku „New Theatre Quarterly” (Cambridge University Press, Wielka
Brytania); z miesięcznikiem „Twoje Dziecko” współpracują od lat prof dr hab. Anna I.
Brzezińska i dr Joanna Urbańska (cotygodniowy felieton) oraz dr Julita Wojciechowska
i dr hab. A. Jasielska, które konsultują merytorycznie artykuły dotyczące wychowania i opieki
nad dzieckiem.
Organizowane są liczne konferencje środowiskowe i warsztaty, np. dla nauczycieli
(m.in. Wielkopolska Konferencja dla Nauczycieli - dwie edycje oraz szereg konferencji
regionalnych) we współpracy z kuratoriami oświaty: Warmińsko-Mazurskim Kuratorium
Oświaty, Wielkopolskim Kuratorium Oświaty oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
Prof. UAM dr hab. Krzysztof Moraczewski przeprowadził cykl videowykładów na
temat historii muzyki dla portalu meakultura.pl. Kontynuowane są działania AMUL
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(Aktywny Mały Uniwersytet Latający, koordynowany przez założycielkę prof. dr hab. Annę
I. Brzezińską z Instytutu Psychologii).
Od stycznia do czerwca 2015 realizowany był mini-grant badawczo-artystyczny
sponsorowany przez PZU Życie pt. Miasto w ruchu – zielone i bezpieczne? Uczestnikami byli
głównie studenci kulturoznawstwa, finalizacją projektu była wystawa zdjęć i filmów podczas
6 edycji Festiwalu Kultury Studentów Kulminacje. Środki pozyskane od PZU pozwoliły na
doposażenie pracowni fotograficznej w przyziemiu bud. C. Pracownia służy m.in. jako baza
i zaplecze sprzętowe do wszelkich działań wykorzystujących metody wizualne w badaniach
kulturoznawczych i socjologicznych. Wyposażona została zarówno w sprzęt fotograficzny,
kamery, rożne typy oświetlenia, mikrofony itd. Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad
pracownią sprawuje dr Jacek Zydorowicz (IK).

Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym
Pracownicy Wydziału współpracują z wieloma instytucjami i angażują się w prace
licznych organizacji:
Prof. zw. dr hab. Bolesław Andrzejewski – członek kapituły „Stypendia dla
najlepszych absolwentów” w Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wielkopolskiej; członek
kapituły „Stypendia dla najlepszych absolwentów” w Szkole Podstawowej w Bogdaju.
Prof. UAM dr hab. Monika Bakke, kuratorka wystawy sztuki: „Seeing the Forest through
the Trees”, AND Festival, Wielka Brytania, 18.10.2015 – 06.12.2015; członek
międzynarodowego jury: Test Exposure, Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów, WRO
2015, Wrocław. Dr Mateusz Bonecki – Doradca ds. innowacyjności i zarządzania pracami
badawczo-rozwojowymi, Zlecenie, Doradztwo w zakresie zarządzania innowacyjnością
i projektami badawczo-rozwojowym; wiceprezes Zarządu Fundacji PICTEC; Pełnienie
funkcji Wiceprezesa Zarządu Fundacji PICTEC powołanej w celu rozwoju innowacyjnej
gospodarki polskiej oraz wspierania i propagowania innowacyjnej przedsiębiorczości,
większego wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych w polskiej gospodarce oraz
promowania polskich osiągnięć naukowo-technologicznych na arenie międzynarodowej.
Prof. dr hab. Roman Kubicki w 2015 r. został ponownie wybrany na przewodniczącego
Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania powołanej przez Radę Miasta Poznania.
Prof. zw. dr hab. Marek Kwiek – wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego Programu
14

