SPRAWOZDANIE DZIEKANA Z DZIAŁALNOŚCI
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH W ROKU 2014

Zgodnie z § 63, ust.2. pkt 2 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
przedkładam Radzie Wydziału Nauk Społecznych sprawozdanie z działalności
Wydziału za rok 2014.

Najważniejsze wydarzenia w roku 2014
W 2014 roku powołani na stanowisko profesora nauk humanistycznych zostali:
prof. dr hab. Ewa Piotrowska i prof. dr hab. Paweł Zeidler. Tytuł profesora nauk
humanistycznych otrzymał prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn.
Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
otrzymali: dr Maciej Błaszak, dr Dariusz Dobrzański, dr Małgorzata Cern, dr Mikołaj
Domaradzki, dr Sławomir Leciejewski, dr Krzysztof Przybyszewski, dr Tomasz
Rzepiński oraz 2 osoby spoza UAM.
Stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie psychologia
otrzymali: dr Teresa Chirkowska-Smolak, dr Lucyna Bakiera, dr Monika Obrębska,
dr Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska oraz 2 osoby spoza UAM, natomiast
w Instytucie Socjologii przeprowadzone zostały 2 habilitacje.
Stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie socjologia
otrzymali: dr Kamil Kaczmarek i dr Monika Oliwa-Ciesielska.
W roku 2014 przeprowadzono w Instytutach 22 obrony doktorskie, w tym
2 osoby były spoza UAM.
W ubiegłym roku pracownicy naukowi Wydziału zapraszani byli na liczne
konferencje i sympozja, Wydział Nauk Społecznych gościł natomiast 2 wybitnych
naukowców: prof. Huberta Knoblaucha w ramach projektu Akademicki i Naukowy
Poznań (25-26 listopada 2014 r.) oraz prof. Bogusława Żyłko (19 maja 2014 r.), który
wygłosił wykład w ramach otwartych seminariów Instytutu Kulturoznawstwa.
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Wyróżnienia i nagrody dla pracowników Wydziału
Prof. dr hab. Helena Sęk - emerytowany pracownik naukowy Instytutu
Psychologii została odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, również
pracownik tego Instytutu prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski otrzymał Nagrodę
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego.
Nagrody Rektora w roku 2014 otrzymali: (1) nagrody indywidualne: I stopnia
– dr hab. Monika Oliwa – Ciesielska (otrzymała również Nagrodę Zespołową
Rektora UEP I stopnia - za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe), II stopnia –
profesorowie: Zbigniew Drozdowicz, Jacek Tittenbrun, doktorzy: Magdalena Grenda
oraz Tomasz Rzepiński, III stopnia – profesorowie: Grzegorz Dziamski, Grzegorz
Króliczak, Roman Kubicki, Andrzej Przyłębski, Ewa Rewers, Paweł Zeidler oraz dr
hab. Lucyna Bakiera, dr hab. Mikołaj Domaradzki i dr Katarzyna Adamczyk; (2)
nagrody dydaktyczne: III stopnia – doktorzy: Marcin Adamczak, Remigiusz
Ciesielski, Dorota Leszczyńska – Jasion, Anna Malitowska, Anna Słysz, Łukasz
Rogowski, Sławomir Sztajer, Jacek Zydorowicz oraz dwie nagrody zespołowe,
pierwszą otrzymała: prof. dr hab. Anna Brzezińska i dr Anna Matejczuk; drugą: dr
hab. prof. UAM Mariusz Urbański, dr Paweł Kleka i dr Paweł Łupkowski; (3)
nagrody za osiągnięcia organizacyjne: III stopnia otrzymała dr hab. prof. UAM
Maria Strykowska
W 2014 roku z Instytutu Filozofii dr Piotr Makowski otrzymał stypendium
MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, z Instytutu Kulturoznawstwa – dr
Wiesław Małecki otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie dla młodych naukowców
w ramach 9 Międzynarodowego Kongresu Societas Humboldtiana Polonorum
(dwumiesięczne stypendium DAAD na TU Berlin; 15.06.2014 – 14.08.2014). Dr
Katarzyna Adamczyk z Instytutu Psychologii została finalistką XIV edycji nagród
naukowych tygodnika „Polityka” w dziedzinie nauk społecznych. W roku ubiegłym
wyróżniony został również dr Filip Schmidt w konkursie Fundacji Nauki Polskiej
„Monografie” pracy „Para intymna dawniej i dziś. Współczesne dyskusje nad
przemianami intymności w perspektywie historycznej”, powstałej na bazie pracy
doktorskiej wyróżnionej w 2013 roku nagrodą Prezesa Rady Ministrów.
2

Nagrody i wyróżnienia dla studentów i doktorantów Wydziału
• mgr Filip Leszczyński, doktorant w Instytucie Filozofii, w 2014 roku
otrzymał Nagrodę I - stopnia w konkursie Krajowej Rady Spółdzielczej na
najlepszą pracę badawczą poświęconą ruchowi spółdzielczemu,
• studenci Filozofii: pan Mariusz Mazurkiewicz i pan Dawid Rogacz
otrzymali Nagrody Ministra NiSW dla najlepszych studentów, jako jedyni
w Polsce w 2014 roku,
• mgr Małgorzata Rękosiewicz (Instytut Psychologii) otrzymała stypendium
naukowe Fundacji UAM,
• mgr Jacek Kubera - doktorant Instytutu Socjologii został laureatem
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za
wybitne osiągnięcia, odbył również (staż doktorski w École des Hautes
Études en Sciences Sociales w Paryżu) w ramach Stypendium Erasmus+
„Praktyki”,
 mgr Krzysztof Mączka (Instytut Socjologii) został wyróżniony w X
Konkursie Miasta Poznania na wyróżniającą się pracę doktorską
i magisterską za pracę magisterską: "Konsultacje społeczne a instytucja
obywatela w społeczeństwie otwartym Karla R. Poppera" - marzec 2014.

