Sprawozdanie Dziekana z działalności
Wydziału Nauk Społecznych za rok 2011

Zgodnie z § 63, ust 2, pkt 2 Statutu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
przedkładam Wysokiej Radzie Wydziału Nauk Społecznych sprawozdanie
z działalności Wydziału za rok 2011.
Kadra naukowo-dydaktyczna
Stan osobowy Wydziału na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się
następująco: pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni – 213 osób,
w tym: samodzielnych pracowników nauki – 74, adiunktów – 124,
wykładowców i starszych wykładowców – 15.
Wyróżnienia i nagrody dla pracowników
W roku 2011 prof. Jerzy Kmita otrzymał najwyższe uniwersyteckie
wyróżnienie - Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis. Uroczystość
nadania tego wyróżniania miała miejsce w trakcie inauguracji roku
akademickiego 2011/2012.
Do Komitetów Nauk PAN wybrani zostali – do Komitetu Nauk
o Kulturze profesorowie Grzegorz Dziamski, Marian Golka, Ewa Rewers;
ponadto członkiem tego Komitetu jest prof. Jerzy Kmita (członek rzeczywisty
PAN); do Komitetu Psychologii: profesor Anna Izabela Brzezińska oraz doktor
Michał Ziarko; ponadto członkiem tego Komitetu jest prof. Jerzy Marian
Brzeziński (członek rzeczywisty PAN); do Komitetu Socjologii: prof. Marek
Ziółkowski; do Komitetu Nauk Filozoficznych prof. Zbigniew Drozdowicz.
Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński został Przewodniczącym Rady Kuratorów
Wydziału I PAN (1.03.2011).
Prof. dr hab. Elżbieta Hornowska została odznaczona Złotym Krzyżem
Zasługi; prof. dr hab. Ewa Rewers otrzymała Medal Komisji Edukacji
Narodowej, zaś prof. dr hab. Krystyna Zamiara została wyróżniona Medalem
za Długoletnią Służbę.
Dr Łukasz Rogowski otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za pracę
doktorską: Wizualna kompetencja społeczna jako przedmiot badań współczesnej
socjologii. Dr Paweł Łupkowski dostał stypendium FNP młodych uczonych
START.
W 2011 roku nagrody JM Pana Rektora otrzymali m.in.:
indywidualne I stopnia: prof. dr hab. Marian Golka (Instytut Socjologii) i dr hab.
Norbert Leśniewski (Instytut Filozofii); nagrody indywidualne II stopnia:
prof. dr hab. Ewa Rewers i prof. dr hab. Grzegorz Dziamski
(Instytut Kulturoznawstwa); nagroda zespołowa II stopnia: prof. dr hab. Rafał
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Drozdowski i prof. UAM dr hab. Marek Krajewski (Instytut Socjologii);
nagrody indywidualne III stopnia: prof. dr hab. Marek Kwiek, prof. dr hab.
Andrzej Przyłębski, prof. UAM dr hab. Włodzimierz Wilowski, dr hab. Andrzej
Wawrzynowicz, dr Krzysztof Przybyszewski i dr Mariusz Weiss
(Instytut Filozofii), prof. dr hab. Anna Grzegorczyk i dr Mariusz Adamczak
(Instytut Kulturoznawstwa), dr Jarosław Groth, dr Aleksandra ParobkiewiczJasielska, dr Paweł Łupkowski, dr Maciej Macko, dr Katarzyna Palus,
dr Joanna Urbańska (Instytut Psychologii); prof. dr hab. Józef Baniak (Instytut
Socjologii); nagroda zespołowa III stopnia: prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
i dr Michał Ziarko oraz dr Jowita Wycisk i dr Beata Ziółkowska (Instytut
Psychologii); nagrody dydaktyczne: dr Michał Wendland (Instytut Filozofii),
dr Marta Kosińska (Instytut Kulturoznawstwa), dr Błażej Smykowski,
dr Magdalena Ziółkowska-Kuflińska (Instytut Socjologii) oraz za działalność
związaną z prowadzeniem programu Erasmus dr Sławomir Sztajer (Katedra
Religioznawstwa i Badań Porównawczych); nagrody organizacyjne III stopnia:
prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski (Instytut Socjologii) oraz dr Remigiusz
Ciesielski
i
dr
Jacek
Zydorowicz
(Instytut
Kulturoznawstwa),
nagroda organizacyjna za działalność na rzecz Olimpiady Filozoficznej: dr hab.
Artur Jocz (Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych).
Dr Łukasz Przybylski został laureatem Uniwersyteckiego konkursu
na zagraniczne podoktorskie staże naukowe w semestrze zimowym 2011/2012 jako postdoctoral visiting scholar odbył staż naukowy na University
of California w San Diego (USA). Ponadto w ramach programu Unikatowy
Absolwent środki finansowe na staże zagraniczne młodych pracowników
naukowych uzyskali dr Sławomir Sztajer, dr Paweł Łupkowski i dr Łukasz
Przybylski.
Prof. dr hab. Marek Kwiek otrzymał stypendium naukowe JM Rektora,
zaś prof. dr hab. Anna Brzezińska nagrodę Dziekana WNS za aktywność
naukową – pierwsze miejsce w rankingu osiągnięć publikacyjnych.
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego
W roku 2011 zostały przedłożone Centralnej Komisji do Spraw Stopni
i Tytułów wnioski o przyznanie Wydziałowi Nauk Społecznych uprawnień
do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie
kulturoznawstwa. Decyzją z dnia 26 kwietnia Wydział takie uprawnienia
otrzymał.
Instytut Psychologii, który wnioskował o przeniesienie uprawnień
do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie
psychologii z Wydziału Nauk Społecznych na poziom Instytutu decyzją
Centralnej Komisji z dnia 27 lutego 2012 r. takie uprawnienia otrzymał.
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Z podobnym wnioskiem wystąpił Instytut Socjologii i decyzją z dnia
26 marca 2012 roku otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora
habilitowanego nauk społecznych w zakresie socjologii.
W roku 2011 Rada Wydziału przeprowadziła 3 przewody habilitacyjne.
Przedmiotem kolokwiów habilitacyjnych były rozprawy i dorobek naukowy
z zakresu psychologii dr Maryli Sawickiej (21.11.2011) oraz nauk poznaniu
i komunikacji społecznej dr. Grzegorza Króliczaka (23.05.2011) i dr. Mariusza
Urbańskiego (24.10.2011). Rada odmówiła nadania stopnia doktora
habilitowanego dr. Jerzemu Kaczmarkowi.
Ponadto Rada Wydziału prowadziła postępowania w sprawie
przeprowadzenia przewodów habilitacyjnych dla dr. Andrzeja Pankalli,
Magdaleny Grabowskiej i Barbary Mróz (psychologia).
Rada Wydziału prowadziła także postępowanie w sprawie wniosku
o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych
dr. hab. Mieczysławowi Radochońskiemu z Uniwersytetu Rzeszowskiego
oraz dr hab. Marii Beisert z Instytutu Psychologii UAM.
W związku z przyznaniem uprawnień habilitacyjnych Instytutowi
Psychologii wszystkie przewody będące w toku zostały przekazane do Instytutu
Psychologii.
W Instytucie Filozofii w roku 2011 przeprowadzone zostały dwa
kolokwium habilitacyjne dr. Andrzeja Wawrzynowicza (10.10.2011),
dr. Norberta Leśniewskiego (21.11.2011). Rada Instytutu Filozofii wszczęła
postępowanie o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego trzem pracownikom
Instytutu i dr Monice Bakke (kolokwium habilitacyjne odbyło się 12.03.2012).
Rada Instytutu Filozofii prowadziła w roku 2011 dwa postępowanie
o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dla dr. hab. Krzysztofa
Łastowskiego (zakończone 28.11.2011) oraz dla dr. hab. Pawła Zeidlera
(w toku).
Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymali w roku 2011:
dr hab. Rafał Drozdowski z Instytutu Socjologii (18.04.2011), dr hab. Grzegorz
Dziamski z Instytutu Kulturoznawstwa (15.07.2011).
JM Pan Rektor mianował na stanowisko profesora zwyczajnego
prof. dr. hab. Władysława Jacka Paluchowskiego (Instytut Psychologii).
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Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych:
Lp.
Kierunek
Liczba
Liczba osób Liczba osób
osób –
pobierających przyjętych
ogółem
stypendia
na I rok
doktoranckie
1. wydziałowe – stacjonarne
52
36
16
(kulturoznawstwo i socjologia)
2. filozofia – stacjonarne
40
24
4
3. psychologia – stacjonarne
28
22
10
4. wydziałowe – niestacjonarne
7
8
(socjologia)
5. filozofia – niestacjonarne
9
Razem
136
82
38
Wg stanu na 30 listopada 2011 r. (GUS).
Informacja o rozwoju kadry naukowej w roku 2011 na Wydziale Nauk
Społecznych:
Wyszczególnienie

