Sprawozdanie Dziekana z działalności
Wydziału Nauk Społecznych za rok 2009/2010

Zgodnie z § 63, ust 2, pkt 6 Statutu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
przedkładam Wysokiej Radzie Wydziału Nauk Społecznych sprawozdanie
z działalności Wydziału za rok akademicki 2009/2010.

Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej
Stan osobowy Wydziału na dzień 21 czerwca 2010 roku przedstawia się
następująco: pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni – 212 osób,
w tym: samodzielnych pracowników nauki – 76, adiunktów – 122,
wykładowców i starszych wykładowców – 14. Doktoranci stanowią grupę
102 osób, wśród nich 67 osób uzyskało stypendium UAM.
W roku akademickim 2009/2010 Rada Wydziału przeprowadziła
3 przewody habilitacyjne. Przedmiotem kolokwiów habilitacyjnych były
rozprawy i dorobek naukowy z zakresu psychologii dr. Adama Putko
(23.11.2009) i socjologii dr. Piotra Matczaka (18.01.2010) oraz dr Hanny
Mamzer (15.03.2010). Rada Wydziału odmówiła wszczęcia przewodu
habilitacyjnego dr. Adamowi Adamskiemu. Zainteresowany wniósł odwołanie
do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów naukowych.
W Instytucie Filozofii w roku akademickim 2009/2010 nie zostało
przeprowadzone żadne kolokwium habilitacyjne.
Rada Wydziału wszczęła postępowanie w sprawie wniosków o nadanie
tytułu naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych dr. hab. Stanisławowi
Lisieckiemu z Instytutu Socjologii, dr hab. Rafałowi Drozdowskiemu z Instytutu
Socjologii oraz dr. hab. Grzegorzowi Dziamskiemu z Instytutu
Kulturoznawstwa UAM, oraz zakończyła postępowanie dr. hab. Władysława
Jacka Paluchowskiego z Instytutu Psychologii UAM. Rada Wydziału odmówiła
wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych
dr. hab. Mirosławowi Chałubińskiemu z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymali: dr hab. Lidia
Cierpiałkowska z Instytutu Psychologii (30.12.2009), dr. hab. Andrzej
Przyłębski z Instytutu Filozofii (30.12.2010) oraz dr hab. Jolanta Miluska
z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
JM Pan Rektor mianował na stanowisko profesora zwyczajnego: z dniem
1 lutego 2010 r. prof. dr. hab. Marka Kwieka, prof. dr. hab. Mariana Wesołego,
z dniem 1 kwietnia 2010 prof. dr hab. Andrzeja Przyłębskiego oraz prof. dr. hab.
Józefa Baniaka (Instytut Socjologii).
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Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 1 marca 2010 roku pozytywnie
zaopiniowała wniosek o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego
UAM dr. hab. Zbigniewa Tworaka (mianowanie przez JM Pana Rektora
nastąpiło z dniem 1 maja 2010).
W roku 2009/2010 przeprowadzono w Instytutach 17 obron doktorskich.
Na I rok Wydziałowego Studium doktoranckiego przyjętych zostało 18 osób,
a na Studium Doktoranckie Filozofii – 11 osób.
Administracja wydziałowa
Po podziale Wydziału liczba zatrudnionych w administracji wydziałowej
wynosi 57 osób. Pracują one na 53 etatach. 19 osób (19 etatów) to personel
dziekanatu. 20 osób (19,5 etatu) stanowią administrację instytutową. 3 osoby
zatrudnione są w Pracowni Komunikacji Multimedialnej (1,5 etatu).
W Dwuwydziałowej Bibliotece Nauk Społecznych pracuje 15 osób na
13 etatach. Obsługa Kampusu (w tym Wydziału Studiów Edukacyjnych
i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu) liczy 42 osoby.
Trwa w dalszym ciągu wdrażanie komputerowego programu USOS
(Uniwersytecki System Obsługi Studiów). W roku akademickim 2009/2010
wdrożone zostało zapisywanie się na zajęcia, zaliczania zajęć oraz wpisy ocen
z egzaminów.
Swoje zadania spełnia dwuwydziałowa Pracownia Komputerowa
dysponująca 24. stanowiskami. Potrzeby internetowe studentów są obecnie
zaspokajane również przez dostęp do bezprzewodowego internetu.
Przy kierunku kognitywistyka uruchomione zostało i udostępnione m.in.
studentom Laboratorium do badań neurokognitywnych.
Działalność naukowa
W roku 2009/2010 prace badawcze na Wydziale Nauk Społecznych
prowadzone były zgodnie z przyjętym planem. W ramach działalności
statutowej realizowano zaplanowane zadania badawcze. Szereg z nich
wykonywano w ramach projektów międzynarodowych.
Pracownicy WNS współpracują naukowo z kilkoma zagranicznymi
ośrodkami, w tym:
1. prof. dr hab. E. Nowak współpracuje z Uniwersytetem w Zurychu
(Szwajcaria).
2. Prof. M. Kwiek uczestniczył uczestniczy w następujących programach
międzynarodowych: (1) Good Practices in University-Enterprises
Partnerships (GOODUEP), Projekt UE Erasmus/LLL Lifelong Learning
Multilateral Project, kierowany przez Jose-Gines Mora, Technical
University of Valencia, Hiszpania.
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3. prof. B. Andrzejewski bierze udział w międzynarodowym programie