Zmiany organizacyjne
W roku 2014 dokonano kilku zmian w strukturze Wydziału Nauk Społecznych.
W

Instytucie

Psychologii

Pracownia

Seksuologii

Klinicznej

i

Społecznej

przekształcona została w Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej (Zarządzenie nr
369/2014/2015 Rektora UAM z dnia 31 grudnia 2014 roku), którego kierownikiem
na podstawie § 226 Statutu UAM została prof. dr hab. Maria Beisert. W ubiegłym
roku powołano również w tym Instytucie dwa nowe laboratoria, niewyodrębnione
jako samodzielne jednostki organizacyjne Instytutu: Laboratorium Badania Rozwoju
i Uczenia (afiliowane przy Zakładzie Psychologii Socjalizacji i Wspomagania
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Rozwoju) oraz Laboratorium Badania Rozumowań (afiliowane przy Zakładzie
Logiki i Kognitywistyki).
Z dniem 1 września 2014 roku w Instytucie Socjologii przekształcono: Zakład
Historii Socjologii w Zakład Socjologii Zróżnicowania Społecznego oraz Zakład
Socjologii Teoretycznej w Zakład Socjologii Zmiany Społecznej (Zarządzenie nr
304/2013/2014 Rektora UAM z dnia 8 lipca 2014 roku).
W Instytucie Kulturoznawstwa Zakład Kultury Miasta uległ przekształceniu
w Zakład Kulturowych Studiów Miejskich (Zarządzenie nr 369/2014/2015 Rektora
UAM z dnia 31 grudnia 2014 roku). W 2014 roku pod kierunkiem prof. dra hab.
Andrzeja Przyłębskiego utworzona została nowa Pracownia Hermeneutyki Kultury.
Pracownia została utworzona decyzją Rektora – 28 stycznia 2014 roku (Zarządzenie
nr 177/2013/2014 Rektora UAM z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmian
organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych).
W Instytucie Filozofii nowym kierownikiem Zakładu Filozofii Techniki
i Rozwoju Cywilizacji został dr hab. Sławomir Leciejewski (po przejściu na
emeryturę dr hab. prof. UAM Danuty Sobczyńskiej).

Działalność dydaktyczna
Na Wydziale Nauk Społecznych kształcenie odbywa się na sześciu kierunkach
studiów: filozofii, kognitywistyce, kulturoznawstwie, pracy socjalnej, psychologii
i socjologii. W minionym roku akademickim wielokrotnie modyfikowano programy
studiów na wszystkich kierunkach i trybach, tak aby spełniały one standardy
kształcenia oraz potrzeby edukacyjne.
Na kierunki studiów prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych przyjęto
w roku akademickim 2014/2015 łącznie 1.449 studentów (w roku 2013/2014 – 1.509;
w 2012/2013 – 1.326; w 2011/2012 – 1.859; w 2010/2011 – 1.810 studentów;
w 2009/2010 – 1.616), w tym 1.148 studentów na studia stacjonarne (w roku
2013/2014 – 1.161; w 2012/2013 – 1.028; w 2011/2012 – 1.420; w 2010/2011 1.299; w 2009/2010 – 974) i na studia niestacjonarne 301 studentów (w roku
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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 2014/2015 –
3.580 studentów (w roku 2013/2014 liczyła 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
2.744 studentów na studiach stacjonarnych (w roku 2013/2014 – 2.606; w 2012/2013
– 3.426; w 2011/2012 – 3.534; w roku 2010/2011 – 3.324; w roku 2009/2010 –
3.405), i 836 studentów na studiach niestacjonarnych (w roku 2013/2014 – 898;
2012/2013 – 1.253; w 2011/2012 – 1.412; w 2010/2011 – 1.541; w 2009/2010 –
2.204).
Tytuł licencjata lub magistra na Wydziale uzyskało 866 studentów
(odpowiednio w roku 2012/2013 – 795; w 2011/2012 – 725; w 2010/2011 – 1.073;
w 2009/2010 – 1.294), w tym 650 na studiach stacjonarnych (w roku 2012/2013 –
549; w 2011/2012 – 513; w 2010/2011 - 728; w 2009/2010 – 603) oraz 216 na
studiach niestacjonarnych (w roku 2012/2013 – 246; w 2011/2012 – 212; w roku
2010/2011 - 345; w roku 2009/2010 – 691).
W Instytucie Psychologii od roku akademickiego 2013/2014 uruchomiono
nowe studia podyplomowe tj.: Studia Podyplomowe Psychoonkologii Klinicznej oraz
Studia Podyplomowe w zakresie specjalizacji w Psychologii Klinicznej, które zostały
akredytowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
w ramach studiów specjalizacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie
w ochronie zdrowia. W tym Instytucie uruchomiono (Zarządzenie nr 227/2013/2014
Rektora UAM z dnia 24 czerwca 2014 roku) Kurs Dokształcający w Dziedzinie
Seksuologii Klinicznej, natomiast w Instytucie Socjologii utworzono Kurs
Dokształcający

„Specjalizacja

z

Zakresu

Organizacji

Pomocy

Społecznej”

(Zarządzenie nr 214/2013/2014 Rektora UAM z dnia 13 maja 2014 roku), którego
kierownikiem została dr hab. prof. UAM Anna Michalska.
W Instytucie Filozofii uruchomiono nową edycję studiów podyplomowych
Etyka Nauczycielska (2014-16), kierowanych przez dr hab. prof. UAM Ewę Nowak.
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Opracowano formułę, która zyskała akceptację Rady Wydziału Nauk Społecznych
dnia 1 grudnia 2014 roku (wespół z Radą Wydziału Filologii Polskiej i Filologii
Klasycznej) UAM projektu nowych studiów dualnych polonistyczno-filozoficznych
I stopnia, profil nauczycielski (planowana rekrutacja: czerwiec 2015).
W roku akademickim 2013/2014 miał miejsce pierwszy nabór na nowo
utworzoną specjalność studiów I stopnia o nazwie Zarządzanie Wiedzą, których
ostatecznie nie uruchomiono, rekrutacja w roku 2014/2015 pozwoliła na ich
uruchomienie.
W roku 2014 w ramach projektu edukacyjnego Dyplom ++, realizowanego
w Instytucie Filozofii, przeprowadzono cztery kursy specjalistyczne: techniki Public
Relations, techniki wykorzystania narzędzi internetowych, kurs infobrokerski oraz
BusinesSophia – philosophical start-up. Celem projektu edukacyjnego Dyplom++
jest wyposażenie absolwenta studiów filozoficznych wszystkich specjalności
w dodatkowe certyfikowane umiejętności. Kursy te stanowią odpowiedź na potrzeby
dynamicznie rozwijającego się rynku pracy i wyzwań, które stawia przed nami
gospodarka oparta na wiedzy.
http://filozofia.amu.edu.pl/businesophia/.
Na Wydziale prowadzone są studia doktoranckie przy Instytucie Filozofii,
Instytucie Psychologii, Instytucie Socjologii oraz Wydziałowe Studium Doktoranckie
z zakresu kulturoznawstwa.
Podobnie jak w latach ubiegłych Wydział Nauk Społecznych prowadził
w 2014 roku współpracę z zagranicznymi partnerami zarówno w ramach umów
międzyrządowych

i

pracowników

specjalistami

ze

międzyuczelnianych
w

oraz

zakresie

indywidualnych

swoich

dyscyplin

kontaktów
naukowych

z uniwersytetów europejskich i amerykańskich.
Do ważnych form współpracy z ośrodkami zagranicznymi należą wyjazdy
studentów, doktorantów, pracowników naukowo – dydaktycznych oraz pracowników
administracji na stypendia Erasmus+. W 2014 roku zakwalifikowano w ramach tego
Programu ponad 100 osób, w tym 9 pracowników naukowo - dydaktycznych oraz 2
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pracowników administracyjnych. Liczba osób, która uczestniczyła w wymianie
międzynarodowej, utrzymała się na podobnym poziomie.
W ramach Programu Mobilności Studentów MOST przyjęto 12 osób,
natomiast do innych ośrodków uniwersyteckich z naszego Wydziału wyjechało 14
osób.
Instytuty tworzące Wydział Nauk Społecznych prowadzą stałą i systematyczną
współpracę z ośrodkami zagranicznymi polegającą na prowadzeniu wspólnych badań
naukowych.
Instytut