1

Doktora w
zakresie
- filozofii
- nauk o poznaniu
i komunikacji
- kulturoznawstwa
- psychologii
- socjologii
RAZEM
Doktora
habilitowanego
w zakresie
- filozofii
- nauk o poznaniu
i komunikacji
- psychologii
- socjologii
RAZEM

Uzyskane stopnie naukowe
Nadane stopnie naukowe
Ogółem przez pracowników Ogółem
Pracownikom
(3+4) uczelni/doktorantów (6+7) zatrudnionym/doktorantom
w
poza
w uczelni
poza
uczelni uczelnią
uczelnią
2
3
4
5
6
7

10

10

12

10

2
1
3
16

2
1
3
16

2
2
3
19

2
1
3
16

2
2

2
2

2
2

2
2

1
4

4

5

2

1
3

1
4

1
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Udział pracowników naukowych WNS w ważnych gremiach krajowych w 2011 roku
Senat RP
Prof. dr hab. Marek Ziółkowski – senator
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. dr hab. Jacek Sójka – członek Komitetu Polityki Naukowej
Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – przewodniczący Zespołu Specjalistycznego Nauk
Humanistycznych i Społecznych do oceny wniosków o przyznanie środków na działalność
statutową (zarz 50/2010 – do 13.04.2011);
Prof. dr hab. Andrzej Przyłębski - członek Zespołu interdyscyplinarnego do spraw
działalności upowszechniającej naukę w zakresie wydawnictw
Dr hab. Hanna Mamzer – członek Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (do 1.02.2011)
Dr hab. Hanna Mamzer – przewodnicząca Interdyscyplinarnego zespół do spraw działalności
wspomagającej współpracę naukową z zagranicą
Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – członek rzeczywisty, członek Prezydium PAN, członek
Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu
Prof. dr hab. Jerzy Kmita – członek rzeczywisty
Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Przewodniczący Rady Kuratorów: Wydział I Nauk
Humanistycznych i Społecznych PAN
Polska Akademia Umiejętności
Prof. dr hab. Marek Ziółkowski – członek korespondent
Centralna Komisja do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych
(stan na 31.12.2011)
Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński - członek Sekcji I
Państwowa Komisja Akredytacyjna
Prof. dr hab. Anna Brzezińska - ekspert
Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński - ekspert
Dr hab. Hanna Mamzer - ekspert
Dr hab. Krzysztof Moraczewski – ekspert
Dr Krzysztof Bondyra – członek zespołu ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
Narodowe Centrum Nauki
Prof. dr hab. Anna Brzezińska – ekspert
Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – ekspert
Prof. dr hab. Marian Golka – ekspert
Dr hab. Grzegorz Króliczak – ekspert
Prof. dr hab. Anna Pałubicka – ekspert
Prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka – ekspert
Prof. dr hab. Marian Wesoły – ekspert
Rada Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów
Prof. UAM dr hab. Renata Suchocka – przewodnicząca
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Rada Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów
Prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki - ekspert w zakresie nauk społecznych
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Prof. dr hab. Marek Ziółkowski – członek Rady Wydawniczej
Rada Fundacji Kultury Polskiej w Poznaniu
Prof. UAM dr hab. Marek Krajewski – członek