BRIdge Mentor w NCBR (2013-2016). Dr hab. Anna Malitowska – doradztwo w zakresie
CSR, Usługa, Kompleksowe wsparcie w zakresie projektowania i wdrażania strategii
odpowiedzialnego biznesu i relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa; przewodnicząca Rady
Fundacji; Pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady Fundacji PICTEC powołanej w celu
rozwoju innowacyjnej gospodarki polskiej oraz wspierania i propagowania innowacyjnej
przedsiębiorczości, większego wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych
w polskiej gospodarce oraz promowania polskich osiągnięć naukowo-technologicznych na
arenie międzynarodowej. Dr Maciej Musiał – dwukrotne poprowadzenie Dyskusyjnego
Klubu Filmowego w Kinie Muza w Poznaniu (we współpracy z „Machiną Myśli”). Prof. zw.
dr hab. Anna Pałubicka – od XII 2012 r. członek Centrum Badań nad Początkami
Cywilizacji Europejskiej (CNnPCE) UAM. Dr Tomasz Raburski – współpraca z Wikimedia
Polska; współpraca z Academia.edu. Prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński – członek
Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania; członek Kapituły Nagrody Miasta za najlepszą
pracę doktorską i magisterską; przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta
Poznania; wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Nadzoru Właścicielskiego Rady
Miasta Poznania; członek Komisji Oświaty Rady Miasta Poznania; członek Komisji Zdrowia
i Polityki Społecznej Miasta Poznania; przewodniczący Kapituły Nagród Miasta Poznania za
osiągnięcia w nauce młodzieży szkolnej; członek Rady Muzeum Narodowego; członek Rady
Muzeum Archeologicznego; członek Rady Teatru Muzycznego; członek Rady Społecznej
Szpitala im. Józefa Strusia; Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Dr Mariusz
Szynkiewicz – koordynacja (na poziomie WNS UAM) działań związanych z Nocą
naukowców 2015. Prowadzenie warsztatów; koordynacja (na poziomie WNS UAM) działań
związanych z XVIII edycją PFNIS. Autor wykładu specjalnego. Prof. zw. dr hab. Honorata
Korpikiewicz – członek Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Honorowe
Krwiodawstwo, PCK, TOZnZ, Astro Association, PTA, Tow. Pomocy Mieszkaniowej dla
Sierot. Jan Grad - członek Rady Muzeum Okręgowego w Lesznie; członek Rady
Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mogilnie. Dr Małgorzata Durzewska współpraca z Stowarzyszeniem Wiedza, Kultura, Pomoc. Mgr Andrzej Leśniewski - członek
Miejsko-Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Trzemesznie; członek
Społecznego Komitetu Przygotowań Obchodów 25. Rocznicy Odrodzenia Samorządu Gminy
Trzemeszno; członek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło Nr
6 w Gnieźnie; wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Oddział
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w

Trzemesznie;

członek

Rady

Oddziału

KSCCh

w

Poznaniu;

przewodniczący

Stowarzyszenia Miłośników Zabytków Historycznych Miasta i Gminy Trzemeszno.
Małgorzata Grzywacz -członek rady naukowej Kolorowego Uniwersytetu UAM; Relacje
z powiatem wrzesińskim i średzkim; Sekretarz naukowy Centrum Badań im. Edyty Stein
UAM. Prof. UAM dr hab. Jacek Sójka - zajęcia z Etyki biznesu w ramach Executive MBA
– Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; kierownik ze strony Regionalnego Obserwatorium
Kultury (jako partnera) - projekt, którego głównym wykonawcą był Związek Miast Polskich,
MKiDN. Dr Cezary Kościelniak - ekspert Caux Round Table, „Zrównoważony rozwój
w perspektywie Katolickiej Nauki Społecznej” Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa;
członkostwo

AIESC

Genewa;

publicystyka

w

gazecie

„Rzeczpospolita”;

stały

współpracownik „Przewodnika katolickiego”; współpracownik i wykładowca Szkoły
Zimowej Instytutu Tertio Millenio w Krakowie; współpraca z Międzynarodowymi Targami
Poznańskimi oraz Ministerstwem Środowiska w organizacji międzynarodowej konferencji
dot. Laudato Sii; ekspert Papieskiej Kongregacji Iustitia et Pax. Dr Marcin Poprawski Wydawnictwo Miejskie Posnania; współpraca w promocji medialnej projektów badawczych Małopolski Instytut Kultury; współpraca w zakresie projektów badawczych - Fundacja Altum
– wspólne aplikowanie o środki i realizacji projektów badawczych - Stowarzyszenie Jarocin
XXI; Biblioteka Raczyńskich - współpraca przy realizacji projektu szkoleniowego; Fundacja
BEST PLACE. Europejski Instytut Marketingu Miejsc - współpraca badawcza.

Działania w ramach specjalności Animacja Społeczności Lokalnych:
lp

Partner

Lokalizacja

Zadanie

Produkt

1.

Fundacja
„Amarant”

Poznań,
Jeżyce

Raport diagnostyczny

2.