Kulturoznawstwa

prowadzi

stałą

współpracę

z

Europejskim

Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, w której najczęściej udział biorą:
dr hab. prof. UAM Jacek Sójka, dr hab. prof. UAM Juliusz Tyszka, dr hab. Andrzej
Zaporowski i dr Marcin Poprawski.
Dr Maciej Musiał, pracownik Instytutu Filozofii w 2014 roku realizował
zajęcia autorskie „Contemporary Transformations of Intimacy in the Western
Culture” w języku angielskim dla studentów zagranicznych w ramach modułu AMUPIE w semestrze letnim 2013/2014 oraz w semestrze zimowym 2014/1015.
Instytut Socjologii również chętnie podejmuje i nawiązuje kontakty oraz
współpracę z zagranicznymi uczelniami. Oficjalną umowę o współpracy mają
podpisaną z IRS Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung
Wissenschaftliches Forschungsinstitut. W 2014 r. wspólnie został złożony projekt
badawczy do Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki.
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Aktywność publikacyjna pracowników naukowych WNS w 2014 roku

LICZBA
RODZAJ
Artykuły w czasopismach w bazie JCR
(Lista A)

28

Artykuły w czasopismach w bazie ERIH
(Lista C)

63

Artykuły w innych czasopismach (Lista B)

164

Publikacje w innych czasopismach zagranicznych

23

Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji
międzynarodowych

12

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

12

Monografie w j. polskim i w j. innym

35

Rozdziały w monografii wieloautorskiej w j. podstawowym w danej
dyscyplinie lub w j. kongresowym*

42

Rozdziały w monografii wieloautorskiej w j. polskim i j. innym

142

Redakcja naukowe monografii wieloautorskiej w j. podstawowym
w danej dyscyplinie lub w j. kongresowym (angielski, niemiecki,
francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski)

7

Redakcja naukowe monografii wieloautorskiejw j. polskim i j. innym

20

Recenzje naukowe

10

Skrypty/podręczniki akademickie

6

Pozostałe osiągnięcia publikacyjne

149

Istotne w skali krajowej i międzynarodowej sukcesy naukowe
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W Instytucie Filozofii:
•

prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn został wybrany na przewodniczącego
Komitetu Programowego X Polskiego Zjazdu Filozoficznego na
2014/15,

•

dr hab. prof. UAM Monika Bakke otrzymała profesurę gościnną na
Uniwersytecie

Warszawskim,

w

systemowym:

Projekcie

Wydział
„Strategia

Artes

Liberales,

wprowadzania

i

udział
oceny

międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach w kontekście reform
szkolnictwa w Polsce”,
- wykład na zaproszenie:‘Tentative Materialities’, Environmental
Entanglements – Art, Technology, and Natures, the Royal Danish
Academy of Sciences and Letters, Copenhaga 2014,
- wykład na zaproszenie:‘And the plant responded…’, Sensibilities
Symposium, Troy NY, USA, April 2014,
- wykład ogólnouniwersytecki: ‘Kiedy antropocentryczny świat staje się
za ciasny: filozofia i sztuka wobec technonaukowych wyzwań XXI
wieku’,UW, maj 2014,
- prace zespołowe Komitetu Programowego i Komitetu Organizacyjnego
X Polskiego Zjazdu Filozoficznego, zaplanowanego na 2015 r.,
•

dr Emanuel Kulczycki:
- członkostwo w Radzie NPRH przy MNiSW 2014-2017,
- członkostwo IV kadencji Rady Młodych Naukowców, organu
doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- członkostwo zespołu specjalist. d/s oceny czasopism naukowych dla
potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzania wykazu
wybranych czasopism naukowych MNiSW 2014-2016,
- członkostwo Krajowej Rady Bibliotecznej przy MKiDN 2014-2019,
- członkostwo KNF Polskiej Akademii Nauk, Komisja d/s badań
w zakresie filozofii i ich upowszechniania, od 2013,
- członkostwo Rady Fundacji Młodej Nauki.
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•

dr Piotr Makowski - nagroda/stypendium ministerialne MNiSW dla
wybitnych młodych naukowców w 2014 r.

W Instytucie Kulturoznawstwa:
•

dr Michał Michalski – Fellow of the SPES (Spirituality in economics
and society) Institute, Belgia.

•

dr Marcin Poprawski został wybrany na Wiceprezesa europejskiej sieci
ENCATC (European Network of Cultural Administration Training
Centers) z siedzibą w Brukseli, największej na świecie organizacji
zrzeszającej instytucje z obszaru edukacji i badań w dziedzinie polityki
kulturalnej i zarządzania w kulturze. Ponadto:
- Członek ENCATC Research Task Force
- Członek ENCATC Journal Editorial Board
- Koordynator ENCATC Research Session Comitee (Brno 2014)
- Członek ENCATC Book Series Editorial Board
- Członek ENCATC Strategic Line 3: A significant advancement in the
professionalization of the sector to ensure its sustainability
- Członek „Culture and Development Network” założonej w Hildesheim
sieci badawczej z udziałem badaczy z Uniwersytetów: Hildesheim,
Warwick, Bigli (Istambuł), Belgradu, Poznania.

 prof. dr hab. Andrzej Przyłębski:
- wystąpienie na Niemieckim Kongresie Filozoficznym (Muenster,
30.09.)

z wykładem nt. polskiej

recepcji Hegla, Nietzschego

i Heideggera,
- wykład nt. hermeneutycznej filozofii polityki na Uniwersytecie
w Maladze (26.05.),
- wykład otwierający Miedzynarodowy Kongres Fenomenologiczny
(Gdańsk, 26.06.),
- wykład nt. własnej książki „Dlaczego Polska jest wartością” na Wydz.
Teologicznym UKW w Bydgoszczy, na zaproszenie bpa Jana Tyrawy
(01.04.).
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 prof. dr hab. Ewa Rewers została wybrana do Rady NPRH, pełni również
rolę eksperta w HERA Joint Research Programme in Cultural Encounters,
 dr hab. prof. UAM Juliusz Tyszka:
- brał udział w pracach komitetu redakcyjnego tomu Processus
mémoriels des arts de la scène: traces et projections du geste créateur,
będącego rezultatem międzynarodowej konferencji pod tym samym
tytułem, którą współorganizował i która odbyła się w dniach 1719.10.2011. Organizatorzy: Laboratoire d’Études théâtrales, Université
Rennes 2, Francja, Zakład Performatyki, Instytut Kulturoznawstwa
UAM,
- jest członkiem-założycielem ARCREAS (ARchiver la CREation dans
les Arts du Spectacle). Jest to program badawczy i dokumentacyjny,
finansowany przez Université Rennes 2 – Haute Bretagne, Urząd
Miejski Rennes, Region Bretanii i Ministerstwo Kultury Republiki
Francuskiej, koordynowany przez Laboratoire d’Études Théâtrales tegoż
Uniwersytetu (koordynatorka: dyrektorka Laboratoire, prof. Sophie
Lucet). Cel: usprawnienie badań nad teatrem i innego typu widowiskami
na żywo poprzez stworzenie centrum dokumentacji widowisk,
organizowanie interdyscyplinarnych konferencji, seminariów oraz
archiwizacje wywiadów z artystami. Powołanie do życia w 2014 r.
Centre des Arts et des Humanités Numériques (Ośrodek Sztuk i Nauk
Humanistycznych

Zarchiwizowanych

Numerycznie).