Wdrażanie Strategii Rozwoju UAM
W 2011 roku kontynuowane były prace nad wdrażaniem Strategii
Rozwoju UAM. Do najważniejszych należały realizacja następujących zadań:
1. Sformułowany został wydziałowy system ocen okresowych
pracowników, ze wskazaniem tych udokumentowanych osiągnięć
pracowników, które świadczą o aktywności naukowej. System ten
stosowano 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
Ranking za rok 2011 wkrótce pojawi się na stronie.
3. Władze dziekańskie dokonały przegląd polityki zatrudnieniowej
prowadzonej przez poszczególne instytuty, ze wskazaniem osiągnięć
naukowych i organizacyjnych uzyskanych przez osoby zatrudnione
w ostatnich latach.
4. Przy podziale środków finansowych na rok 2011 uwzględniono kryterium
efektywności naukowej. Powiązano przyznawanie poszczególnym
instytutom środków finansowych na działalność statutową, zarówno na
podtrzymanie potencjału badawczego jednostki, jak i rozwój młodych
naukowców i doktorantów w wewnętrznym trybie konkursowym, z liczbą
uzyskanych punktów za publikacje naukowe.
5. Ustalone zostały 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.
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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 społecznym (patrz: działalność kulturalna
Galerii Akademickiej).
9. Udział w programie Akademicki Poznań (uczestnictwo profesorów
E. Marsal i B. Weber w konferencji Children Philosophize. Dzieci
filozofują).
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.
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 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.
Ukazały
się
kolejne
numery
czasopism
redagowanych
lub współredagowanych przez pracowników Wydziału, takich jak: Przegląd
Religioznawczy, Czasopismo Psychologiczne, Człowiek i Społeczeństwo,
Fenomenologia, Lingua ac Communitas, Nauka, Poznańskie Studia z Filozofii
Humanistyki oraz Roczniki Socjologii Rodziny.
Do zwiększenia liczby opublikowanych książek przyczyniło się m.in.
uruchomienie w październiku 2009 rok Wydawnictwa Naukowego WNS.
W stosunkowo krótkim czasie i przy niskich kosztach wydawniczych
opublikowanych zostało w nim ponad 20 książek.
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Aktywność publikacyjna pracowników naukowych WNS
w latach 2008-2011:
WNS - publikacje
2008
2009
2010

Publikacje na tzw. liście
filadelfijskiej
Publikacje na liście ERIH
Publikacje na liście
MNiSW
Monografie w jęz. ang.
Rozdziały w jęz. ang.
Monografie w jęz.
Polskim
Rozdziały w jęz. polskim
Redakcje prac
zbiorowych
Łącznie

2011
Razem
– wg danych
na
15.03.2012
7
17

5

2

3

16
45

32
76

33
117

47
166

128
404
6
75
132

7
24

19
39

31
41

6
18
28

193
25

292
42

247
57

206
28

938
152

315

502

529

506

1852

Najważniejsze konferencje krajowe i międzynarodowe
Upowszechnianiu
wyników
badań
naukowych
prowadzonych
na Wydziale Nauk Społecznych służą organizowane w tym celu konferencje
i seminaria naukowe. W roku 2011 pracownicy Wydziału zorganizowali
następujące konferencje:
1. Nauka a piękno; 04-05.02.2011; Instytut Filozofii;
2. Aporie czasu; marzec, czerwiec 2011; Instytut Filozofii;
3. Co się nie potwierdza? Odkrywanie wyników negatywnych
w psychologii i naukach o zachowaniu. I Międzynarodowa Konferencja
Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki; 7-10.04.2011; Instytut
Psychologii; Koło Naukowe Psychologów;
4. W tym szaleństwie jest metoda. Jak można badać społeczeństwo?
05-07.05.2011; Instytut Socjologii, Koło Naukowe Studentów
Socjologii UAM;
5. Children Philosophize I. Dzieci filozofują; 09-11.05.2011; Instytut
Filozofii, PTPN; Zakład Etyki Instytutu Filozofii WNS UAM oraz
Akademicki Poznań i PTPN;
6. Relacje interpersonalne człowieka w cyklu życia; 11.05.2011; Instytut
Psychologii; Koło Naukowe Psychologów;
7. Rewitalizacja polskich miast. Dyskusja o kierunku zmian;
13-14.05.2011; Instytut Socjologii, Pracownia Socjologii Miasta;
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8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

Między psychologią a sztuką; 3-4.06.2011; Instytut Psychologii;
PSSiAP; Koło Naukowe Psychologów;
5 Poznańskie Kolokwia Kognitywistyczne połączone z 8 Zjazdem
Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego; 3-4.06.2011; Instytut
Psychologii UAM;
Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania;
11-12.06.2011; Instytut Psychologii;
Children Philosophize II. 06.08.2011; Instytut Filozofii, PTPN; Zakład
Etyki Instytutu Filozofii WNS UAM oraz Akademicki Poznań i PTPN;
Sztuka i jej społeczne konteksty; 04.11.2011; Instytut Kulturoznawstwa,
Koło Naukowe Kulturoznawców;
Fenomen muzyki; 07-08.11.2011; Instytut Kulturoznawstwa, Centrum
Badań im. Edyty Stein UAM; Katedra Muzykologii UAM, PTPN;
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania; Laboratorium Myśli
Muzycznej;
7 Poznańskie Forum Kognitywistyczne; 10-11.12.2011; Instytut
Psychologii; Koło Naukowe Kognitywistów;
Religia – Nauka – Kultura; 15-16.11.2011; Wydział Nauk Społecznych.

