Sprawozdanie Dziekana z działalności
Wydziału Nauk Społecznych za rok 2010/2011

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 2010/2011.

Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej
Stan osobowy Wydziału na dzień 30 maja 2011 roku przedstawia się
następująco: pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni – 220 osób,
w tym: samodzielnych pracowników nauki – 73, adiunktów – 133,
wykładowców i starszych wykładowców – 11. Doktoranci stanowią grupę
112 osób, wśród nich 72 osób uzyskało stypendium UAM.
W roku akademickim 2010/2011 Rada Wydziału przeprowadziła
2 przewody habilitacyjne. Przedmiotem kolokwiów habilitacyjnych były
rozprawy i dorobek naukowy z zakresu psychologii dr Małgorzaty Anny
Basińskiej (18.10.2010) oraz nauki poznaniu i komunikacji społecznej
dr. Grzegorza Króliczaka (23.05.2010). Rada Wydziału prowadziła
postępowania w sprawie przeprowadzenia przewodów habilitacyjnych dla
dr. Mariusza Urbańskiego (nauki o poznaniu i komunikacji społecznej),
dr Maryli Sawickiej (psychologia), dr. Jerzego Kaczmarka (socjologia).
Dr Artur Jocz uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej
(08.02.2011).
Rada Wydziału odmówiła wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Alicji
Kalus (psychologia).
W Instytucie Filozofii w roku akademickim 2010/2011 nie zostało
przeprowadzone żadne kolokwium habilitacyjne. Rada Instytutu Filozofii
wszczęła postępowanie o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego trzem
pracownikom Instytutu (dr. Andrzejowi Wawrzynowiczowi, dr. Norbertowi
Leśniewskiemu i dr Monice Bakke).
Rada Wydziału wszczęła postępowanie w sprawie wniosku o nadanie
tytułu naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych dr. hab. Mieczysławowi
Radochońskiemu z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz przerwała procedurę
w sprawie postępowania o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych
dr. hab. Stanisławowi Lisieckiemu z Instytutu Socjologii.
Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymali: dr hab. Władysław
Jacek Paluchowski z Instytutu Psychologii (23.12.2010), dr hab. Rafał
Drozdowski z Instytutu Socjologii (18.04.2011).
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W roku 2010/2011 przeprowadzono w Instytutach 14 obron doktorskich,
w tym 10 w Instytucie Filozofii. Na I rok Wydziałowego Studium
doktoranckiego przyjętych zostało 21 osób, a na Studium Doktoranckie Filozofii
– 10 osób.

Administracja wydziałowa
Po podziale Wydziału liczba zatrudnionych w administracji wydziałowej
wynosi 40 osób. Pracują one na 38,5 etatach. 19 osób (19 etatów) to personel
dziekanatu. 21 osób (19,5 etatu) stanowią administrację instytutową. 2 osoby
zatrudnione są w Pracowni Komunikacji Multimedialnej (1 etat).
W Dwuwydziałowej Bibliotece Nauk Społecznych pracuje 15 osób (13 etatów).
Obsługa Kampusu (w tym Wydziału Studiów Edukacyjnych i Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu) liczy 43 osoby (35 etatów).
Trwa w dalszym ciągu wdrażanie komputerowego programu USOS
(Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Kolejny rok funkcjonuje zapisywanie
na zajęcia oraz wpisanie ocen z egzaminów wdrożone w roku akademickim
2009/2010.
Swoje zadania spełnia dwuwydziałowa Pracownia Komputerowa
dysponująca 24. stanowiskami. Potrzeby internetowe studentów zaspokaja
również dostęp do bezprzewodowego internetu.
Kolejny (drugi) rok funkcjonuje uruchomione i udostępnione m.in.
studentom kierunku kognitywistyka Laboratorium do badań neurokognitywnych
pod kierunkiem dr. Dawida Wienera.