Współpraca

z wieloma uniwersytetami i teatrami we Francji oraz w Kanadzie, USA,
Polsce

(Zakład

Performatyki,

Instytut

Kulturoznawstwa

UAM),

Finlandii, Niemczech, Belgii;
-

brał

czynny

wielodyscyplinarnego

udział

w

programu

realizacji
studiów

międzynarodowego

magisterskich

Masters

in Science of Performative Creativity (MSPC), koordynowanego przez
University of Malta,
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W Instytucie Psychologii:
• utworzono dwa nowe laboratoria: Laboratorium Badania Rozwoju
i Uczenia

(afiliowane

przy

Zakładzie

Psychologii

Socjalizacji

i Wspomagania Rozwoju) i Laboratorium Badania Rozumowań (afiliowane
przy Zakładzie Logiki i Kognitywistyki),
• powierzenie Instytutowi Psychologii roli organizatora dwóch ważnych
konferencji psychologicznych: Międzynarodowej Konferencji Polskiego
Towarzystwa Seksuologicznego Wyzwania i codzienność współczesnej
seksuologii (21-23 listopada 2014 r.) oraz I Krajowej Konferencji
Psychologii Klinicznej pt.: Psychologia Kliniczna w XXI wieku – teoria
i praktyka (27-29 listopada 2014 r.),
W Instytucie Socjologii:
• dr Mariusz Baranowski otrzymał Stypendium FSS, University of Oslo
(Norwegia): Individual Training Programme for Staff Training
Mobility,
• dr hab. prof. UAM Marek Krajewski – Nagroda im. Stefana Nowaka,
za projekt Niewidzialne miasto, Warszawa, 2014,
• prof. dr hab. Zbigniew Woźniak został Ekspertem w projekcie HELPS
Project: Housing and Home-care for the elderly and vulnerable people
and Local Partnerhip Strategies In Central European cities (Niemcy,
Polska, Węgry, Czechy, Włochy, Słowenia – koordynator krajowy:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe: 2012 -2014),
• prof. dr hab. Zbigniew Woźniak został Członkiem Rady Programowej
Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy w projekcie: Edukacja,
promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana
do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców (do 2016
roku),
• prof. dr hab. Zbigniew Woźniak został Ekspertem w polskoniemieckim programie Mieszkalnictwo wspomagane dla osób
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dorosłych
doświadczeń

z

niepełnosprawnością
między

intelektualną

Evangelisches

Johannesstift

-

wymiana
z

Berlina

i poznańskiego Stowarzyszenia NA TAK oraz Urzędu Miasta
Poznania (2012 i nadal).

Projekty i granty badawcze
Pracownicy WNS zaangażowani byli w realizację programów badawczych
i pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej. W roku 2014 realizowano 44
projekty krajowe przyznanych w ramach konkursów organizowanych przez MNiSW,
NCN i inne.
WNS - projekty rozpoczęte w 2014:
L

Typł projektu

p
1 Rozszerzenie modelu konsumenckiej
asocjacji i dysocjacji - rola lęku,

Kierownik
projektu
Mgr Dariusz

Okres

Konkurs

realizacji
2014-2016 NCN - Preludium

Drążkowski

potrzeby wyjątkowości i zagrożenia
tożsamości indywidualnej
2 Archiwum Badań nad Życiem

Dr hab. prof. UAM

2014-2019 MNiSW - NPRH

Codziennym
3 Współczesna polska humanistyka

Marek Krajewski
Dr Emanuel

2014-2018 MNiSW - NPRH

wobec wyzwań naukometrii
4 Europejskie uniwersytety flagowe: w

Kulczycki
Prof. dr hab. Marek 2014-2017 NCN - Harmonia

poszukiwaniu równowagi między

Kwiek

doskonałością akademicką a
zobowiązaniami wobec społeczeństwa i
gospodarki (FLAGSHIP)
5 Postawy pracowników organizacji

Mgr Witold Nowak 2014-2015 NCN - Etiuda

formalnych wobec zmiany
organizacyjnej. Analiza socjologiczna.
6 Hermeneutyka. Od sztuki interpretacji

Prof. dr hab.

2014-2017 NCN - Opus

do teorii i filozofii rozumienia
7 Struktura wiedzy ekspertów i jej

Andrzej Przyłębski
Dr Anna Słysz

2014-2016 NCN - Opus

uwarunkowania na przykładzie
konceptualizacji przypadku
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8 Wizualność taktyczna: recepcja refleksji Dr Katarzyna Thiel- 2014-2016 NCN - Opus
Mechela de Certeau nad codziennością Jańczuk
we współczesnej kulturze
9 Modelowanie rozumowań
abdukcyjnych

Dr hab. prof. UAM

2014-2019 NCN - Sonata BIS

Mariusz Urbański

Wydział Nauk Społecznych - projekty realizowane:
N
r
1

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Konkurs

Dr Katarzyna Adamczyk

Okres
realizacji
2013-2016

Postawy wobec małżeństwa,
miłości i seksu jako predyktory
posiadania versus braku
partnera życiowego w okresie
wczesnej dorosłości - badania
Longitudinalne

2

Wpływ czynników klinicznych
oraz neuropsychologicznych
na poziom mentalizacji w
chorobie afektywnej
dwubiegunowej w fazie remisji

Mgr Marta Andrzejewska

2012-2015

NCN - PRELUDIUM

3

Zoe-estetyka. Sztuka i
architektura w czasach
biotechnologii

Dr hab. Monika Bakke

2012-2015

NCN - OPUS

4

Kultura hybrydy. Współczesne
pogranicza polskoniemieckiego

Mgr Aleksandra Binicewicz

2013-2018

MNiSW Diamentowy Grant

5

Współczesna humanistyka
wobec problemu islamofobii w
Europie

Dr Monika Bobako

2012-2015

NCN - OPUS

NCN - SONATA
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6

Mechanizmy formowania się
tożsamości w okresie przyjścia
z adolescencji do dorosłości:
regulacyjna rola emocji
samoświadomościowych