Zarząd Osiedla
w Biedrusku

Biedrusko

3.

Parlament
Studentów RP
i UAM

Poznań

Diagnoza komunikacji
fundacji z mieszkańcami
Jeżyc
Diagnoza potrzeb i wizji
mieszkańców Biedruska
w zakresie strategii rozwoju
miejscowości
Diagnoza dla potrzeb strategii
mobilności studenckiej
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Raport diagnostyczny
Warsztaty dla
mieszkańców
Raport z badań
dotyczących mobilności
studenckiej
Broszura promująca
mobilność studentów

4.

Stowarzyszenie
„Kolektyw
Kąpielisko”

Poznań,
Łazarz

5.

Rada Osiedla
Łazarz, Inkubator
Kultury Pireus,
Otwarta Strefa
Kultury na Łazarzu

Poznań,
Łazarz

6.

II LO w Jarocinie

Jarocin

7.

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnyc
h
w Błaszkach

Błaszki

8.

Fundacja
Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza
w Poznaniu,
Poznański Park
NaukowoTechnologiczny

Poznań

9.

Fundacja
„Amarant”

Poznań,
Jeżyce

Diagnoza potencjałów
rozwojowych stowarzyszenia
jako grupy
i organizacji
Diagnoza potrzeb
mieszkańców Łazarza dla
stworzenia oferty kulturalnej
sieciującej podmioty
działające w obszarze kultury
(publiczne, społeczne i
prywatne)
Stworzenie modelu
aktywizacji zawodowej
uczniów przez działania
wolontariacie w partnerstwie
lokalnym z jarocińskimi
NGO
Diagnoza potencjału dla
stworzenia w Zespole Szkół
w Błaszkach Lokalnego
Centrum Aktywności we
współpracy z sektorem
publicznym i społecznym
Promocja wolontariatu
studenckiego w działaniach
pożytku publicznego

Stworzenie rozwojowego
projektu edukacyjnego
i aktywizującego społecznie
dla rodziców dzieci w wieku
1,5 roku do 3 lat
uczęszczających na Grupy
Zabawowe w Centrum
Amarant
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Warsztat diagnostyczny
dla członków
stowarzyszenia
Raport z diagnozy
Raport diagnostyczny

Projekt interwencji
Warsztaty dla młodzieży

Raport diagnostyczny i
rekomendacje dla
projektu interwencji

Wolontariat
w projekcie Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich
–„Woda na Młyn –
projekt wsparcia
wielkopolskich NGO i
wspólnot lokalnych” - 3
studentów psychologii w
okresie 7 miesięcy
Projekt interwencji

Pomoc materialna dla studentów
Na podstawie art. 186 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą uregulowane
zostały szczegółowe kryteria rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy
materialnej

przyznawanych

na

podstawie

kryteriów

ekonomicznych,

zdrowotnych

i losowych.
Studenci mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, którymi są następujące formy
pomocy: stypendium socjalne, zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania,
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomoga.
Oprócz ww. świadczeń studenci mogą korzystać ze stypendium Rektora dla
najlepszych studentów, stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce i stypendium Ministra za
wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne. Do podstawy obliczenia stypendium Rektora
brano pod uwagę wszystkie przedmioty, także osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów było stopniowane, stypendium I stopnia
wynosiło 1200 zł, II stopnia – 600 zł natomiast III stopnia – 295 zł.
W 2015 roku Wydział Nauk Społecznych otrzymał wg dotacji budżetowej na pomoc
materialną dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim kwotę
w wysokości 200 267 zł miesięcznie. Przyznane środki finansowe wydatkowane były na
stypendia socjalne, zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania, stypendium
specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz na zapomogi. W semestrze letnim stypendium
socjalne przyznawane było w kwocie równej różnicy między dochodem/os. (815 zł),
a dochodem /os. wynikającym z wniosku studenta , jednak w wysokości nie niższej niż 150 zł
będącej stawką podstawową stypendium. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu
zamieszkania wynosiło 145 zł, stypendium dla osób niepełnosprawnych – 300 zł
(przyznawane niezależnie od dochodu) oraz zapomoga do 1000 zł.
W semestrze zimowym natomiast miesięczna pula na świadczenia socjalne wynosi
191 556 zł. Stypendium socjalne przyznawane było w kwocie równej różnicy między
dochodem/os. (810 zł), a dochodem/os. wynikającym z wniosku studenta, jednak
w wysokości nie niższej niż 150 zł będącej stawka podstawową stypendium. Zwiększenie
stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania uległo podwyższeniu i wynosi 140 zł,
stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomoga nie uległy zmianie.
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Wydziałowa Komisja Stypendialna złożona z przedstawicieli studentów, członków
Wydziałowego Samorządu Studentów i pracowników Wydziału przyznała w semestrze letnim
285 stypendiów socjalnych studentom stacjonarnym, 51 osób otrzymało stypendium dla
niepełnosprawnych, a stypendia z tytułu zamieszkania