Intercultural Coaching and Mediating z centralą w Jenie (Niemcy).
4. prof. Z. Drozdowicz współpracuje z Associaton des Societes de
Philosophie de Langue Francaise (Paryż) w zakresie problematyki
dotyczącej filozofii francuskiej.
5. prof. T. Buksiński współpracuje od 2001 z The Council for Research in
Values and Philosophy w Waszyngtonie.
6. prof. J. Tyszka, wraz z czterema uniwersytetami europejskimi, prowadzi
studia w zakresie „performing arts”.
7. prof. J. Brzeziński współpracuje w zakresie filozofii nauki i psychometrii
z Universita’ degli Studi di Catania oraz z Uniwersytetem w Brnie.
8. prof. K. Podemski uczestniczy w realizacji międzynarodowego projektu
Europejskie szkolnictwo wyższe dla świata 2 – badania mobilności
studentów i pozyskiwania kapitalu intelektualnego
9. prof. S. Lisiecki uczestniczył w realizacji międzynarodowego projektu
Grenzueberschreitende Annaehrungen im erweiterten Europa.
Integrationschancen und-probleme in der deutsch-polnischen Grenzstadt
Goerlitz/Zgorzelec (z udziałem badaczy z TU Berlin, Uniwersytetu im.
Karola w Pradze, Instytut fuer kulturelle infrastruktur Sachsen,
Forschungskolleg der Hochschule Zittau Uniwersytetu Viadrina
w Frankfurcie nad Odrą
10. dr hab. P. Matczak uczestniczy w realizacji projektu ADAM adaptation
and Mitigation Strateties: Supporting European Climate Policy - FP6.
11. Doktorzy: I. Borkowska, A. Figiel, H. Jakubowska, M. Korczyński,
A. Kosmala, D. Mroczkowska, B. Pawłowska, A. Raciniewska
I F. Schmidt uczestniczą w realizacji projektu Social Inequality and Why
It Matters for the Economic and Democratic Development of Europe and
Its Citizens. Post-Communist Central and Eastern Europe in Comparative
Perspective EUREQUAL.
Aktywność naukowo-badawcza pracowników Wydział udokumentowana
publikacjami w roku sprawozdawczym uległa wyraźnemu zwiększaniu,
zwłaszcza w zakresie publikacji książkowych i artykułów naukowych
zamieszczanych w czasopismach mających wysoką punktację. W roku 2008
takich publikacji było jedynie 116, natomiast w 2009 roku 159, w tym
39 autorskich monografii i podręczników, 101 artykułów (1 na liście Journal
Citation Reports, 24 na listach ERIH, 76 na liście MNiSW), oraz 19 artykułów
w języku angielskim. Ponadto pracownicy WNS opublikowali 292 artykułów
w języku polskim.
Ukazały się kolejne numery czasopism redagowanych lub
współredagowanych przez pracowników Wydziału, takich jak: Przegląd
Religioznawczy, Czasopismo Psychologiczne, Człowiek i Społeczeństwo,
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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 10 książek.
W 2009 roku dr Anna Słysz oraz dr Marek Woszczek otrzymali Nagrody
Prezesa Rady Ministrów za prace doktorskie, natomiast prof. dr hab. Wojciech
Chyła otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację
Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów. Nagrody JM Pana Rektora
otrzymali m.in.: nagrody indywidualne I stopnia: prof. dr hab. Ewa Piotrowska
i dr hab. Adam Putko; nagrody indywidualne II stopnia: prof. zw. dr hab.
Zbigniew Woźniak, dr hab. Aldona Żurek, dr hab. Piotr Matczak i dr Joanna
Szwabe oraz nagrody indywidualne III stopnia: prof. zw. dr hab. Marian
Wesoły, prof UAM dr hab Ewa Nowak i dr Małgorzata Cern, prof. UAM dr hab.
Juliusz Tyszka i dr Joanna Ostrowska, dr Weronika Bryl, dr Remigiusz
T. Ciesielski, dr Magdalena Stawicka, dr Olga Urban i dr Jacek Zydorowicz.
Wdrażanie Strategii Rozwoju UAM
W 2009 roku wprowadzone zostały wynikające z zadań sformułowanych
w tej Strategii:
1. Wydziałowy system ocen okresowych pracowników, ze wskazaniem tych
udokumentowanych
osiągnięć
pracowników,
które
świadczą
o aktywności naukowej
2. Wydziałowy ranking osiągnięć naukowych pracowników naukowych
wg punktów uzyskanych za publikacje
3. Wydziałowy przegląd polityki zatrudnieniowej prowadzonej przez
poszczególne instytuty, ze wskazaniem osiągnięć naukowych
i organizacyjnych uzyskanych przez osoby zatrudnione w ostatnich pięciu
latach
4. Powiązanie przyznawania poszczególnym instytutom środków
finansowych na działalność badawczą i statutową z ilością uzyskanych
punktów za publikacje
5. Wydziałowe zasady dofinansowywania z rezerwy dziekana konferencji
naukowych,
publikacji
oraz
udziału
w
międzynarodowym
i ogólnopolskim życiu naukowym
6. Prowadzone są również prace nad usprawnieniem wydziałowego obiegu
informacji – m.in. poprzez przygotowanie nowej strony internetowej
(powinna zacząć funkcjonować od 1 października b.r.)
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Konferencje naukowe
Rezultaty badań naukowych w roku akademickim 2009/2010
przedstawiono na 13 ogólnopolskich i 6 międzynarodowych konferencjach
organizowanych przez Instytuty funkcjonujące w ramach Wydziału.
Skrót „O” oznacza konferencję ogólnopolską; „M” - zagraniczną
1.