Prof. dr hab. Anna
Brzezińska

2012-2015

NCN - OPUS

7

Wartość wyższego
wykształcenia w świadomości
zbiorowej współczesnego
społeczeństwa polskiego w
perspektywie przemian
modelu kształcenia
akademickiego

Mgr Anna Datko

2012-2015

NCN - PRELUDIUM

8

Rozszerzenie modelu
konsumenckiej asocjacji i
dysocjacji - rola lęku, potrzeby
wyjątkowości i zagrożenia
tożsamości indywidualnej

Mgr Dariusz Drążkowski

2014-2016

NCN - PRELUDIUM

9

Poziom organizacji
osobowości, a rewiktymizacja
dorosłych ofiar wykorzystania
seksualnego w dzieciństwie

Mgr Agnieszka Izdebska

2011-2015

MNISW/NCN własny

1
0

Konstrukcja narzędzi do
psychologicznej diagnozy
gotowości do uczenia się
dzieci w wieku od 3 do 11 roku
życia

Dr Sławomir Jabłoński

2010-2014

MNISW/NCN własny

1
1

Cierpienie i śmierć jako
współczesne widowisko
medialne. Perspektywa
performatyczna

Mgr Ewa Jeleń Kubalewska

2011-2014

NCN - PRELUDIUM

1
2

Motywacyjny dymensjonalny
model afektu a sekwencje
emocji negatywnych i
pozytywnych - analizy z
wykorzystaniem zjawiska
asymetrii rytmu serca w ujęciu
psychologii zdrowia

Dr Łukasz Kaczmarek

2013-2015

NCN - OPUS
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1
3

Dynamika publicznych
zobowiązań współczesnego
uniwersytetu w kontekście
religii oraz społeczeństwa
wielokulturowego. Analiza
porównawcza i teoretyczna

Dr Cezary Kościelniak

2011-2015

NCN - SONATA

1
4

Innowacyjne instytucje
wiedzy: "Uniwersytet
przedsiębiorczy" w kontekście
rozwoju regionalnego i
wzrostu dobrobytu

Dr Cezary Kościelniak

2011-2015

MNISW/NCN własny

1
5

Pogorszone pamiętanie treści
odpowiadających wymogom
problemu rozwiązywanego
przed kodowaniem: efekt
tłumienia źródła dystrakcji czy
interferencja proaktywna?

Dr hab. Marek Kowalczyk

2011-2014

MNISW/NCN własny

1
6

Archiwum Badań nad Życiem
Codziennym

Dr hab. prof. UAM Marek
Krajewski

2014-2019

MNiSW - NPRH

1
7

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

Dr hab. prof. UAM
Grzegorz Króliczak

2012-2017

NCN - MAESTRO

1
8

Współczesna polska
humanistyka wobec wyzwań
naukometrii

Dr Emanuel Kulczycki

2014-2018

MNiSW - NPRH

1
9

Europejskie uniwersytety
flagowe: w poszukiwaniu
równowagi między
doskonałością akademicką a
zobowiązaniami wobec
społeczeństwa i gospodarki
(FLAGSHIP)

Prof. dr hab. Marek Kwiek

2014-2017

NCN - HARMONIA
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2
0

Program międzynarodowych
badań porównawczych
szkolnictwa wyższego

Prof. dr hab. Marek Kwiek

2012-2017

NCN - MAESTRO

2
1

Teorie racji do działania.
Możliwość zastosowania w
naukach o zarządzaniu

Dr Piotr Makowski

2012-2015

NCN - OPUS

2
2

Aktywacja systemu
przywiązania a struktura
mentalizacji u osób z
organizacją osobowości
borderline

Mgr Monika Marszał

2013-2015

NCN - PRELUDIUM

2
3

Słabe ontologie - teorie
filozoficzne i praktyki
artystyczne ponowoczesności

Mgr Andrzej Marzec

2013-2015

NCN - PRELUDIUM

2
4

Współczesne przemiany
intymności w perspektywie
filozofii kultury

Mgr Maciej Musiał

2013-2015

NCN - PRELUDIUM

2
5

Postawy pracowników
organizacji formalnych wobec
zmiany organizacyjnej. Analiza
socjologiczna

Mgr Witold Nowak

2014-2015

NCN - ETIUDA

2
6

Struktura wiedzy wobec
kontrowersji naukowospołecznych

Dr Andrzej Nowak

2011-2015

MNISW/NCN własny
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2
7

Hermeneutyka. Od sztuki
interpretacji do teorii i filozofii
rozumienia

Prof. dr hab. Andrzej
Przyłębski

2014-2017

NCN - OPUS

2
8

Społeczny kontekst
kształtowania się tożsamości
osób z niepełnosprawnością
intelektualną w okresie późnej
adolescencji i wyłaniającej się
dorosłości

Mgr Małgorzata
Rękosiewicz

2013-2016

NCN - PRELUDIUM

2
9

Struktura wiedzy ekspertów i
jej uwarunkowania na
przykładzie konceptualizacji
przypadku

Dr Anna Słysz

2014-2016

NCN - OPUS

3
0

Wizualność taktyczna:
recepcja refleksji Mechela de
Certeau nad codziennością we
współczesnej kulturze

Dr Katarzyna Thiel-Jańczuk

2014-2016

NCN - OPUS

3
1

Modelowanie rozumowań
abdukcyjnych

Dr hab. prof. UAM Mariusz
Urbański

2014-2019

NCN – SONATA - BIS

3
2

Historia idei komunikacji.
Analiza przekształceń praktyk
komunikacyjnych i ich
społecznych uwarunkowań w
perspektywie filozofii kultury

Dr Michał Wendland

2012-2015

NCN - SONATA

3
3

Logika erotetyczna w
modelowaniu liniowego i
dystybutywnego
przetwarzania pytań.
Podstawy teoretyczne i
zastosowanie

Prof. dr hab. Andrzej
Wiśniewski

2012-2017

NCN - MAESTRO
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3
4

Zachowania żywieniowe
rodziców w kontekście
rozwoju samoregulacji
zachowań jedzeniowych dzieci

Dr Julita Wojciechowska

2011-2014

MNISW/NCN własny

3
5

Tłumaczenie na język angielski
i wydanie monografii Marka
Woszczka Ukryta całość
przyrody a mikrofizyka

Dr Marek Woszczek

2013-2015

MNiSW - NPRH

Najważniejsze konferencje krajowe i międzynarodowe

Na Wydziale Nauk Społecznych odbyły się 24 konferencje, w tym
2 międzynarodowe. Do najważniejszych zaliczyć można: Międzynarodową
Konferencję Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego Wyzwania i codzienność
współczesnej seksuologii (21-23 listopada 2014 r.); I Krajową Konferencję
Psychologii Klinicznej pt.: Psychologia Kliniczna w XXI wieku – teoria i praktyka
(27-29 listopada 2014 r.); II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Społeczeństwo
sieciowe – między wolnością a zniewoleniem” (25 kwietnia 2014 r.); Ogólnopolską
interdyscyplinarną konferencję naukową: Socjoterapeutyczne aspekty zarządzania
sytuacją konfliktową w wymiarze jednostkowym i społecznym (4 kwietnia 2014 r.);
III Polsko-Amerykańskie sympozjum naukowe na temat „The Invisible groups in
Poland ”; Ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową: Nauki
Instytut Filozofii był organizatorem cyklu sympozjów międzyuczelnianych
pt. ”Colloquia Ethica”.
Popularyzacja wiedzy