Działalność naukowa
15 grudnia 2010 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Nauk Społecznych otrzymał I kategorię w parametryzacji jednostek
naukowych, sytuując się na 11 miejscu w grupie jednostek z zakresu nauk
społecznych. Wskaźnik efektywności w kategorii: (1) wyniki działalności
naukowej i uprawnienia do nadawania stopni – 39,21, w kategorii:
(2) zastosowania praktyczne – 0,91. Końcowy wskaźnik efektywności jednostki
naukowej wyniósł 40,11. Wyniki oceny można obejrzeć na stronie:
http://www.nauka-polska.pl/shtml/ocena_2010/N4/664.shtml.
W roku 2010/2011 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:
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1. prof. M. Kwiek uczestniczy m.in. w następujących międzynarodowych
programach badawczych: (1) 7 PR UE Marie Curie Initial Training
Network „Education as Welfare” (EDUWEL, 2009-2013); (2) 7 PR UE
Making Capabilities Work (WORKABLE, 2009-2012); (3) Norweski
Mechanizm Finansowy NORPOL (2009-2012) - Polskie szkolnictwo
wyższe a europejska przestrzeń szkolnictwa wyższego i badań naukowych.
Analiza porównawcza i transfer dobrych praktyk; (4) MNISW
Transformacje szkolnictwa wyższego w społeczeństwie opartym
na wiedzy: teoretyczny kontekst funkcjonowania instytucji edukacyjnych
a zmiana społeczna (TSW, 2009-2012); (5) European Science Foundation
(ESF), The Academic Profession in Europe: Responses to Societal
Challenges
(EUROAC,
2012-2100);
(6)
Deutsch-Polnische
Wissenschaftsstiftung (DPWS) From German-Polish Border Area to the
European Higher Education Area: Institutional Learning within
Transborder University Cooperation and Its Contribution to the
European Integration (BORDERUNI, 2012-2010;
2. prof. Z. Drozdowicz współpracuje z Associaton des Societes
de Philosophie de Langue Francaise (Paryż) w zakresie problematyki
dotyczącej filozofii francuskiej;
3. prof. J. Tyszka, wraz z University of Malta, Università „La Sapienza”
z Rzymu i Paris, (1) prowadzi studia w zakresie „performing arts” oraz
badania wielodyscyplinarne łączące performatykę, teatrologię,
neurofizjologię, kognitywistykę i nauki o sporcie. Badania mają na celu
odkrycie tajemnic kreatywności; (2) uczestniczył w programie
badawczym Theatre Architecture in Central Europe (finansowany przez
program „Culture” UE, koordynowany przez Czeski Instytut Teatralny
w Pradze; (3) od roku 1999 jestem członkiem komitetu redakcyjnego
znanego brytyjskiego kwartalnika „New Theatre Quarterly” (wydawca:
Cambridge University Press), jako jego advisory editor; (4) w roku akad.
2010/11 w Zakładzie Performatyki Instytutu Kulturoznawstwa wykładał
jako visiting professor Nicholas Arnold, emerytowany profesor
DeMontfort University w Leicester;
4. prof. J. Brzeziński wraz z zespołem współpracuje w zakresie dotyczącym
filozofii nauki i psychometrii z Universita’ degli Studi di Catania oraz
z Uniwersytetem w Brnie;
5. dr J. Ostrowska (Zakład Performatyki, Instytut Kulturoznawstwa)
uczestniczyła w dwóch projektach badawczych: Theatre Architecture
in Central Europe (finansowany przez program „Culture” UE,
koordynowany przez Czeski Instytut Teatralny w Pradze)
oraz w European Festivals Research Project – wielodyscyplinarnym,
wieloletnim programie badawczym z udziałem wielu naukowców
i praktyków, wspieranym przez UE, współorganizowanych m.in. przez
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DeMontfort University w Leicester, Leeds Metropolitan University,
Leiden University, Université Paris 8;
6. prof. Lidia Cierpiałkowska, dr Emilia Soroko i dr Julita Wojciechowska –
odpowiadają za współpracę Instytutu Psychologii z EUROPLAT
(www.eroplat.org).
czyli
siecią
ośrodków
uniwersyteckich
zainteresowanych wymianą doświadczeń i podnoszeniem standardów
nauczania psychologii.
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, w 2009 roku 159, natomiast w roku 2010 –
222, w tym 42 autorskie monografie, 150 artykułów (3 na liście Journal Citation
Reports, 33 na listach ERIH, 114 na liście MNiSW), oraz 42 artykuły w języku
angielskim. Ponadto pracownicy WNS opublikowali 246 artykułów w języku
polskim.
Ukazały
się
kolejne
numery
czasopism
redagowanych
lub współredagowanych przez pracowników Wydziału, takich jak: Przegląd
Religioznawczy, Czasopismo Psychologiczne, Człowiek i Społeczeństwo,
Fenomenologia, Lingua ac Communitas, Nauka, Poznańskie Studia z Filozofii
Humanistyki oraz Roczniki Socjologii Rodziny.
Do zwiększenia liczby opublikowanych książek przyczyniło się m.in.
uruchomienie w październiku 2009 rok Wydawnictwa Naukowego WNS.
W stosunkowo krótkim czasie i przy niskich kosztach wydawniczych
opublikowanych zostało w nim 19 książek.
W 2010 roku nagrody JM Pana Rektora otrzymali m.in.: indywidualne
I stopnia: prof. UAM dr hab. Zbigniew Tworak (Instytut Filozofii), prof. dr hab.
Marian Golka (Instytut Socjologii), dr Mariusz Urbański (Instytut Psychologii),
prof. UAM dr hab. Grzegorz Dziamski (Instytut Kulturoznawstwa); nagrody
indywidualne II stopnia: prof. dr hab. Tadeusz Buksiński (Instytut Filozofii),
prof. UAM dr hab. Stanisław Lisiecki (Instytut Socjologii), prof. UAM dr hab.
Stefan Frydrychowicz (Instytut Psychologii), dr Emilia Soroko (Instytut
Psychologii), dr Sławomir Sztajer (Instytut Filozofii) oraz nagrody
indywidualne III stopnia: prof. UAM dr hab. Ryszard Liberkowski (Instytut
Filozofii), dr Anna Leśniewska (Instytut Filozofii), dr Artur Jocz (Instytut
Filozofii), prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski (Instytut Socjologii),
dr Monika Oliwa-Ciesielska (Instytut Socjologii), dr hab. Aldona Żurek
(Instytut Socjologii), dr Dorota Jewdokimow (Instytut Kulturoznawstwa),
dr Agnieszka Kulig(Instytut Kulturoznawstwa), dr Małgorzata Nieszczerzewska
(Instytut
Kulturoznawstwa),
dr
Remigiusz
Ciesielski
(Instytut
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Kulturoznawstwa), dr Jacek Zydorowicz (Instytut Kulturoznawstwa),
dr Magdalena Grenda (Instytut Kulturoznawstwa.
W dniu 30 maja 2011 roku na VIII zwyczajnym posiedzeniu Senat UAM
podjął uchwałę o nadaniu profesorowi Jerzemu Kmicie Palmae Universitatis
Studiorum Posnanienisis, najwyższe wyróżnienie naszej uczelni. Uroczyste
wręczenie odbędzie się 1 października 2011 w trakcie inauguracji roku
akademickiego 2011/2012.