2.

3.

4.

5.

Temat: Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej
Termin: 15.10.2009-16.10.2009
Miejsce: Poznań
Organizator: Instytut Filozofii UAM
prof. dr hab. Roman Kubicki
Temat: O racjonalności w nauce i w życiu społecznym
Termin: 20.11.2009-21.11.2009
Miejsce: Poznań
Organizator: Wydział Nauk Społecznych
prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, dr Sławomir
Sztajer
Temat: Hand made. Praca rąk w postindustrialnej
rzeczywistości
Termin: 25.11.2009-27.11.2009
Miejsce: Poznań
Organizator: Instytut Socjologii UAM
prof. dr hab. Marek Krajewski
Temat: Wokół ewolucji i ewolucjonizmu
Termin: 22.01.2010-23.01.2010
Miejsce: Poznań
Organizator: Instytut Filozofii UAM, Wydział Fizyki
UAM
prof. dr hab. Antoni Szczuciński, prof. dr hab. Zdzisław
Błaszak
Temat: Filozoficzne wymiary dyskursu
historiograficznego
Termin: 12.02.2010-12.02.2010
Miejsce: Poznań
Organizator: Wydział Nauk Społecznych UAM,
Instytut Filozofii UAM, Oddział Poznański PTF
prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn

O 30 uczestników
kraj.
- uczestnik zagr.

O 40 uczestników
kraj.
- uczestnik zagr.