Ponadto prof. Marek Kwiek był współorganizatorem i członkiem Rady
Naukowej międzynarodowego kongresu w Istanbule: International Higher
Education Congress: New Trends and Issues; 25-27 maja 2011;
współorganizatorem i członkiem Rady Naukowej międzynarodowej konferencji
w Leuven, Belgia: Curating the European University, KULeuven, 10-11 lutego
2011; organizatorem konferencji międzynarodowej i autorem wystąpienia
głównego
konferencji
Prezydencji Polskiej w
UE,
Conference
on the Modernization of Higher Education, Sopot 23-25.10.2011.
Prof. Zbigniew Drozdowicz oraz pracownicy i doktoranci Katedry
Religioznawstwa
i Badań
Porównawczych
wygłosili
referaty
na III Międzynarodowym Kongresie Religioznawczym w Toruniu (12 – 15
września).
Prof. Juliusz Tyszka był współorganizatorem i członkiem komitetu
naukowego konferencji we Francji (Universite Rennes 2, we współporacy
z UAM i Universite Lille 3) pt. "Le geste createur dans les arts du spectacle"
(październik 2011).
Współpraca międzynarodowa
Wydział Nauk Społecznych prowadził w roku 2011 współpracę
z zagranicznymi partnerami zarówno w ramach umów międzyrządowych
i międzyuczelnianych oraz indywidualnych kontaktów pracowników
ze specjalistami w zakresie swoich dyscyplin naukowych z uniwersytetów
europejskich i amerykańskich.
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Pracownicy Instytutu Filozofii pracują w kilku międzynarodowych
projektach badawczych:
1. prof. M. Kwiek uczestniczy m.in. w następujących międzynarodowych
programach badawczych: (1) Czteroletnim projekcie 7 PR UE Marie
Curie Initial Training Network Education and Welfare (EDUWEL,
2009-2013); (2) Trzyletnim projekcie badawczym 7 PR UE Making
Capabilities Work (WORKABLE, 2009-2012); (3) Dwuletnim projekcie
Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NORPOL 2009-2011) - Polish
Higher Education and the European Higher Education and Research
Areas. Comparative Analysis and the Transfer of Good Practices
[Polskie szkolnictwo wyższe a europejska przestrzeń szkolnictwa
wyższego i badań naukowych. Analiza porównawcza i transfer dobrych
praktyk]; (4) Trzyletnim projekcie badawczym MNISW Transformacje
szkolnictwa wyższego w społeczeństwie opartym na wiedzy: teoretyczny
kontekst funkcjonowania instytucji edukacyjnych a zmiana społeczna
(TSW, 2009-2012); (5) czteroletnim projekcie badawczym European
Science Foundation (ESF), Academic Profession in Europe: Responses
to Societal Challenges (EUROAC, 2010-2013); (6) projekcie przez
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, 2010-2012).
2. prof. B. Andrzejewski – udział w programie Intercultural Coaching and
Mediating;
3. prof. T. Buksiński współpracuje z The Council for Research in Values
and Philosophy w Waszyngtonie;
4. prof. T. Buksiński – wydawanie serii wydawniczej w języku angielskim
w wydawnictwie Peter Lang; w 2011 roku ukazała się książka: Tadeusz
Bukiński (ed.), Religions in the Public Spheres, Peter Lang Publishing
House, s. 512.
Przy Instytucie Kulturoznawstwa funkcjonuje polski oddział
Stowarzyszenia Etyki Biznesu, jego przewodniczącym jest prof. dr hab. Jacek
Sójka (Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa), sekretarzem – dr Przemysław
Rotengruber (adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa).
Powołane w maju 2003 roku przez Rektora UAM Centrum Badań
im. Edyty Stein, którego Dyrektorem została prof. dr hab. Anna Grzegorczyk
z Instytutu Kulturoznawstwa kontynuowało cykl wykładów poświęconych
zagadnieniom filozofii współczesnej i filozofii rozwoju duchowego. Centrum
współdziała z ośrodkami w kraju i zagranicą, głównie w Niemczech i Włoszech,
które zajmują się filozofią fenomenologiczną i myślą filozoficzną Edyty Stein.
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W ramach prac badawczych prowadzonych w Centrum rozpoczęto również
działania zmierzające do przetłumaczenia jej dzieł.
Ponadto pracownicy Instytutu Kulturoznawstwa współpracują:
1. prof. A. Przyłębski z Uniwersytetem Europejskim Viadrina
we Frankfurcie n. Odrą oraz z kilkoma innymi uczelniami w Niemczech;
2. prof. J. Tyszka prowadzi międzynarodowe studia w zakresie „performing
arts”;
3. prof. J. Sójka współpracuje z European Business Ethics Network.
4. prof. J. Tyszka realizuje projekt badawczy i dokumentacyjny pn.
ARCREAS (ARchiver la CREation dans les Arts du Spectacle),
finansowany przez Université Rennes 2 – Haute Bretagne, Urząd Miejski