Wielu pracowników Wydziału prowadzi działalność popularnonaukową.
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Współpracujemy z wieloma instytucjami, organizacjami, urzędami, mediami
publicznymi, są to m.in.: Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, Wydział Oświaty
Urzędu Miasta Poznania, galeria Miejska Arsenał, Uniwersytet Artystyczny
w Poznaniu, Teatr Wielki w Poznaniu, Narodowe Centrum Kultury Kancelaria
Prezydenta

RP,

Biuro

Bezpieczeństwa

Narodowego,

Ministerstwo

Kultury

i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum
Animacji

i

Kultury

w

Poznaniu,

Urząd

Marszałkowski

Województwa

Wielkopolskiego.
W ramach popularyzacji wiedzy na Wydziale przeprowadzono liczne wykłady i
warsztaty, w tym:
- nowy cykl naukowo-promocyjnych minikonferencji i wykładów otwartych pt.
Poznańscy filozofowie miastu i światu (wraz z PTPN), edycja 3 do 4 x na semestr),
opiekunowie: dr hab. prof. UAM Ewa Nowak, dr hab. Karolina Cern, lic. Mariusz
Mazurkiewicz,
- program Kolorowy Uniwersytet, Edycja 2014 (Filozofia),
- program Noc Naukowców, Edycja 2014 (Filozofia),
- program Desant Filozoficzny, uruchomiony w 2014 r., koordynator dr M.
Musiał, dr M. Szynkiewicz,
- program Poznański Festiwal Nauki, Edycja 2014 (Filozofia),
- dr Mariusz Szynkiewicz: pomysłodawca i kierownik projektu DESANT
FILOZOFICZNY. Zadaniem akcji jest promocja edukacji filozoficznej w szkołach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W roku akademickim 2013/2014 uczestnicy
projektu (zespół wykładowców IF UAM) przeprowadzili kilkadziesiąt wykładów
warsztatów w szkołach działających na terenie całej wielkopolski,
- w Galerii Akademickiej: wystawa VI edycji Kolekcji UAP pt. Stany Pośrednie,
wernisaż - grudzień 2014, opieka kuratorska - dr Jacek Zydorowicz
- realizacja cyklu 14 filmów pt. Absolwenci Poznańskiego Kulturoznawstwa,
opublikowanego

na

http://kulturoznawcy.info,

materiał

powstał

dzięki

zaangażowaniu studentów i pracowników IK: Emilii Stachowskiej (studia I stopnia),
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Mai Dembskiej i Jakuba Walczyka (studia II stopnia), dr. Marcina Adamczaka, dr
Agaty Skórzyńskiej i mgr. Piotra Kędziory; zdjęcia i montaż dr Jacek Zydorowicz
- udział w organizowanej przez Obserwatorium Kultury inicjatywie: KaWa –
Kulturalna Wymiana o edukacji kulturalnej w praktyce, 7 listopada 2014, Instytut
Kultury Miejskiej w Gdańsku.
- POZNAŃSKIE FORUM EDUKACJI KULTUROWEJ 25.11.2014 – organizatorzy:
Centrum Praktyk Edukacyjnych, CK Zamek w Poznaniu, Rada Naukowa: dr Rafał
Koschany (IK), dr Marta Kosińska, dr hab. prof. UAM Marek Krajewski (IS), dr
Filip Schmidt (IS), Karolina Sikorska (IK), dr Agata Skórzyńska (IK), dr Sylwia
Szykowna, Maciej Frąckowiak (IS)
- Aktywny Mały Uniwersytet Latający, którego opiekunem jest prof. dr hab. Anna
Brzezińska. Celem projektu jest dotarcie z ciekawymi zajęciami do dzieci w szkołach
– podstawowych i gimnazjach – wiejskich i w małych miastach oraz propagowanie
nauki w interaktywnej, dynamicznej a przede wszystkim, ciekawej formie. Projekt
opracowali studenci i doktoranci psychologii i kognitywistyki oraz pracownicy
Instytutu pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Brzezińskiej.
AMUL dotarł do 43 szkół z terenu wielkopolski i nie tylko. Łącznie w zajęciach
Aktywnego Małego Uniwersytetu Latającego wzięło udział 7 404 dzieci ze szkół
podstawowych i gimnazjów, 614 rodziców, 42 dziadków, 512 nauczycieli,
- organizacja Tygodnia Wizualnego – cyklu warsztatów skierowanych do
licealistów i studentów, popularyzujących wiedzę na temat kultury wizualnej.
Na uwagę zasługuje również Program Desant Filozoficzny uruchomiony po raz
pierwszy w Instytucie Filozofii w 2014 roku. Jest to akcja popularyzująca filozofię,
zarówno w formie wykładów jak i interaktywnych warsztatów, której pomysłodawcą
jest dr Mariusz Szynkiewicz. W roku 2014 akcja objęła wizyty w siedmiu szkołach.

Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym
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Na Wydziale Nauk Społecznych powstała Społeczna Rada Pracodawców, którą
powołał Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM prof. dr. hab. Zbigniew
Drozdowicz. Rada została pomyślana jako kluczowy element konsekwentnego
programu budowania relacji pomiędzy naszym wydziałem a otoczeniem społecznym,
instytucjonalnym i gospodarczym, w którym funkcjonuje wydział i dla którego
kształci absolwentów.
Powołując Radę przyjęto zasady doboru jej członków w taki sposób, aby
gwarantowała ona pewien rodzaj reprezentatywności w stosunku do głównych
elementów otoczenia społecznego. W Radzie znaleźli się przedstawiciele tych
instytucji i struktur, które są znaczącymi podmiotami rynku pracy dla absolwentów
wszystkich kierunków naszego wydziału: instytucji państwowych, instytucji
samorządowych, organizacji pozarządowych, publicznego sektora gospodarczego,
prywatnego sektora gospodarczego, instytucji rynku pracy.
W skład Społecznej Rady Pracodawców WNS powołani zostali i wyrazili
gotowość współpracy: (1) Zastępca Prezydenta Miasta Poznania – Tomasz Kayser,
(2) Dyrektor ds. PR i Marketingu Volkswagen Polska – Jerzy Krężlewski, (3)
Dyrektor ds. Klienta Korporacyjnego PZU Życie SA – Damian Rybak, (4) Prezes
Fundacji Barka – Tomasz Sadowski, (5) Dyrektor Międzynarodowego Instytutu
Demokracji – Jarosław Marek Spychała, (6) Prezes Zakładów Stomil w Poznaniu –
Sławomir Stelmasiak, (7) Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu – Michał Stuligrosz, (8) Wielkopolski Kurator Oświaty – Elżbieta
Walkowiak.
Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym obejmuje także z liczne
umowy takie jak: (1) Umowy o współpracy z zespołami szkół zawodowych
w Poznaniu, zawarte w ramach projektu badawczego NCN OPUS 2 na lata 2012 –
2015 pt.: Mechanizmy formowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji
do dorosłości: regulacyjna rola emocji samoświadomościowych - kierownik prof. dr
hab. Anna Brzezińska; (2) Umowy o współpracy z liceami ogólnokształcącymi
w Poznaniu, zawarte w ramach działalności statutowej Instytutu Psychologii UAM –
temat badawczy: Mechanizmy formowania się tożsamości w okresie przejścia
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z adolescencji do dorosłości - kierownik prof. Anna Brzezińska; (3) Umowa
o współpracy przy realizacji w latach szkolnych 2012/2013 – 2014/2015 programu
badań nad tożsamością młodzieży i młodych dorosłych w ramach projektu
badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: Społeczny kontekst
kształtowania się tożsamości osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie
późnej adolescencji i wyłaniającej się dorosłości; kierownik projektu: mgr
Małgorzata Rękosiewicz; opiekun naukowy projektu: prof. dr hab. Anna Brzezińska),
zawarta między naszą uczelnią a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym
im. F. Ratajczaka w Rydzynie.
Współpracujemy także z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty poprzez
kontakty zespołu naukowego prof. dr hab. Anny Brzezińskiej dotyczące
współtworzenia akcji pt. „Akcja WYCHOWAWCA” ukierunkowaną na wspieranie
kompetencji wychowawczych osób zarządzających placówkami edukacyjnymi.
Kolejną inicjatywą jest Fabryka Młodych Profesjonalistów, której opiekunem
naukowym jest dr hab. Błażej Smykowski. Jest to organizacja o charakterze typu
Junior Enterprise. Założona w 2012 roku, czwarta w Polsce i druga w Poznaniu, ma
na celu wspieranie studentów w zdobywaniu zgodnego z ich zainteresowaniami
doświadczenia zawodowego, kreowanie wizerunku studenta i absolwenta Instytutu
Psychologii i Wydziału Nauk Społecznych jako młodego profesjonalisty, tworzenie
przestrzeni do realizacji własnych pomysłów szkoleniowych w realnych warunkach
rynku pracy oraz tworzenie warunków sprzyjających współpracy między UAM
a pracodawcami. Oczekiwanym efektem jest postawa proaktywna czyli umiejętność
tworzenia dla siebie miejsca na rynku pracy.
W roku szkolnym 2013/2014 podjęto problem gotowości dzieci 6-letnich do
rozpoczęcia

nauki

w

klasie

I.

Przygotowany

został

kurs

e-learningowy

we współpracy z redakcją Charakterów i Psychologii w Szkole (Aleksandra
Ratajczyk).
W roku szkolnym 2014/2015 w ramach Akcji KŁADKA odbyła się pierwsza
konferencja dla 150 dyrektorów szkół podstawowych z Wielkopolski oraz 270
nauczycieli różnych przedmiotów w klasach IV-VI. Celem była próba wspólnej
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odpowiedzi na trudne i społecznie palące pytanie o to, jak szkoła i zespół nauczycieli
mogą się przygotować na przyjęcie w klasach IV dzieci, które rozpoczęły naukę
w klasach I, jako 6-latki.
Pracownicy Instytutu Socjologii współpracują z Centrum Kultury Zamek
w Poznaniu w ramach programu Strefa Święty Marcin, który jest poświęcony
rewitalizacji

ulicy

Święty

Marcin.

Nasi

socjologowie

współpracują

także

z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi (realizacja badań dotyczących zachowań
motoryzacyjnych Polaków podczas Motorshow 2014).
Komercjalizacja nauki i technologii
Komercjalizacja

dokonuje

się

poprzez

włączenie

wiedzy

na

temat

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

ramach

projektu

badawczego

NCN

OPUS

2

nr

rejestracyjny

2011/03/B/HS6/01884 na lata 2012 – 2015 pt.: Mechanizmy formowania się
tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do dorosłości: regulacyjna rola
emocji samoświadomościowych - kierownik prof. dr hab. Anna Brzezińska.
2) Umowy o współpracy z liceami ogólnokształcącymi w Poznaniu, zawarte
w ramach działalności statutowej Instytutu Psychologii UAM – temat
badawczy: Mechanizmy formowania się tożsamości w okresie przejścia
z adolescencji do dorosłości - kierownik prof. dr hab. Anna Brzezińska.
3) Umowa o współpracy przy realizacji w latach szkolnych 2012/2013 –
2014/2015 programu badań nad tożsamością młodzieży i młodych dorosłych w
ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
(nr

umowy:

2012/05/N/HS6/04061,

projekt

pt.:

Społeczny

kontekst

kształtowania się tożsamości osób z niepełnosprawnością intelektualną
w okresie późnej adolescencji i wyłaniającej się dorosłości; kierownik
projektu: mgr Małgorzata Rękosiewicz; opiekun naukowy projektu: prof. dr
hab. Anna Brzezińska), zawarta między naszą uczelnią a Specjalnym
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Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. F. Ratajczaka w Rydzynie (data
zawarcia kwiecień 2013).
4) Umowa o współpracy w ramach projektu AMUL, zawarta między naszą
uczelnią a Szkołą Podstawową im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach
(data zawarcia umowy 7.10.2013)
Prof.

dr

hab. Anna

Brzezińska

jest

kierownikiem

oraz

opiekunem

merytorycznym Projektu AMUL. Aktywny Mały Uniwersytet Latający to akcja
powstała w październiku 2013 roku zainicjonowana przez prof. dr hab. Annę
Brzezińską oraz grono studentów, doktorantów, a także absolwentów psychologii
i kognitywistyki. Celem akcji jest propagowanie nauki w niecodziennej formie wśród
dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz nauczycieli
i rodziców. Studenci prowadzą zajęcia warsztatowe dla uczniów pokazując, jak
w ciekawy sposób przeprowadzić lekcję chemii, fizyki, czy biologii. Z założenia
zajęcia muszą być dynamiczne i zachęcać uczniów do aktywności oraz pobudzać ich
ciekawość, i co najważniejsze być dopasowane do wieku uczniów. W tym samym
czasie pracownicy Instytutu Psychologii prowadzą zajęcia dla rodziców, nauczycieli
i dyrekcji. W roku 2014 miały miejsce 2 wyjazdy AMULowe:
- 21.11.2014 - Ostrowąż (ok. 200 dzieci) ze szkoły w Piotrkowicach i Ostrowążu,
- 5.12.2014 - Dzieci ze szkoły w Łuczywnie były w IP UAM (ok. 20 osób),
- 12.12.2014 - Kotunia (szkoła na ok. 100 osób).