Wdrażanie Strategii Rozwoju UAM
W 2010 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. System ten stosowano także w trakcie oceny
pracowników w lutym 2011.
2. Wydziałowy ranking osiągnięć naukowych pracowników naukowych
wg punktów uzyskanych za publikacje zostaje, po zakończeniu prac
związanych ze zbieraniem danych, upubliczniony na stronie internetowej
Wydziału - http://wns.amu.edu.pl/dla-pracownika/dla-pracownika/ranking
Także ranking za rok 2010 wkrótce pojawi się na stronie.
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 – kryterium efektywności naukowej zostało
zastosowane także przy podziale środków finansowych na rok 2011.
5. Wydziałowe zasady dofinansowywania z rezerwy dziekana konferencji
naukowych,
publikacji
oraz
udziału
w
międzynarodowym
i ogólnopolskim życiu naukowym – w tym przypadku także brana jest
pod uwagę aktywność naukowa pracowników Wydziału.
6. Nastąpiło usprawnienie wydziałowego obiegu informacji – m.in. poprzez
nową stronę internetową Wydziału, która funkcjonuje od 1 października
2010 roku.
7. Wydział posiada system wyłaniania i nagradzania najlepszych
naukowców i dydaktyków – Nagroda Dziekana dla najlepszego naukowca
oraz wyłanianie najlepszych dydaktyków opiniowanych przez Rady
Instytutów i Radę Wydziału.
8. Współpraca z otoczeniem (patrz: działalność kulturalna Galerii
Akademickiej).
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9. Udział w programie Akademicki Poznań (uczestnictwo profesorów
E. Marsal i B. Weber w konferencji Children Philosophize. Dzieci
filozofują oraz realizacja projektu badawczego pt. Poziom zaufania
mieszkańców Poznania do obcokrajowców i jego uwarunkowania
kierowanego przez dr hab. Hannę Mamzer).
10.Wsparcie olimpiad przedmiotowych – Instytut Filozofii.
11.Współpraca ze szkołami – na szczególną uwagę zasługuje tu działalność
prof. Ewy Nowak z Instytutu Filozofii, która z grupą 20 kolegów,
magistrantów, doktorantów i wolontariuszy z Etyki Podyplomowej i Etyki
Dziennej przeprowadziła w szkołach podstawowych i średnich Poznania
i Wielkopolski programy i warsztaty promujące etykę, kulturę dyskusji,
zapobieganie agresji wśród młodzieży, wspólną refleksję i filozofię.