O 31 uczestników
kraj.
- uczestnik zagr.

O 30 uczestników
kraj.
- uczestnik zagr.

M 3 uczestników
kraj.
6 uczestnik zagr.
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6.

Temat: Duchowość jako droga i sposób dążenia
człowieka do doskonałości
Termin: 18.02.2010-19.02.2010
Miejsce: Poznań
Organizator: Instytut Socjologii UAM, Zakład Historii
Socjologii
prof. dr hab. Józef Baniak
7. Temat: Prawa człowieka w filmie
Termin: 20.04.2010-24.04.2010
Miejsce: Poznań
Organizator: Instytut Filozofii UAM, Helsińska
Fundacja Praw Człowieka
dr Krzysztof Przybyszewski
8. Temat: Celebrating Europe. Festivals Streighten Civil
Society
Termin: 22.04.2010-25.04.2010
Miejsce: Poznań
Organizator: Instytut Kulturoznawstwa UAM
prof. dr hab. Jacek Sójka, prof. dr hab. Juliusz Tyszka,
dr Joanna Ostrowska, dr Przemysław Kieliszewski,
dr Marcin Poprawski
9. Temat: Między nakazem a wyborem. Moralne
dylematy katolickich i świeckich małżeństw i rodzin w
Polsce na tle obecnej zmiany społecznej
Termin: 22.04.2010-23.04.2010
Miejsce: Poznań
Organizator: Instytut Socjologii UAM
prof. dr hab. Józef Baniak
10. Temat: I Międzynarodowa Konferencja
Seksuologiczna. U progu dojrzałości seksualnej
Termin: 14.05.2010-14.05.2010
Miejsce: Poznań
Organizator: Instytut Psychologii UAM, Pracownia
Seksuologii Społecznej i Klinicznej, Koło Naukowe
Seksuologii Instytutu Psychologii
prof. dr hab. Maria Beisert, dr Monika Zielona-Jenek,
mgr Aleksandra Chodecka, mgr Agnieszka Izdebska,
mgr Anna Roszyk, mgr Filip Szumski

M 28 uczestników
kraj.
2 uczestnik zagr.

O 100 uczestników
kraj.
- uczestnik zagr.

M 30 uczestników
kraj.
23 uczestnik
zagr.

O 35 uczestników
kraj.
- uczestnik zagr.

M 300 uczestników
kraj.
- uczestnik zagr.
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11. Temat: Dziecko jako inspiracja semiotyki
O 50 uczestników
Termin: 14.05.2010-14.05.2010
kraj.
Miejsce: Poznań
- uczestnik zagr.
Organizator: Instytut Kulturoznawstwa UAM
dr Agnieszka Doda-Wyszyńska, mgr Marcela
Kościańczuk
12. Temat: Wczoraj, dziś i jutro polskiej socjologii
M 97 uczestników
Termin: 26.05.2010-26.05.2010
kraj.
Miejsce: Poznań
3 uczestnik zagr.
Organizator: Instytut Socjologii UAM
prof. dr hab. Rafał Drozdowski
13. Temat: SemDial 2010 14th Workshop on the Semantics M 5 uczestników
and Pragmatics of Dialogue
kraj.
Termin: 16.06.2010-18.06.2010
30 uczestnik
Miejsce: Poznań
zagr.
Organizator: Instytut Psychologii UAM, Zakład Logiki
i Kognitywistyki
prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