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
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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 w/w. 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 1300 zł, II stopnia – 650 zł
natomiast III stopnia – 300 zł. Od października 2014 roku wysokość stypendiów
uległa zmianie i ich wysokość kształtuje się następująco: I stopnia – 1000 zł, II
stopnia – 580 zł, III stopnia – 270 zł.
W 2014 roku Wydział Nauk Społecznych otrzymał wg dotacji budżetowej na
pomoc materialną dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim
kwotę w wysokości 207 698 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. (825 zł), a dochodem /os. wynikającym
z wniosku studenta , jednak w wysokości nie niższej niż 140 zł będącej stawką
podstawową stypendium. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania
wynosiło 120 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
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socjalnego z tytułu zamieszkania uległo podwyższeniu i wynosi 140 zł, stypendium
dla osób niepełnosprawnych oraz zapomoga nie uległy zmianie.
Wydziałowa Komisja Stypendialna złożona z przedstawicieli studentów,
członków Wydziałowego Samorządu Studentów i pracowników Wydziału przyznała
w semestrze letnim 320 stypendiów socjalnych studentom stacjonarnym, 58 osób
otrzymało stypendium dla niepełnosprawnych, a stypendia z tytułu zamieszkania –
199

osób,

natomiast

zapomogi

przyznano

92

studentom.

Na

studiach

niestacjonarnych stypendium socjalne otrzymały 43 osoby, stypendium dla
niepełnosprawnych – 20 osób, zapomogi – 20 osób. W semestrze zimowym na
studiach stacjonarnych przyznano 323 stypendiów socjalnych, 50 osób otrzymało
stypendia dla niepełnosprawnych, z tytułu zamieszkania – 212 studentów, zapomogi
– 43 osoby. Na studiach niestacjonarnych stypendia socjalne otrzymuje 50 osób,
stypendia dla osób niepełnosprawnych – 22 osoby, zapomogi 89 osób.
Studenci studiów niestacjonarnych nie mogą się ubiegać o zwiększenie stypendium
z tytułu zamieszkania.
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów otrzymało 305 osób, w tym I
stopnia – 12 osób, II stopnia – 64 osoby, III stopnia – 221 osób. Decyzje negatywne
otrzymało 284 studentów. W semestrze zimowym stypendium Rektora otrzymało 285
osób, w tym I stopnia – 23 osoby, II stopnia – 59 osób, III stopnia – 197 osób.
W roku 2014 w semestrze letnim Stypendium Ministra otrzymało 5 osób
( 3 z kulturoznawstwa, 1 z psychologii i 1 z filozofii). W semestrze zimowym
również 5 studentów Wydziału Nauk Społecznych uzyskało stypendia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (w tym 2 osoby z psychologii, 2 z filozofii i 1

z

socjologii) .
Studentom Wydziału przydzielono 131 miejsc w domach studenckich.

Działalność kulturalna
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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 grudniu 2014 odbył się
wernisaż VI edycji Kolekcji UAP pt. Stany Pośrednie (koncepcja – prof. Piotr
Wołyński). Prezentowani w ramach wystawy autorzy należą do przynajmniej trzech
pokoleń twórców intensywnie zajmujących się poznawczymi aspektami sztuki.
Najwcześniejsze prace prezentowane na wystawie pochodzą z lat pięćdziesiątych
dwudziestego wieku (Stefan Wojnecki), najnowsze pochodzą z ostatnich lat (Daniel
Koniusz, Jakub Jasiukiewicz). VI edycja jest kolejną odsłoną projektu, który
w swych cyklach ukazuje poznańskie środowisko artystyczne z jego znaczeniem,
„barwnością” i szerokimi związkami, jakie łączą je z innymi ośrodkami kultury
i sztuki w kraju i poza jego granicami. Wszystko to sprawia, że ten od lat edytowany
cykl, jest tak bogaty i wyjątkowy. Wystawy te stanowią ważną konfrontację myśli
twórczej, refleksję o sztuce współczesnej, o jej obliczu i wyzwaniach jakie przed nią
stawia dzień dzisiejszy.
W maju 2014 roku odbyła się V 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. Do wyróżniających wydarzeń festiwalowych w edycji
2014 należy zaliczyć Seszyn dżem, czyli przegląd kapel studenckich w Meskalinie
zwieńczony recitalem Ifi Ude oraz Zachodniopomorską Offensywę Teatralną
w Ośrodku Teatralnym Maski. Tym sposobem festiwal po raz kolejny rozprzestrzenił
się po Poznaniu zyskując nowych entuzjastów. Finansowanie FKS Kulminacje
zapewniają środki WNS, WSE oraz fundusze sponsorskie pozyskane z PZU (jako
członka Społecznej Rady Pracodawców WNS) .
Sprawy inwestycyjne i remontowe
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W roku 2014 przeprowadzone zostały prace remontowe i adaptacyjne na I
piętrze budynku przy ul. Międzychodzkiej. W ich wyniku powstała kolejna sala
wykładowa dla potrzeb dydaktycznych Instytutu Psychologii oraz Pracownia Badań
Fokusowych WNS. Prace te były w całości finansowane ze środków WNS, w tym
znajdujących się w dyspozycji Instytutu Psychologii. W budynkach przy ul.
Szamarzewskiego

również

przeprowadzono

szereg

kluczowych

inwestycji:

w budynkach A, B oraz C zostały zainstalowane windy (przede wszystkim z myślą
o potrzebach osób niepełnosprawnych) – koszty współdzielone były przez WNS,
fundusz osób niepełnosprawnych oraz budżet centralny UAM. Wykonany został
również kompleksowy wachlarz prac remontowych i adaptacyjnych w przyziemiu
budynku C: powstały tam 3 nowe toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych),
pracownia badawcza dla Instytutu Psychologii, Pracownia Badań Wizualnych dla
Instytutu Kulturoznawstwa, pomieszczenie ksero dla dziekanatu. Dodatkowo
wyremontowano 3 pomieszczenia archiwum WNS (posadzki, ściany, instalacja
oświetleniowa). W korytarzu przyziemia wymieniono sporą część instalacji
wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej (m.in. zainstalowano nową
rozdzielnię prądową dla całego budynku C). Dla zwiększenia bezpieczeństwa
użytkowania nowopowstałych pomieszczeń zainstalowano w przyziemiu dodatkowy
monitoring. Koszty adaptacji i remontu przyziemia współdzielone były przez WNS
(w pomieszczeniach nr 8 i 13: Instytuty Psychologii i Kulturoznawstwa), fundusz
osób niepełnosprawnych oraz budżet centralny UAM.
Ponadto w budynku B została przeprowadzona adaptacja pomieszczeń dla
potrzeb Instytutu Psychologii (finansowana w całości ze środków znajdujących się
w dyspozycji tego instytutu).

Prodziekani:

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

dr hab. Prof. UAM Ryszard Cichocki
dr Remigiusz T. Ciesielski
dr Jacek Zydorowicz

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz
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