Rennes, Region Bretanii, Ministerstwo Kultury Republiki Francuskiej
i Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), koordynowany
w Laboratoire d’Études Théâtrales tegoż Uniwersytetu (koordynatorka:
dyrektorka Laboratoire, prof. Sophie Lucet).
5. dr J. Ostrowska i prof. J. Tyszka realizują projekt badawczy pn. Theatre
Architecture in Central Europe (TACE), w ramach programu „Culture”
UE, koordynowany przez Czeski Instytut Teatralny w Pradze.
W Instytucie Psychologii realizowane są m. in. następujące programy
współpracy z zagranicą: współpraca w zakresie filozofii nauki i psychometrii
z Universita’ degli Studi di Catania, współpraca w programie Zdrowie – ryzyko
a szanse i wyzwania transformacji makrospołecznej z Uniwersytetem
Psychologii Stosowanej Uniwersytetu w Lipsku, a także współpraca w obszarze
psychologii zdrowia oraz psychologii klinicznej z Uniwersytetem w Brnie.
Pracownicy Instytutu Socjologii:
1. dr hab. Piotr Matczak (Instytut Socjologii) realizuje (partner), w ramach
7 Programu Ramowego, projekt pt.: Individuals in Context: Supportive
Environments for Sustainable Living (InContext) (2010 – 2013).
2. dr hab. Hanna Mamzer realizuje (partner) w ramach programu
INTERREG (2011-2013) dwa projekty (1) Generations (2) Silver
Economy. Oba obejmują badania nad seniorami.
3. doktoranci Instytutu Socjologii Anna Datko i Łukasz Skoczylas biorą
udział w międzynarodowym projekcie badawczym pt.: The International
Sports Press Survey 2011 (04.2011-10.2011) inicjowanym przez Play the
Game and the German Sport University Cologne.
Prof. Z. Drozdowicz, kierownik Katedry Religioznawstwa i Badań
Porównawczych, współpracuje z Associaton des Societes de Philosophie
de Langue Francaise.
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Działalność dydaktyczna
W roku akademickim 2011/2012 wszystkie kierunki prowadzone
na Wydziale Nauk Społecznych, cieszyły się zainteresowaniem kandydatów
na studia. Najwięcej osób na jedno miejsce zgłosiło się na psychologię
(ponad 11 osób).
Na kierunki studiów prowadzone na Wydziale przyjęto w roku
akademickim 2011/2012 łącznie 1.859 studentów (w roku 2008/2009 1.544;
w 2009/2010 – 1.616; w 2010/2011 – 1.810), w tym 1.420 (w 2008/2009 – 829;
w 2009/2010 – 974; w 2010/2011 – 1.299) na studia stacjonarne i 439
(w 2008/2009 – 715; w 2009/2010 – 642; w 2010/2011 – 511) na studia
niestacjonarne.
Zbiorowość studencka Wydziału liczyła – w roku akademickim
2011/2012 – 4.946 studentów (w roku 2008/2009 – 5875; w 2009/2010 – 5.609;
w 2010/2011 – 4.865), w tym na studiach stacjonarnych 3.534 (w roku
2008/2009 – 3.286; w 2009/2010 – 3.405; w 2010/2011 – 3.324), na studiach
niestacjonarnych 1.412 (w roku 2008/2009 – 2.589; w 2009/2010 – 2.204;
w 2010/2011 – 1.541). Tytuł licencjata lub magistra na Wydziale uzyskało 1.073
(odpowiednio w roku 2008/2009 – 1022; w 2009/2010 – 1.294; 1.292)
studentów, w tym 728 (w roku 2008/2009 – 469; w 2009/2010 – 603;
w 2010/2011 – 796) na studiach stacjonarnych i 345 (w roku 2008/2009 – 553;
w 2009/2010 – 691; w 2010/2011 – 496) 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
i dr Joanna Ostrowska.
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.
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Aktualnie kształcimy na sześciu kierunkach studiów: filozofii,
kognitywistyce, kulturoznawstwie, psychologii, socjologii i pracy socjalnej.
W minionym roku akademickim modyfikowano wielokrotnie programy
studiów na wszystkich kierunkach i trybach studiów przystosowując je
do standardów kształcenia i potrzeb edukacyjnych.
Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna 17 czerwca 2011 roku przyznała
Instytutowi Psychologii UAM w Poznaniu akredytację (z oceną wyróżniającą)
dla kierunku psychologia na okres 5 lat, tj. do 2016 roku.
W roku 2011/2012 Instytut Filozofii uruchomił specjalność etyka
na kierunku filozofia, zaś w Instytucie Kulturoznawstwa, w ramach studiów
II stopnia na kierunku kulturoznawstwo, przeprowadzono po raz pierwszy nabór
na specjalność religioznawstwo.
Ponadto Instytut Kulturoznawstwa prowadzi kierunek kulturoznawstwo
specjalność dialog w kulturze europejskiej w Gnieźnie oraz kierunek
komunikacja międzykulturowa w języku angielskim 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
Wymiana
Praktyki
akademicki
studencka
studenckie
2008/2009
2009/2010
2010/2011