Działalność dydaktyczna
Na kierunki studiów prowadzone na Wydziale przyjęto w roku
akademickim 2009/2010 łącznie 1. 616 studentów (w roku ubiegłym 1.544),
w tym 974 (w 2008/2009 - 829) na studia stacjonarne i 642 (w 2008/2009 – 715)
na studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe).
Zbiorowość studencka Wydziału liczyła – w roku akademickim
2009/2010 – 5.609 studentów (w roku 2008/2009 – 5875), w tym na studiach
stacjonarnych 3.405 (w roku 2008/2009 - 3.286), na studiach niestacjonarnych
2.204 (w roku 2008/2009 - 2.589). Tytuł licencjata lub magistra na Wydziale
uzyskało 1.294 (odpowiednio w roku 2008/2009 - 1022) studentów, w tym 603
(w roku 2008/2009 - 469) na studiach stacjonarnych i 691 (w roku 2008/2009 553) na studiach niestacjonarnych.
Dyrekcja Instytutu Kulturoznawstwa zaangażowała się w prowadzenie
dwóch nowych kierunków: komunikacji międzykulturowej we współpracy
z Uniwersytetem Europejskim w Viadrinie oraz EMA-PS (European Masters of
Art in Performer Study) koordynowany jest przez University of Malta. Program
European Masters in Performer Studies jest jednym z 63. projektów
europejskich studiów magisterskich, których faza przygotowawcza
sponsorowana jest aktualnie przez program UE Erasmus-Socrates. W projekcie
uczestniczą także: De Montfort University w Leicester (Zjednoczone
Królestwo); Università di Studi “La Sapienza” w Rzymie; Université Paris XIII
w Bobigny. Ze strony polskiej projekt pilotuje prof. dr hab. Juliusz Tyszka.
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Studenci podejmujący studia magisterskie w ramach EMA-PS będą
zobowiązani do przeprowadzenia ich na co najmniej dwóch z pięciu
uniwersytetów wchodzących w skład tego projektu. W ramach programu
studiów mieścić się będą zajęcia obejmujące wszystkie dziedziny
reprezentowane przez twórców EMA-PS. Językiem wykładowym jest język
angielski
Aktualnie kształcimy na sześciu kierunkach studiów: filozofii,
kognitywistyce, kulturoznawstwie, psychologii, socjologii i pracy socjalnej.
W ich ramach prowadzimy edukację w dziesięciu specjalnościach i trzynastu
specjalizacjach.
Specjalizacje to: na kierunku kulturoznawstwo – komunikacja kulturowa
–problemy praktyczne, kultura artystyczna – krytyka i promocja, kultura
audiowizualna, kultura i rynek, teatr i widowisko oraz turystyka kulturowa; na
psychologii – psychologia kliniczna, psychologia edukacji, psychologia pracy;
na socjologii – socjologia rodziny i problemów społecznych, socjologia
samorządu terytorialnego, socjologia cywilizacji współczesnej, socjologia
wizualna, badanie rynku i opinii publicznej oraz socjologia zjednoczonej
Europy.
W minionym roku akademickim modyfikowano wielokrotnie programy
studiów na wszystkich kierunkach i trybach studiów przystosowując je do
standardów kształcenia i potrzeb edukacyjnych.
Państwowa Komisja Akredytacyjna przeprowadziła w roku akademickim
2009/2010 wizytację na kierunku psychologia, zakończoną oceną pozytywną
(obowiązującą na kolejne 5 lat).
Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wnioski Instytutu
Kulturoznawstwa: (1) o uruchomienie kierunku komunikacja międzykulturowa
w Collegium Polonicum w Słubicach, (2) uruchomienie kierunku komunikacja
międzykulturowa w języku angielskim w Poznaniu, oraz specjalności
religioznawstwo na kierunku kulturoznawstwo w Poznaniu.
Rada Główna Szkolnictwa Wyższego negatywnie zaopiniowała wniosek
Instytutu Filozofii o uruchomienie kierunku komunikacja i poznanie.
Znacznemu zwiększeniu uległa liczba osób, które zgłosiły swój akces do
programu Erasmus. Wydział ma podpisane umowy z 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:
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Erasmus na WNS w liczbach:
Rok akademicki

2008/2009
2009/2010
2010/2011*

Wymiana
studencka

72
80
97

Praktyki
studenckie

3
6
8

Wymiana kadry
administracyjnej

Wymiana kadry
dydaktycznej

4
4

4
5

*Dane dotyczące roku 2010/2011 podawane na podstawie wydziałowej rekrutacji na
stypendia (liczba osób zakwalifikowanych do wyjazdu)