Konferencje naukowe
Rezultaty badań naukowych w roku akademickim 2010/2011
przedstawiono na 8 ogólnopolskich i 4 międzynarodowych konferencjach
organizowanych przez Instytuty funkcjonujące w ramach Wydziału.
Skrót „O” oznacza konferencję ogólnopolską; „M” - zagraniczną
1.

2.

3.

Temat: Homo interpretativus. Zum Menschenbild in der
M 12 uczestników kraj.
hermeneutischen Philosophie
12 uczestnik zagr.
Termin: 14.10.2010-16.10.2010
Miejsce: Poznań
Organizator: Pracownia Badań nad Współczesną Filozofią
Niemiecką Instytutu Filozofii UAM
prof. dr hab. Andrzej Przyłębski
Temat: Transformations of University Governance in Europe M 12 uczestników kraj.
Termin: 15.10.2010-16.10.2010
12 uczestnik zagr.
Miejsce: Poznań
Organizator: Instytut Filozofii UAM, Centrum Studiów nad
Polityką Publiczną
prof. dr hab. Marek Kwiek
Temat: Formy zamieszkiwania
M 30 uczestników kraj.
Termin: 20.10.2010-21.10.2010
- uczestnik zagr.
Miejsce: Poznań
Organizator: Zakład Socjologii Życia Codziennego Instytutu
Socjologii UAM, ASP Poznań
prof. dr hab. Rafał Drozdowski
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4.

Temat: Religia. Nauka. Kultura
Termin: 12.11.2010-13.11.2010
Miejsce: Poznań
Organizator: Wydział Nauk Społecznych UAM, Centrum
Badań Interdyscyplinarnych
prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, dr Sławomir Sztajer
5. Temat: Poziom zaufania mieszkańców Poznania do
obcokrajowców i jego uwarunkowania
Termin: 23.11.2010-23.11.2010
Miejsce: Poznań
Organizator:
Instytut
Socjologii
UAM,
Instytut
Kulturoznawstwa UAM
dr hab. Hanna Mamzer
6. Temat: Fenomen życia
Termin: 02.12.2010-03.12.2010
Miejsce: Poznań
Organizator: Centrum Badań im. Edyty Stein, Instytut
Kulturoznawstwa UAM
prof. dr hab. Anna Grzegorczyk
7. Temat: Nauka a piękno
Termin: 04.02.2011-05.02.2011
Miejsce: Poznań
Organizator: Instytut Filozofii
prof. dr hab. Antoni Szczuciński
8. Temat: W tym szaleństwie jest metoda. Jak można badać
społeczeństwo?
Termin: 05.05.2011-07.05.2011
Miejsce: Poznań
Organizator: Instytut Socjologii, Koło Naukowe Studentów
Socjologii UAM
prof. dr hab. Marek Krajewski
9. Temat: Children Philosophize. Dzieci filozofują
Termin: 09.05.2011-11.05.2011
Miejsce: Poznań
Organizator: Instytut Filozofii, Zakład Etyki Instytutu
Filozofii, Akademicki Poznań, PTPN
prof. dr hab. Ewa Nowak
10. Temat: Rewitalizacja polskich miast. Dyskusja o kierunku
zmian
Termin: 13.05.2011-14.05.2011
Miejsce: Poznań
Organizator: Instytut Socjologii, Pracownia Socjologii Miasta
prof. dr hab. Stanisław Lisiecki
11. 5 Poznańskie Kolokwia Kognitywistyczne połączone
z 8 Zjazdem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego.
Termin: 3.06.2011-4.06.2011
Miejsce: Poznań
Organizator: Instytut Psychologii UAM;
prof. dr hab. Andrzej Klawiter