72
80
81

3
6
11

2011/2012

104

10

Wymiana kadry Wymiana
administracyjnej kadry
dydaktycznej
4
5
4
5
5
8
5

10

Wymiana
studentów,
pracowników
naukowo-dydaktycznych
oraz pracowników administracji jest realizowana na podstawie 71 umów
bilateralnych z 22 krajami Europy.
W porównaniu do lat ubiegłych spadła liczba osób, które przyjechały
na Wydział w ramach programu MOST (Mobilności Studentów). W toku
2011/2012 było to 5. studentów z krajowych uniwersytetów, jednocześnie
wyjechało do innych ośrodków uniwersyteckich w Polsce 17 studentów naszego
Wydziału.
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Na Wydziale Nauk Społecznych istnieje 9 instytucjonalnych form
studiów podyplomowych prowadzonych przez Instytuty. Z funkcjonujących
3 studia podyplomowe działają przy Instytucie Psychologii, 1 przy Instytucie
Socjologii i 1 przy Instytucie Kulturoznawstwa i 3 przy Instytucie Filozofii.
W roku akademickim 2011/2012 na studiach podyplomowych kształciło się
łącznie 333 słuchaczy, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych za rok
akademicki 2010/2011 odebrało 159 osób.
W roku 2010 utworzone zostały 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). Rok akademicki 2011/2012 był pierwszym, w którym
przeprowadzono rekrutację na te studia.
W roku 2011 utworzone zostały studia podyplomowe MBA Zarządzanie
Szkołą Wyższą (Zarządzenie Nr 229/2011/2012 Rektora Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie
utworzenia Studiów Podyplomowych MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą) –
studia powstały w związku z realizacją Projektu: „WIEDZA DLA EKSPERTA”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV
Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału
dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni (numer umowy: 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.
W ramach programu AMU-PIE koordynowanego przez Uniwersyteckie
Centrum Edukacji Międzynarodowej pracownicy Wydziału Nauk Społecznych
prowadzili kilkanaście wykładów w języku angielskim w roku akademickim
2011/2012. Wprowadzono także te wykłady jako zajęcia fakultatywne
do programu studiów doktoranckich na rok 2011/2012.
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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 2011/2012,
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. Koszty jego
eksploatacji spoczywają na Rektorze.
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
Nowelizacja ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i jej wejście w życie z dniem 1 października 2011 r. nałożyła na Uczelnie oraz
Wydziałowe Komisje Stypendialne obowiązek stosowania jej postanowień.
Uległ zmianie Regulamin pomocy materialnej.
Przy przyznawaniu środków z funduszu pomocy materialnej
obowiązywały nowe zasady stypendialne, ograniczono uprawnienia
do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych tylko do jednego
kierunku, zlikwidowane zostało stypendium na wyżywienie, zmieniono zasady
podwyższania oraz obniżania progu samodzielności finansowej studenta. Po raz
pierwszy zastosowano nowe zasady przyznawania dotychczasowych stypendiów
naukowych, które obecnie nazywa się stypendium rektora dla najlepszych
studentów. Do podstawy obliczenia tego stypendium brano pod uwagę, oprócz
średniej z egzaminów, także osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.
W kolejnym roku akademickim do obliczenia średniej będą brane pod uwagę
wszystkie przedmioty. Stypendium rektora dla najlepszych studentów było
stopniowane, stypendium I stopnia wynosiło 1.000 zł , II stopnia – 600,- zł
natomiast III stopnia – 350 zł.
W roku akademickim 2011/2012 Wydział otrzymał ogólną miesięczną
kwotą na świadczenia materialne dla studentów w wysokości 215.370,- zł
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na pierwszy semestr dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Dotacja
przeznaczana była na stypendia socjalne, dodatki mieszkaniowe, stypendia
dla niepełnosprawnych, zapomogi Stypendium socjalne wynosiło 250,-zł,
dla studentów niepełnosprawnych – 250,- zł (niezależnie od dochodu), dodatek
mieszkaniowy – 210,- zł, a zapomoga do 1.000 zł. W drugim semestrze kwota
miesięczna na świadczenia socjalne wynosi 223.300,- zł , wzrosło stypendium
socjalne do 300 zł natomiast pozostałe świadczenia nie uległy zmianie.
Wydziałowa Komisja Stypendialna złożona z przedstawicieli studentów,
członków Wydziałowego Samorządu Studentów i pracowników Wydziału
przyznała: 414 stypendiów socjalnych, biorąc za podstawę dochód na członka
rodziny do 645 zł netto, w I semestrze, w drugim do 745 zł netto, 84 osoby
otrzymało stypendia dla niepełnosprawnych, dodatek mieszkaniowy – 225 osób.
Zasiłki losowe zwykle w najwyższej kwocie uzyskało 68 studentów.
313 osobom przyznano stypendium rektora dla najlepszych studentów, w tym
I stopnia otrzymała tylko 1 osoba, II stopnia – 50 osób, pozostali III stopnia –
262, 74 osoby otrzymały decyzje negatywne- mimo wysokiej średniej.
W roku akademickim 2011/2012 pięciu studentów Wydziału Nauk
Społecznych uzyskało stypendia Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego, w tym
trzy osoby z psychologii, jedna z kognitywistyki i jedna z socjologii.
Studentom Wydziału przydzielono 157 miejsc w domach studenckich.
Liczba miejsc staje się z roku na rok coraz mniejsza. Zmiana powodowana jest
poprawą warunków życia w domach studenckich (pokoje 4-osobowych
zamieniane są na 2-osobowe).
Pula przydziału stypendium socjalnego z roku na roku również maleje.
Działalność naukowa studentów i doktorantów
Rozwija się studencki ruch naukowy. W każdym instytucie działają koła
naukowe, związane merytorycznie z daną dyscypliną nauki i specjalizacjami
dydaktycznymi. Są one organizatorami konferencji naukowych i spotkań,
redagując również własne prace zbiorowe w kooperacji z doktorantami.
Szczególnie dużą aktywność w tym zakresie przejawiały: Koło Naukowe
Studentów Komunikacji Społecznej, Koło Naukowe Historii Kultury
Artystycznej oraz Koło Naukowe Psychologów, składające się z kilkunastu
sekcji. Integrującą rolę w środowisku młodych badaczy spełnia Studenckie Koło
Naukowe Humanistów. 26 października 2011 roku, decyzją Pana Prorektora
prof. dr. hab. Zbigniewa Pilarczyka do rejestru uczelnianych organizacji
studenckich UAM, wpisane zostało Koło Naukowe Bliżej Neuropsychologii
działające przy Instytucie Psychologii.
Najnowszy projekt koła naukowego powstał na kierunku praca socjalna –
obecnie trwa proces rejestracji.
Zarówno studenci, jak i doktoranci brali udział w promocji Wydziału
na Targach Edukacyjnych oraz w trakcie Festiwalu Kulminacje.