Wymiana studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz
pracowników administracji jest realizowana na podstawie 60 umów
bilateralnych z 20 krajami Europy.
Co roku w ramach programu MOST (Mobilności Studentów)
przyjmujemy na semestralne studia na WNS około 15 studentów z krajowych
uniwersytetów, jednocześnie wyjeżdża do innych ośrodków uniwersyteckich
w Polsce ponad 20 studentów naszego Wydziału.
Na Wydziale Nauk Społecznych istnieje 6 instytucjonalnych form
studiów podyplomowych prowadzonych przez Instytuty, przy czym na 1 z nich
nie ma naboru (Instytut Filozofii). Z funkcjonujących 3 studia podyplomowe
działają przy Instytucie Psychologii, 1 przy Instytucie Socjologii i 1 przy
Instytucie Kulturoznawstwa. W roku akademickim 2009/2010 na studiach
podyplomowych kształciło się łącznie 564 słuchaczy, świadectwa ukończenia
studiów podyplomowych za rok akademicki 2008/2009 odebrało 228 osób.
Przy Instytucie Psychologii działa kurs dokształcający w zakresie
przygotowania pedagogicznego, a od roku akademickiego 2008/2009
uruchomiony został kurs dokształcający w dziedzinie seksuologii (kierownikiem
kursu została Pani prof. UAM dr hab. Maria Beisert.
W ramach programu AMU-PIE koordynowanego przez Uniwersyteckie
Centrum Edukacji Międzynarodowej Wydział Nauk Społecznych zaproponował
9 wykładów w języku angielskim na rok akademicki 2009/2010.
Zaproponowano także wprowadzenie tych wykładów jako zajęć fakultatywnych
do programu studiów doktoranckich na rok 2009/2010.
W związku z wymogami dbałości o jakość kształcenia i prac naukowych,
JM Rektor UAM wytypował w roku akademickim 2009/2010 dwa wydziały,
które miały sprawdzić funkcjonalność systemu antyplagiatowego oferowanego
przez firmę Plagiat.pl. Wydział Nauk Społecznych, jako jeden z wytypowanych,
wprowadził system plagiat.pl jako narzędzie ułatwiające nadzór nad jakością
prac licencjackich i magisterskich. Przeszkolono pracowników dziekanatu
oraz wszystkich instytutów i wprowadzono nowelizację procedur związanych
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z obroną prac licencjackich i magisterskich. Możemy stwierdzić, że stopień
zapożyczeń zawartych w powyższych pracach w sposób nieuprawniony jest
niewielki. Po rozmowach przeprowadzonych z Wydziałem Historycznym
i Wydziałem Nauk Społecznych, JM Rektor uznał, że system spełnia swoje
prewencyjne zadania i będzie wprowadzany na całym Uniwersytecie. Koszty
jego eksploatacji spoczywają na Rektorze.
Działalność organizacyjna
W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 (łącznie z dzisiejszym)
zwyczajnych posiedzeń Rady Wydziału i 7 posiedzeń nadzwyczajnych dla
przeprowadzenia końcowego etapu postępowania habilitacyjnego (kolokwium
habilitacyjnego).
Jesienią 2008 roku powołany został klub dyskusyjny Szamarzewo Hyde
Park. W jego ramach w roku 2009/2010 przeprowadzono kilka spotkań
dyskusyjnych na różne tematy społeczne oraz prezentacji dokonań różnych
twórców.
Wydział Nauk Społecznych wspólnie z Wydziałem Studiów
Edukacyjnych wystąpił do JM. Rektora z wnioskiem o nadanie budynkowi E
nazwy: Collegium im. F. Znanieckiego. Po pozytywnym zaopiniowaniu tego
wniosku przez Komisję Rozwoju UAM oraz Senat JM. Rektor wyraził na to
zgodę.
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
W roku akademickim 2009/2010 Wydział otrzymał ogólną miesięczną
kwotą na świadczenia materialne dla studentów w wysokości 184.445 zł
na pierwszy semestr dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Dotacja
przeznaczana była na stypendia socjalne, dodatki mieszkaniowe, stypendia dla
niepełnosprawnych, zapomogi i stypendia za wyniki w nauce (na te ostatnie