O

50 uczestników kraj.
- uczestnik zagr.

O

30 uczestników kraj.
- uczestnik zagr.

O

50 uczestników kraj.
- uczestnik zagr.

O

100 uczestników kraj.
- uczestnik zagr.

O

30 uczestników kraj.
- uczestnik zagr.

M 70 uczestników kraj.
3 uczestnik zagr.

O

30 uczestników kraj.
- uczestnik zagr.

O

54 uczestników kraj.
- uczestnik zagr.
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12. Temat: Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania
i nauczania
Termin: 11.06.2011-12.06.2011 r.
Miejsce: Poznań
Organizator: Instytut Psychologii UAM;
prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski

O

36 uczestników kraj.
- uczestnik zagr.

Działalność dydaktyczna
Na kierunki studiów prowadzone na Wydziale przyjęto w roku
akademickim 2010/2011 łącznie 1.810 studentów (w roku 2008/2009 1.544;
w 2009/2010 – 1.616), w tym 1299 (w 2008/2009 – 829; w 2009/2010 – 974)
na studia stacjonarne i 511 (w 2008/2009 – 715; w 2009/2010 – 642) na studia
niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe).
Zbiorowość studencka Wydziału liczyła – w roku akademickim
2010/2011 – 4.865 studentów (w roku 2008/2009 – 5875; w 2009/2010 –
5.609), w tym na studiach stacjonarnych 3.324 (w roku 2008/2009 – 3.286;
w 2009/2010 – 3.405), na studiach niestacjonarnych 1.541 (w roku 2008/2009 –
2.589; w 2009/2010 – 2.204). Tytuł licencjata lub magistra na Wydziale
uzyskało 1.292 (odpowiednio w roku 2008/2009 – 1022; w 2009/2010 – 1.294)
studentów, w tym 796 (w roku 2008/2009 – 469; w 2009/2010 – 603)
na studiach stacjonarnych i 496 (w roku 2008/2009 – 553; w 2009/2010 – 691)
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.
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.
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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.
W roku akademickim 2010/2011 Państwowa Komisja Akredytacyjna oraz
Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna przeprowadziły wizytację na kierunku
psychologia.
W roku 2010/2011 (1) Instytut Filozofii uruchomił specjalność etyka
na kierunku filozofia; (2) Instytut Kulturoznawstwa kierunek komunikacja
międzykulturowa w Collegium Polonicum w Słubicach oraz (2) kierunek
komunikacja międzykulturowa w języku angielskim w Poznaniu; (3) na kolejny
rok akademicki po raz pierwszy ogłoszona została rekrutacja na specjalność
religioznawstwo na kierunku kulturoznawstwo w Poznaniu.
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:
Erasmus na WNS w liczbach:
Rok akademicki