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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.
Działalność kulturalna
W Collegium im. Floriana Znanieckiego (budynek E) kontynuowana była
działalność Galerii Akademickiej, w której eksponowane były prace profesorów
oraz absolwentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w ramach
III Odsłony Kolekcji UAP. 30 marca 2011 w Galerii Akademickiej w Collegium
Znanieckiego miał miejsce wernisaż wystawy „Rytm życia” Weroniki Danieli
Karwowskiej. Organizatorem było Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej
Akademicka Grupa Inicjatyw WSE. Ponadto w kwietniu i maju 2011 w Galerii
miała miejsce wystawa poświęcona projektowi „Niewidzialne miasto” (projekt
zainicjowany przez Zakład Badań Kultury Materialnej i Wizualnej w Instytucie
Socjologii]. 30 maja 2011 Galeria Akademicka w Collegium Znanieckiego
gościła Bruno Kopera przy okazji wernisażu wystawy „Podróże Wyobraźni”.
Artysta pokazał 27 gwaszy. Od czerwca 2011 do lutego 2012 w Galerii
Akademickiej trwała wystawa trzeciej edycji Kolekcja UAP.
W dniach 16-18 maja 2011 odbyła się druga edycja
współorganizowanego przez Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Studiów
Edukacyjnych Festiwalu Kultury Studentów KULMINACJE. Festiwal został
wpisany w szereg innych majowych imprez związanych z obchodami Dekady
Jubileuszowej UAM oraz program tzw. Wielkiej Majówki 2011. Dzięki
aktywniej postawie wolontariuszy z komitetu organizacyjnego o Kulminacjach
było w tym roku głośno za sprawą mediów, ulotek, portali społecznościowych,
oraz licznych patronów i partnerów Festiwalu.
W roku 2011 działał także, powołany jesienią 2008 roku, Klub
Dyskusyjny Szamarzewo Hyde Park. W jego ramach w roku 2011/2012
przeprowadzono kilkanaście spotkań dyskusyjnych na różne tematy społeczne
oraz prezentacji dokonań różnych twórców.
Komercjalizacja nauki i technologii
Na Wydziale Nauk Społecznych należałoby raczej mówić
o upowszechnianiu nauki i jej aplikacjach, szczególnie dla otoczenia
społecznego. Współpraca Wydziału z otoczeniem społecznym dotyczy
szczególnie działań na rzecz instytucji rządowych, jednostek samorządu
terytorialnego, oświaty, sądownictwa, organizacji pozarządowych itp.
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Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym
W Instytucie Filozofii współpracę z otoczeniem społecznym realizuje
dr Krzysztof Przybyszewski, który organizował we współpracy z Helsińską
Fundacją Praw Człowieka, Festiwalu Filmowego w Poznaniu: Prawa człowieka
w filmie; (2) organizował debaty oxfordzkich ze studentami jako formę
upowszechniania wiedzy (przykładowe tematy: Czy w Polsce eutanazja
powinna być zalegalizowania?; Czy Polska jest krajem w którym przestrzega się
prawa do wolności myśli, słowa i religii?); jest korespondentem regionalnym
(w województwie wielkopolskim) w programie monitoringowym prowadzonym
przez Fundację im. Stefana Batorego: Monitoring wyborów samorządowych
w mediach publicznych.
Pracownicy Instytutu Psychologii uczestniczą w zadaniach realizowanych
przez samorządy terytorialne i jednostki oświatowe: (1) 6 maja 2011 roku
w Warszawie na spotkaniu dyrektorów przedszkoli, nauczycieli przedszkoli
i klas I oraz rodziców z dzielnicy Żoliborz prof. dr hab. Anna I. Brzezińska
przedstawiła wykład pt.: Jak pomóc 6-latkowi w dobrym funkcjonowaniu
w szkole: co mogą zrobić rodzice, a co powinna zrobić szkoła? W spotkaniu
uczestniczyły studentki III roku psychologii IP UAM: Elżbieta Grzona i Natalia
Pawłowska. (2) 2 maja 2011 roku w Warszawie na konferencji pt.: Na początku
jest przedszkole… dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, podsumowującej
realizację projektu partnerskiego „Szansa na przedszkole” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej, zorganizowanej przez Towarzystwo Rozwijania
Aktywności Dzieci „SZANSA” – Oddział Terenowy Warszawa – Ochota
prof. dr hab. Anna I. Brzezińska wygłosiła wykład podsumowujący konferencję
pt.: Jak wspomagać rozwój dziecka 5-letniego, aby dobrze przygotować je do
roli 6-letniego ucznia? (3) 11 marca 2011 roku na Wydziale Studiów
Edukacyjnych UAM w Poznaniu zorganizowano I Środowiskowe Seminarium
poświęcone sprawom oświaty w Wielkopolsce. Współorganizatorem – obok
Wydziału Studiów Edukacyjnych - było Wielkopolskie Stowarzyszenie
Pozytywistów, reprezentowane przez Przewodniczącego – Pana Profesora
Rektora Stanisław Lorenca. Na spotkaniu obecna była Pani Poseł – Krystyna
Łybacka. Uczestnikami spotkania byli samorządowcy odpowiedzialni za sprawy
edukacji na terenie Wielkopolski. Prof. dr hab. Anna I. Brzezińska razem
z prof. dr hab. Kazimierzem Przyszczypkowskim przedstawili prezentację
nt.: Dobra szkoła: co to dzisiaj znaczy? (4) Dr Łukasz Przybylski był jednym ze
współautorów raportu pt.: Założenia zintegrowanego systemu informacji
pasażerskiej województwa wielkopolskiego przygotowywanego przez ekspertów
z UAM i Politechniki Poznańskiej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego. Raport był częścią projektu modernizacji linii
kolejowych i infrastruktury dworców w oparciu o reguły universal design
i information design. Raport został opublikowany w listopadzie 2011 roku.
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Pracownicy Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu w 2011 roku mieli
również możliwość wykorzystywania swojej wiedzy w licznych
przedsięwzięciach o charakterze aplikacyjnym oraz doradczym. Warto tu
wspomnieć o przedsięwzięciach badawczych pracowników Instytutu Socjologii,
finansowanych z funduszy Narodowego Centrum Kultury, a mianowicie
o projektach: Tworzenie kultury – badanie uczestnictwa w kulturze
oraz Kolaboratorium. Popularyzacja współdziałania w kulturze, których celem
było testowanie nowych narzędzi badania kultury i strategii aktywizacji
kulturowej. Cechą obu tych przedsięwzięć było również to, iż ich rezultaty
trafiały do szerokiej publiczności oraz instytucji kultury, a więc posiadały one
wysoką wartość aplikacyjną.
Prof. dr hab. Zbigniew Woźniak brał udział w roli eksperta
w następujących projektach: Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego:
Badanie obszarów wykluczenia społeczno-ekonomicznego dla potrzeb strategii
rozwiązywania problemów społecznych w wybranych powiatach województwa
wielkopolskiego; 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) Regionalna sieć
innowacji i promocja innowacji w regionie. Był on również ekspertem
regionalnym programu Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji (Program
Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2.
Regionalne Strategie Innowacji).