przeznaczono 222.635 zł). Stypendium socjalne wynosiło 300 zł, dla studentów
niepełnosprawnych – 300 zł (niezależnie od dochodu), dodatek mieszkaniowy –
180 zł, wyżywienie 120,- zł a zapomoga do 900 zł. Najniższe stypendium
naukowe ustalono na 200 zł, a najwyższe na 600 zł. Wydziałowa Komisja
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złożona z przedstawicieli studentów, członków Samorządu Wydziałowego
i pracowników Wydziału przyznała: 785 stypendiów socjalnych, biorąc za
podstawę dochód na członka rodziny do 602 zł netto, 98 osób otrzymało
stypendia dla niepełnosprawnych, a dodatek mieszkaniowy – 131 osób. Zasiłki
losowe zwykle w najwyższej kwocie uzyskało 74 studentów. 782 osobom
przyznano stypendium za wyniki w nauce. 7 studentów otrzymało stypendium
Ministra Edukacji Narodowej.10 osób otrzymało. Stypendium sportowe
Rektora.
Na semestr letni wysokość świadczeń uległa zmianie - stypendium socjalne
wynosiło 250,-zł, a stypendium na wyżywienie wynosiło 100 zł. Dotacja
w okresie letnim wynosiła 153,349 zł. W II semestrze stypendium socjalne
otrzymało 755 osób. 41 studentom nie zostały przyznane stypendia ze względu
na zbyt wysoki dochód.
Studentom Wydziału przydzielono 138 miejsca w domach studenckich.
Liczba miejsc jest obecnie mniejsza w związku z prowadzonym w DS. na
Nieszawskiej remontem. Natomiast oddano do użytku po remonecie DS.
Zbyszko, w którym wszystkie pokoje są dwuosobowe.
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.
Zarówno studenci, jak i doktoranci brali udział w promocji Wydziału na
Targach Edukacyjnych oraz w trakcie Festiwalu Kulminacje.
Doktoranci przejawiali również wiele aktywności w zakresie naukowobadawczym – m.in. przygotowali własne konferencje i są autorami wielu
artykułów w pracach zbiorowych, redagowanych przez pracowników naukowodydaktycznych.
Aktywność sportowa
Na uwagę zasługuje także aktywność sportowa studentów Wydziału i ich
osiągnięcia w tej dziedzinie. Największym sukcesem było zdobycie 3. miejsca
w klasyfikacji Wydziałów w trakcie rozgrywek zorganizowanych w Dniu
Sportu.
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Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału
Rok akademicki 2009/2010 Rada Wydziału podejmowała uchwałę
w sprawie dwóch wniosków Instytutu Filozofii: (1) o powołanie Pracowni
Filozofii Edukacji i Badań nad Szkolnictwem Wyższym, która jednak nie może
być powołana po wejściu w życie zmian w Statucie UAM (obecnie w skład
Pracowni musi wchodzić min. trzech nauczycieli akademickich)
oraz (2) o powołanie Zakładu Antropologii Filozoficznej – ta sprawa pozostaje
w toku.
Działalność kulturalna
W roku akademickim 2009/2010 kontynuowała swoją działalność Galeria
Akademickiej, wspólne przedsięwzięcie Wydziału Nauk Społecznych
i Akademii Sztuk Plastycznych. Opiekę organizacyjną i merytoryczną nad
Galerią sprawuje Prodziekan WNS dr Jacek Zydorowicz.
W roku akademickim 2009/10 miały miejsce kolejne wystawy, m.in. prac
dyplomowych poznańskiej ASP z pracowni prof. Joanny Imielskiej, prof. Piotra
C. Kowalskiego, prof. Waldemara Masztalerza, prof. Anny Tyczyńskiej,
prof. ASP Tomasza Siwińskiego, prof. Kazimierza Raby oraz kolejna – druga
odsłona Kolekcji ASP (wernisaż 9.06.2010). Galeria Akademicka przy tej okazji
wyszła poza ramy budynku – dzięki plenerowej realizacji Piotra Tetlaka
Płonący fortepian (kilkutonowa rzeźba ze stali).
W maju 2010 miał miejsce I Festiwal Kultury Studentów KULMINACJE.
Jest to wspólna inicjatywa Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Studiów
Edukacyjnych. Pierwsza edycja festiwalu objęła takie obszary działalności
artystycznej studentów jak fotografia, malarstwo, rzeźba, teatr alternatywny,
