Wydział Nauk Społecznych

Na długo przed rewitalizacją kampusu Ogrody na jednym z naszych murów zaistniało wymalowane
sprayem uśmiechnięte słońce, co należy czytać jako wizualny wyraz obecnej w slangu studenckim
parafrazy: Wydział Nauk Słonecznych. I wcale nie chodzi o jakieś kosmiczne treści tu przekazywane,
ale raczej o sprzyjający klimat do nauki i twórczej wymiany myśli. Na korzystną atmosferę
studiowania składa się też mnogość zieleni i dobra komunikacja. Wprawdzie owo grafficiarskie słonko
zniknęło już pod styropianem, ale spontaniczna sztuka na kampusie jest wciąż obecna. Od strony pętli
studentów wita kilkunastometrowy mural autorstwa Roberta Procha [UAP], a w głębi klika
monumentalnych instalacji rzeźbiarskich Piotra Tetlaka [UAP], w tym słynny fortepian i żyrafa –
rzeźby widowiskowo zapalane przy różnych okazjach. W najnowszym z budynków, czyli Collegium im.
Floriana Znanieckiego mamy ponadto Galerię Akademicką z dynamicznie odświeżanymi wystawami,
gdzie na równych prawach funkcjonują prace studentów i profesorów, artystów profesjonalnych i
zdolnych amatorów. Artystyczny pejzaż dopełniają doroczne edycje Festiwalu Kultury Studentów
KULMINACJE.

W maju 2015 roku Wydział obchodził jubileusz 40-lecia, jednak instytucjonalne tradycje naukowobadawcze i dydaktyczne Wydziału Nauk Społecznych sięgają czasów funkcjonowania powstałej w
1919 r. Wszechnicy Piastowskiej, przemianowanej później na Uniwersytet Poznański.
WNS posiada wysoką pozycję naukową znajdując się od lat w I kategorii w systemie ocen działalności
jednostek naukowych. Posiada szeroki zakres i wysoką rangę prac badawczych oraz uprawnienia do
nadawania stopni naukowych. Kadra naukowa znana jest z licznych i znaczących publikacji,
aktywności na forum krajowym i międzynarodowym. Skupia ona członków PAN, rad naukowych
prestiżowych stowarzyszeń, a także polskich i zagranicznych organizacji naukowych. Nasi pracownicy
mają okazję publikować swe książki i czasopisma w Wydawnictwie Naukowym WNS. Ponadto często
goszczą u nas z wykładami naukowe znakomitości międzynarodowego formatu, jak m.in. Richard
Rorty, Richard Shusterman, Slavoj Žižek, Sławomir Magala, Wolfgang Welsch, Zygmunt Bauman.

W ramach Wydziału Nauk Społecznych funkcjonują 4 instytuty: Instytut Filozofii [fb IF], Instytut
Kulturoznawstwa [fb IK], Instytut Psychologii i Instytut Socjologii [fb IS] oraz Katedra
Religioznawstwa i Badań Porównawczych , w ramach których studenci mogą kształcić się na 6
kierunkach studiów [a w ich ramach na wielu specjalnościach].

Czego i jak uczymy?
Zajęcia w ramach poszczególnych kierunków studiów oferują niezwykle szerokie spektrum
tematyczne w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Formy zajęć rozciągają się od
klasycznych wykładów, poprzez prezentacje multimedialne, warsztaty, aż po laboratoria
kognitywistyczne z wykorzystaniem sprzętu diagnostyczno-badawczego typu eye-tracker, wariograf
itp. Spore grono naszych studentów korzysta z oferty wymiany zagranicznej w ramach programu
Erasmus.
Na Wydziale funkcjonują studia doktoranckie jako instytucjonalne formy kształcenia młodych
pracowników nauki: Wydziałowe Studium Doktoranckie (dla kulturoznawców), Studium Doktoranckie
Instytutu Filozofii, Studium Doktoranckie Instytutu Psychologii oraz Studium Doktoranckie Instytutu
Socjologii.

Wydział prowadzi również kształcenie podyplomowe na kierunkach:
Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii, Organizacja Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej,
Etyka dla Nauczycieli, Etyka, MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą, Komunikacja Międzykulturowa, Kurs
Dokształcający w dziedzinie Seksuologii i Kurs dokształcający w zakresie pedagogiki.
Co po studiach?
Wbrew panującej w mediach opinii na rynku pracy z powodzeniem znajduje się miejsce dla filozofów
(w specjalnościach etyka, życie publiczne, komunikacja społeczna), kognitywistów, kulturoznawców,
religioznawców, pracowników socjalnych, socjologów i psychologów. Specyfika i różnorodność
uzyskanej na naszych studiach wiedzy daje kompetencje do pracy w różnych obszarach: instytucji
sektora publicznego, oświaty, kultury, mediów, reklamy i biznesu.
Studenci kulturoznawstwa przeprowadzili kilkanaście wywiadów z absolwentami tego kierunku – na
stronie kulturoznawcy.info obejrzycie to co obecnie robią, jak wspominają pobyt na studiach,
profesorów i kampus.

Władze Wydziału:
dziekan prof. UAM dr hab. Jacek Sójka
prodziekani: prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska, dr Marcin Poprawski, dr Mariusz Szynkiewicz

Dane kontaktowe dla kandydatów na studia:
Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
tel.: 61 829 21 00, faks: 61 829 21 02
e-mail: wns@amu.edu.pl, www.wns.amu.edu.pl

WNS to cztery budynki – trzy przy ul. Szamarzewskiego i jeden na ul. Międzychodzkiej