Z kolei dr hab. Piotr Matczak brał udział w seminariach i prowadził
dyskusje w ramach Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej (1.12.2010 oraz
5.04.2011, Warszawa) z udziałem m.in. ministra Olgierda Dziekońskiego,
dotyczących prezydenckiego projektu ustaw dotyczących wzmocnienia roli
jednostek pomocniczych samorządu: „Projekt ustawy o wzmocnieniu udziału
mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów
i województw, oraz o zmianie niektórych ustaw. Ten sam pracownik
opracowywał krajowy raport nt. spółdzielczości w rolnictwie, w ramach
zamówionych przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich KE (DG Agriculture and Rural Developement) badań „Wsparcie dla
Spółdzielni Rolniczych”, koordynowanych przez The Agricultural Economics
Research Institute (LEI) z Wageningen (Holandia). Badania te stanowią element
przygotowanej przez Dyrekcję Generalną ds. RROW, nowej formy Wspólnej
Polityki Rolnej, od 2014 roku. Jedną z głównych planowanych zmian jest
wzmocnienie pozycji producentów, w łańcuchu żywności.
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Prof. UAM dr hab. Marek Krajewski, na zlecenie Narodowego Centrum
Kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uczestniczył
w roli eksperta w zespole przygotowującym projekt nowego kwestionariusza
badań nad uczestnictwem w kulturze dla GUS, w zespole przygotowującym
Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego na potrzeby Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, dokonał on też, na zlecenie MKiDN, analizy
programu dotacyjnego Obserwatorium Kultury.
Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych zaangażowani są także
w tworzenie programu Foresight w części dotyczącej Wielkopolski. Prof. UAM
dr hab. Ryszard Cichocki jest ekspertem nauk społecznych projektu Foresight
Wielkopolska. 16.12.2011 odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
konferencja
podsumowująca
pod
tytułem:
Foresight
Regionalny
dla Wielkopolski 2030 – etap budowy alternatywnych scenariuszy.
Zaprezentowano na niej wyniki badania Delphi oraz profili w pięciu obszarach
badawczych, które prezentowało pięciu kierowników obszarów, w tym
dr Maciej Kokociński (Instytut Socjologii).
Popularyzacja wiedzy i promocja wydziału
W ramach popularyzacji wiedzy i promocji Wydziału 17 listopada 2011
w Instytucie Filozofii UAM odbyła się Konferencja dla młodzieży Aktualność
Filozofii – Światowy Dzień Filozofii UNESCO. Ponadto prof. UAM dr hab. Ewa
Nowak prowadzi lekcje pilotażowe z etyki i filozofii w szkołach m. Poznania
(PL) i m. Kreuzlingen (Szwajcaria. Dr Anna Malitowska organizuje
comiesięczne Wykłady Otwarte z Filozofii i Etyki dla Młodzieży oraz Warsztaty
Filozoficzne, a także (wraz z dr. Mateuszem Boneckim) wykład otwarty
i warsztaty Living Values. Cele, metody i efekty kształcenia prowadzone przez
Shelagh Moore ze stowarzyszenia Living Values International (Instytut Filozofii
UAM, 16.05.2011). Dyrekcja Instytutu Psychologii powołała w maju 2011 r.
zespół ds. promocji kierunków - powstał projekt Po-Prostu.
Do corocznych działań podejmowanych przez władze Wydziału należy
również promowanie prowadzonych na Wydziale kierunków studiów
na Targach Edukacyjnych.
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Administracja wydziałowa
Po podziale Wydziału liczba zatrudnionych w administracji wydziałowej
wynosi 41 osób. Pracują one na 39,75 etatach. 20 osób (20 etatów) to personel
dziekanatu. 21 osób (19,75 etatu) stanowią administrację instytutową.
W Dwuwydziałowej Bibliotece Nauk Społecznych pracuje 15 osób (13 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.
Działalność organizacyjna
W roku akademickim 2011/2012 odbyło się osiem (do końca roku
akademickiego zaplanowano jeszcze dwa) zwyczajnych posiedzeń Rady
Wydziału i 4 posiedzenia nadzwyczajne, w tym trzy dla przeprowadzenia
końcowego etapu postępowania habilitacyjnego (kolokwium habilitacyjnego).
Zmiany w strukturze organizacyjnej
Z dniem 1 marca 2011 roku powołana została, decyzją JM Rektora UAM,
Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych. Jej skład kadrowy tworzą
pracownicy istniejącego od 1988 roku w ramach Instytutu Filozofii Zakładu
Historii i Filozofii Religii, który tym samym uległ likwidacji.
W Instytucie Psychologii przekształcona została Pracownia Psychologii
Środowiskowej oraz Międzykulturowej w Laboratorium Badania Działań
i Poznania (Zarządzenie Rektora UAM Nr 307/2011/2012 z dnia 27 grudnia
2011 r.).
Z końcem roku akademickiego 2010/2011, wraz z przejściem
na emeryturę Kierownika doc. dr. hab. Andrzeja Kocikowskiego, zniesiona
została Pracownia Komunikacji Multimedialnej.
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Finansowe podstawy funkcjonowania WNS
Finansowanie Wydziału w roku 2011 opierało się na dwóch
podstawowych źródłach - dotacji z budżetu państwa oraz środków ze studiów
niestacjonarnych. Dotacja budżetowa składa się z trzech funduszy: funduszu
na działalność statutową, 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.
W roku akademickim 2011/2012 Wydział (przede wszystkim Instytuty)
dysponował także środkami własnymi, pochodzącymi z opłat za studia
niestacjonarne i podyplomowe – była to według preliminarzy kwota 7,1 mln zł,
z czego 4,1 mln zł pozostało w gestii naszych jednostek, a 3,0 mln zł zasiliło
budżet centralny Uniwersytetu.
Projekty badawcze MNiSW – wyniki konkursów w latach 2008-2011:
lp.
nr konkursu
własne promotorskie habilitacyjne
Razem
1. nr 35 - styczeń 2008
1
4
1
6
2. nr 36 - lipiec 2008
2
3
5
3. nr 37 - styczeń 2009
4
2
1
7
4. nr 38 - lipiec 2009
1
4
5
5. nr 39 - styczeń 2010
3
3
1
7
6. nr 40 - lipiec 2010
12
3
15
suma
23
19
3
45
Projekty badawcze NCN i NPRH
W pierwszym konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki
(NCN) finansowanie uzyskały projekty badawcze dwie osoby ze stopniem
doktora – dr M. Ziarko, dr C. Kościelniak oraz cztery osoby ze stopniem
magistra – M. Stańko-Kaczmarek, E. Jeleń, F. Szumski, P. Olesiński. Projekty
złożone w ramach drugiego konkursu, ogłoszonego w grudniu 2011 roku, są
obecnie ocenianie.
W roku 2011 przeprowadzony został również po raz pierwszy konkurs
w ramach
Narodowego
Program Rozwoju
Humanistyki (NPRH).
Zakwalifikowane do finansowania zostały dwa projekty: (1) Transformacja
publicznych
zadań
uniwersytetu
w
kontekście
wieloreligijnych
i wielokulturowych uwarunkowań społecznych – dr Cezary Kościelniak (Nr 2
22H 11 0007 80 – moduł 2.2) oraz (2) Seria monografii w Verlag Konigshausen
& Neuman (ew. LiT Verlag) pt.: Development in Humanities – prof. dr hab.
Zbigniew Drozdowicz (Nr 5 31H 11 0020 80 – moduł 3.1).
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