poezja, moda, kabaret, muzyka i taniec. Znalazło to wyraz w kilku wystawach,
spektaklach, charytatywnych aukcjach dzieł sztuki, koncertach, przeglądzie
kapel studenckich itp. W skład komitetu organizacyjnego festiwalu ze strony
WNS weszli przedstawiciele Samorządu Studentów – Monika Pawłowska
i Sonja Rybakowska, oraz pracownicy – prof. dr hab. Grzegorz Dziamski,
dr Magdalena Grenda i prodziekan dr Jacek Zydorowicz. Festiwalowi
towarzyszyło opublikowanie Biuletynu Informacyjnego.
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Finansowe podstawy funkcjonowania WNS
Finansowanie Wydziału w roku 2010 opiera 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, funduszu na badania własne i funduszu dydaktycznego i wynosi
odpowiednio 1.356.651 zł, 113.300 zł oraz 311.000 zł. Podane kwoty nie
uwzględniają funduszu płac i funduszu na stypendia dla studentów.
W roku akademickim 2009/2010 Wydział (przede wszystkim Instytuty)
dysponował także środkami własnymi, pochodzącymi z opłat za studia
niestacjonarne i podyplomowe - była to według preliminarzy kwota 9,4 mln zł,
z czego 5,3 mln zł pozostało w gestii naszych jednostek, a 4,1 mln zł zasiliło
budżet centralny Uniwersytetu.
W 2009 roku Wydział otrzymał dotację celową na dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji pn. „Wyposażenie laboratorium do badań
neurokognitywnych” w wysokości 800.000 zł
Kilku pracowników zaangażowanych jest w programy badawcze
i pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej (prof. M. Kwiek, prof.
K. Podemski). W czerwcu 2010 roku Wydział Nauk Społecznych wraz
Wydziałem Studiów Edukacyjnych złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji
budowlanej, którego przedmiotem jest modernizacja Kampusu przy
ul. Szamarzewskiego, na kwotę 5,9 mln zł.
W roku 2009/2010 realizowano 27 grantów MNiSzW, w tym 12 grantów
promotorskich.
Sprawy inwestycyjne, remontowe i aparaturowe
W roku 2009/2010 władze rektorskie przyznały Wydziałowi 300.000 zł,
które przeznaczone zostały na remonty i prace modernizacyjne w budynkach
AB, E oraz C. Ponadto dołożono 100.000 zł z własnych środków wydziałowych
(instytutowych i z rezerwy Dziekana) na prace remontowe. Takie same kwoty
przeznaczone są na remonty w 2010 roku (obecnie finalizowane są kwestie
związane z wyłanianiem na drodze przetargów wykonawców).
Na początku roku akademickiego 2009/2010 uruchomiona została po
remoncie generalnym stołówka w Budynku AB.
Do ważnych zakupów na potrzeby funkcjonowania Kampusu
Szamarzewo należy zakup traktora, wyposażonego m.in. w funkcje kosiarki.
Zostało to sfinansowane - w 25% ze środków własnych Wydziału Nauk
Społecznych, w 25% ze środków Wydziału Studiów Edukacyjnych oraz w 50%
ze środków ogólnouczelnianych.
W roku akademickim 2009/2010 zakupionych zostało 8 nowych
komputerów do Dziekanatu Nauk Społecznych.
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Wydziałowi brakuje przede wszystkim dużych sal dydaktycznych.
W związku z tym Wydział będzie korzystał w kolejnych latach akademickich
z sal - w Collegium im. Hipolita Cegielskiego, w nowym budynku Wydziału
Prawa i Administracji przy ul. Niepodległości, oraz w budynku dydaktycznym
przy ul. Międzychodzkiej. Decyzje takie zapadły na spotkaniu władz
dziekańskich i dyrektorskich z władzami rektorskimi.
In Memoriam
W roku akademickim 2009/2010 pożegnaliśmy członka naszej
społeczności akademickiej Pana Profesora Leszka Nowaka. Cześć Jego pamięci!
Dziekan
Wydziału Nauk Społecznych

prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz
Prodziekani:
prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski
dr Remigiusz T. Ciesielski
dr Jacek Zydorowicz
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