2008/2009
2009/2010
2010/2011*

Wymiana
studencka

Praktyki
studenckie

72
80
90

3
6
14

Wymiana kadry
administracyjnej

Wymiana kadry
dydaktycznej

4
4
4

4
5
5

*Dane dotyczące roku 2010/2011 podawane na podstawie wydziałowej rekrutacji na
stypendia (liczba osób zakwalifikowanych do wyjazdu)
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Wymiana
studentów,
pracowników
naukowo-dydaktycznych
oraz pracowników administracji jest realizowana na podstawie 67 umów
bilateralnych z 21 krajami Europy.
Co roku w ramach programu MOST (Mobilności Studentów)
przyjmujemy na semestralne studia na WNS około 17 studentów z krajowych
uniwersytetów, jednocześnie wyjeżdża do innych ośrodków uniwersyteckich
w Polsce prawie 20 studentów naszego Wydziału.
Na Wydziale Nauk Społecznych istnieje 7 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 i 1 przy Instytucie Filozofii. W roku akademickim
2010/2011 na studiach podyplomowych kształciło się łącznie 355 słuchaczy,
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych za rok akademicki 2009/2010
odebrało 317 osób.
W roku 2010 utworzone studia podyplomowe z etyki (Zarządzenie
nr 163/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych
z Etyki) oraz studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli (Zarządzenie
nr 164/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych
z Etyki dla Nauczycieli).
W roku 2011 utworzone zostały studia podyplomowe MBA Zarządzanie
Szkołą Wyższą (Zarządzenie Nr 229/2010/2011 Rektora Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie
utworzenia Studiów Podyplomowych MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą) –
studia powstały w związku z realizacją Projektu: „WIEDZA DLA EKSPERTA”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV
Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału
dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni (numer umowy: UDAPOKL.04.01.01-00-143/10-00). Pierwszy rocznik liczy 30 słuchaczy.
Przy Instytucie Psychologii działa kurs dokształcający w zakresie
przygotowania pedagogicznego, a od roku akademickiego 2008/2009 kurs
dokształcający w dziedzinie seksuologii (kierownikiem kursu została Pani prof.
UAM dr hab. Maria Beisert.
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W ramach programu AMU-PIE koordynowanego przez Uniwersyteckie
Centrum Edukacji Międzynarodowej Wydział Nauk Społecznych prowadził
13 wykładów w języku angielskim w roku akademickim 2010/2011.
Wprowadzono także te wykłady jako zajęcia fakultatywne do programu studiów
doktoranckich na rok 2010/2011.
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 także w roku 2010/2011,
jako jeden z wytypowanych, korzystał z systemu plagiat.pl jako narzędzia
ułatwiającego nadzór nad jakością prac licencjackich i magisterskich.
Przeszkolono
pracowników
dziekanatu
oraz wszystkich
instytutów
i wprowadzono nowelizację procedur związanych 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 9 (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 2010/2011 przeprowadzono 9 spotkań
dyskusyjnych na różne tematy społeczne oraz prezentacji dokonań różnych
twórców.
28 października 2010 roku odbyło się uroczyste nadanie budynkowi E
nazwy: Collegium im. F. Znanieckiego. Z wnioskiem o to wystąpił Wydział
Nauk Społecznych wspólnie z Wydziałem Studiów Edukacyjnych. Senat
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podjął uchwałę w tej sprawie
26 kwietnia 2010 r. (Uchwała nr 153/2010).
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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 2010/2011 Wydział otrzymał ogólną miesięczną
kwotą na świadczenia materialne dla studentów w wysokości 182.611 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 136.548 zł). Stypendium socjalne wynosiło 250,-zł, dla studentów
niepełnosprawnych – 250,- zł (niezależnie od dochodu), dodatek mieszkaniowy
– 210,- zł, wyżywienie 100,- zł a zapomoga do 1,000 zł. Najniższe stypendium
naukowe ustalono na 200 zł, a najwyższe na 500 zł. Wydziałowa Komisja
złożona z przedstawicieli studentów, członków Samorządu Wydziałowego
i pracowników Wydziału przyznała: 380 stypendiów socjalnych, biorąc
za podstawę dochód na członka rodziny do 602 zł netto, podwyższenia
stypendium socjalnego otrzymało 97 osób, 113 osób otrzymało stypendia dla
niepełnosprawnych, dodatek mieszkaniowy – 137 osób. Zasiłki losowe zwykle
w najwyższej kwocie uzyskało 79 studentów. 510 osobom przyznano
stypendium za wyniki w nauce. 10 studentów otrzymało stypendium Ministra
Edukacji Narodowej. 13 osób otrzymało. Stypendium sportowe Rektora.
Dotacja w okresie letnim wynosiła 152.645 zł. W II semestrze stypendium
socjalne otrzymało 330 osób. 35 studentom nie zostały przyznane stypendia
ze względu na zbyt wysoki dochód.
Studentom Wydziału przydzielono 119 miejsca w domach studenckich.
Liczba miejsc jak i puli przydziału stypendium socjalnego i naukowego z roku
na roku staje się coraz mniejsza.
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
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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.
Doktorant Instytutu Filozofii Andrzej Marzec został laureatem XVI edycji
Konkursu prac magisterskich im. J.J. Lipskiego. Promotorem tej pracy był prof.
dr hab. Roman Kubicki.
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.

Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału
Na podstawie Zarządzenie JM Pana Rektora w Instytucie Filozofii
powstał Zakład Antropologii Filozoficznej (Zarządzenie Nr 178/2010/2011).
Ponadto Rada Wydziału podejmowała uchwałę w sprawie wniosku Instytutu
Filozofii o zmianę nazwy Zakładu Historii i Filozofii Religii na Zakład Badań
Instytucjonalnych i Polityki Edukacyjnej.
Decyzją JM Rektora UAM z dniem 1 marca 2011 roku powołana została
Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych. Jej skład kadrowy tworzą
pracownicy istniejącego od 1988 roku w ramach Instytutu Filozofii Zakładu
Historii i Filozofii Religii.

Działalność kulturalna
W roku akademickim 2010/2011 kontynuowała swoją działalność Galeria
Akademicka, wspólne przedsięwzięcie Wydziału Nauk Społecznych
i Uniwersytetu Artystycznego. Oprócz II edycji Kolekcji UAP, galeria w Coll.
Znanieckiego gościła dyplomantów UAP ASP z pracowni prof. Joanny
Imielskiej, prof. Piotra C. Kowalskiego, prof. Waldemara Masztalerza,
prof. Anny Tyczyńskiej, prof. Tomasza Siwińskiego, prof. Kazimierza Raby.
W kwietniu 2011 można było oglądać wystawę „Rytm życia” Weroniki Danieli
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Karwowskiej [organizatorem było Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej
Akademicka Grupa Inicjatyw WSE]. W maju –przy okazji Festiwalu Kultury
Studentów Kulminacje na parterze zawisły fotografie i rysunki studentów WNS
oraz projekt „Niewidzialne miasto” [org. Zakład Kultury Wizualnej
i Materialnej Instytutu Socjologii UAM] zaś na piętrze wystawa fotografii Oiko
Petersena „Downtown Collection”. 30 maja miał również miejsce wernisaż
wystawy „Podróże wyobraźni” Bruno Kopera. Warto nadmienić, że to trzecia
wystawa tego paryskiego artysty w Poznaniu, za to pierwsza, którą zaszczycił
osobistym udziałem. Obecnie trwają przygotowania do trzeciej odsłony Kolekcji
UAP – tym razem z ukierunkowaniem na młodych artystów. Otwarcie wystawy
10 czerwca 2011. Opiekę organizacyjną i merytoryczną nad Galerią sprawuje
Prodziekan WNS dr Jacek Zydorowicz.
W dniach 16-18 maja 2011 miał miejsce II 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. Druga edycja festiwalu przyniosła jeszcze większą ofertę
inicjatyw, warsztatów, spektakli, wystaw, koncertów itd. W prace organizacyjne
włączyła się zdecydowanie większa niż w I edycji
liczba studentów
przyczyniając się m.in. do nagłośnienia Festiwalu na portalach
społecznościowych i w lokalnych mediach. Za sprawą rektora prof. dr hab.
Jacka Gulińskiego Kulminacje zostały trwale wpisane w ogólnouniwersyteckie
majowe obchody Dekady 100-lecia UAM. Oficjalna witryna festiwalowa:
www.kulminacje.amu.edu.pl.
W roku 2011 przewodniczącym Kapituły Nagrody Artystycznej miasta
Poznania został prof. dr hab. Roman Kubicki.