203 osób, natomiast zapomogę

przyznano 21 studentom. Na studiach niestacjonarnych stypendium socjalne otrzymało 29
osób, stypendium dla niepełnosprawnych 21 osób.
W semestrze zimowym na studiach stacjonarnych przyznano 301 stypendiów
socjalnych, 52 osoby otrzymały stypendia dla niepełnosprawnych, z tytułu zamieszkania 226
studentów, zapomogę otrzymała 12osób. Na studiach niestacjonarnych stypendia socjalne
przyznano 38 osobom, stypendia dla osób niepełnosprawnych 17 osobom.
Studenci studiów niestacjonarnych nie mogą się ubiegać o zwiększenie stypendium z tytułu
zamieszkania.
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów otrzymało 261 osób, w tym I stopnia –
15 osób, II stopnia – 47 osób, III stopnia – 199 osób.
Stypendium Ministra otrzymało 7 osób (1 z kognitywistyki, 2 z kulturoznawstwa,
3 z psychologii i 1 z socjologii).
Studentom Wydziału przydzielono 78 miejsc w domach studenckich.

Działalność kulturalna
W maju 2015 roku odbyła się VI edycja Festiwalu Kultury Studentów Kulminacje.
Festiwal powstał z inicjatywy władz dwóch wydziałów: Wydziału Nauk Społecznych
i Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ideą
tego wydarzenia jest pokazanie studenckich talentów, z jednaj strony manifestacja
odrębności, z drugiej – tworzenie nowych więzi społecznych, współgranie i poznawanie
otoczenia poprzez rozmaite aktywności w sferze kultury artystycznej.
W roku 2015 swą działalność kontynuowała Galeria Akademicka WNS: odbyły się
dwie znaczące wystawy: 7 edycja Kolekcji UAP (prezentująca głównie osiągnięcia malarskie
pracowników Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu) oraz Laboratorium Fotografii
(wystawa towarzysząca 9. Biennale Fotografii, kuratorzy: prof. UAM dr hab. Marianna
Michałowska, dr Jacek Zydorowicz). Szczegóły na stronie internetowej WNS:
http://wns.amu.edu.pl/strona-glowna/zycie-wydzialu/galeria .
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Pracownicy Wydziału angażują się w liczne inicjatywy i akcje kulturalne, m.in.:
dr hab. Joanna Ostrowska - recenzentka portalu teatralny.pl, zakres terytorialny działania:
woj. wielkopolskie, woj. lubuskie, Szczecin, Toruń. Prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka,
recenzent portalu teatralny.pl, zakres terytorialny działania: woj. wielkopolskie, woj. lubuskie,
Szczecin, Toruń; członek Komisji Konkursowej, konkurs na projekt teatralny „Nowa
Generacja”. Organizator: Scena Robocza w Poznaniu.

Prof. UAM dr hab. Marianna

Michałowska - Wystawa fotograficzna "Inne miasta", - autorska realizacja i upublicznienie
dzieła plastycznego, 2015-11-19; udział w Radzie Programowej 9 Biennale Fotografii.
Dr Małgorzata

Grzywacz

-

członek

redakcji

półrocznika

społeczno-kulturalnego

"Miasteczko Poznań"; wiceprzewodnicząca stowarzyszenia "Miasteczko Poznań".

Prace modernizacyjne i inwestycyjne
W 2015 roku prowadzone były prace modernizacyjne w budynku D (gruntowna
przebudowa holu głównego) oraz rozpoczęły się prace inwestycyjne w zakresie budowy
parkingu, portierni oraz nowego wjazdu na kampus Ogrody od ul. Paszty. Zlecono również
wykonanie projektu zagospodarowania placu głównego na tym kampusie (prace nad
ostatecznym kształtem projektu zamknięto w lutym 2016r.).
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