Finansowe podstawy funkcjonowania WNS
Finansowanie Wydziału w roku 2011 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 1.384.001 zł, 217.839 zł oraz 318.000 zł. Podane kwoty
nie uwzględniają funduszu płac i funduszu na stypendia dla studentów.
14

W roku akademickim 2010/2011 Wydział (przede wszystkim Instytuty)
dysponował także środkami własnymi, pochodzącymi z opłat za studia
niestacjonarne i podyplomowe - była to według preliminarzy kwota 9,9 mln zł,
z czego 5,6 mln zł pozostało w gestii naszych jednostek, a 4,3 mln zł zasiliło
budżet centralny Uniwersytetu.
Pracownicy realizują programy badawcze MNiSW i Unii Europejskiej.
W ostatnim 40 konkursie ogłoszonym przez MNiSW pracownicy Wydziału
złożyli 29 wniosków, z czego 15 zostało zakwalifikowanych do finansowania
(w tym 3 promotorskie i 12 własnych).
Lista projektów badawczych pracowników Wydziału Nauk Społecznych
zakwalifikowanych do realizacji w ramach 40. konkursu organizowanego przez MNiSW
Nr projektu
Kierownik
Typ projektu Dyscyplina naukowa
Filozofia i Teologia
N N101 136240 dr hab. Krzysztof Moraczewski
własny
Filozofia i Teologia
N N101 136440 prof. dr hab. Andrzej Przyłębski
własny
Psychologia i Pedagogika
N N106 010440 dr Julita Wojciechowska
własny
Psychologia i Pedagogika
N N106 016740 dr Łukasz Dominik Kaczmarek
własny
dr hab. Władysław Jacek
N N106 346240
promotorski Psychologia i Pedagogika
Paluchowski
prof. dr hab. Elżbieta Małgorzata
N N106 346340
promotorski Psychologia i Pedagogika
Hornowska
dr hab. Władysław Jacek
Psychologia i Pedagogika
N N106 346440
własny
Paluchowski
N N106 351340 dr hab. Maria Beisert
promotorski Psychologia i Pedagogika
Psychologia i Pedagogika
N N106 353540 mgr Agnieszka Bogumiła Izdebska własny
Psychologia i Pedagogika
N N106 353740 dr Agnieszka Joanna Rosińska
własny
Psychologia i Pedagogika
N N106 420440 dr hab. Marek Kowalczyk
własny
Archeologia i Etnologia
N N109 105940 prof. dr hab. Anna Pałubicka
własny
N N114 145540

dr Cezary Kościelniak

własny

N N116 614740

prof. dr hab. Ewa Rewers

własny

N N116 695040

dr Andrzej Wojciech Nowak

własny

Polityka Regionalna,
Polityka Społeczna i
Demografia
Socjologia i Nauki
Polityczne
Socjologia i Nauki
Polityczne

Wydział otrzymał także duży grant (800 000 zł) z MNiSW na realizację
inwestycji aparaturowej, w ramach którego uruchomione zostanie Laboratorium
Kognitywistyki (kierownik: dr Dawid Wiener). Grant został zakończony w 2010
roku.

Sprawy inwestycyjne, remontowe i aparaturowe
W roku 2010 władze rektorskie przyznały Wydziałowi 241.538,56 zł,
które przeznaczone zostały na remonty i prace modernizacyjne w budynkach
AB, D oraz C. W roku 2011 na remonty przeznaczono 441.000 zł ze środków
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ogólnouniwersyteckich i własnych Wydziału. Środki własne Wydziału
wyniosły: Instytut Filozofii – 50.000 zł; Instytut Psychologii – 40.000 zł;
Instytut Socjologii – 8.000 zł oraz z rezerwy Dziekana – 10.000 zł).
Wartość kontraktów na prowadzone obecnie prace związane
z termomodernizacją budynków AB i C wynosi: ocieplenie AB 1.400.435 zł;
instalacja grzewcza w budynku AB – 381.300 zł i ocieplenie budynku C –
892.917 zł. Wartość ubiegłorocznej termomodernizacji budynku C wraz
z obiektem przy ul. Międzychodzkiej wynosiła 95.000 zł (z programu RPOWW
na lata 2007-2013 Priorytet III dz. 3.2) oraz 244.000 zł ze środków własnych
UAM.
Władze rektorskie podjęły decyzję o rozpoczęciu w roku 2012 budowy
na terenie Kampusu Szamarzewo nowego budynku dydaktycznego, który
umiejscowiony zostanie między budynkami AB i Collegium im. Floriana
Znanieckiego.

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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