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I. Wstęp

W niniejszym sprawozdaniu omówiona została działalność Uczelni w roku 2007. Zarówno
wydarzenia zewnętrzne o charakterze politycznym, społecznym i kulturalnym, jak i
wewnętrzna polityka Uczelni kształtowały oblicze Uniwersytetu w roku 2007. W minionym
okresie realizowany był taki program działalności Uczelni, aby przy równoczesnym
wzroście liczby studentów oraz ograniczonym finansowaniu nauki i dydaktyki mogła ona
sprostać

wymogom

stawianym

przez

Państwową

Komisję

Akredytacyjną

oraz

wymaganiom stawianym nauce i edukacji.
Rok 2007 dla nas wszystkich był rokiem wyborów parlamentarnych, z naszej Uczelni do
Parlamentu VI kadencji zostali wybrani: do Senatu prof. Jadwiga Rotnicka i prof. Marek
Ziółkowski, natomiast do Sejmu RP dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, mgr inŜ. Paweł
Arndt i dr Dariusz Lipiński.
Okres sprawozdawczy związany był z obowiązywaniem tzw. ustawy lustracyjnej. 16
kwietnia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu UAM poświęcone omówieniu
przebiegu

i

realizacji

(parlamentarzystów

na

UAM

wielkopolskich,

tejŜe

ustawy

dyrektorów

z

udziałem

instytutów,

zaproszonych

kierowników

gości

jednostek

międzywydziałowych). W dniu 20 kwietnia JM Rektor uczestniczył w spotkaniu rektorów z
prezydentem Lechem Kaczyńskim. Spotkanie dotyczyło tzw. ustawy lustracyjnej.
Nasza Uczelnia ciągle się rozwija, dlatego waŜnym osiągnięciem była uchwała Senatu
UAM z dnia 17 grudnia 2007 roku ws. utworzenia Wydziału Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa rozpocznie działalność z
dniem 1 stycznia 2008 r., z tym Ŝe do dnia 31 sierpnia 2008 r. wyłącznie w zakresie
tworzenia swoich struktur organizacyjnych.
W sprawozdaniu zostały przedstawione kolejno: istotne zadania Uczelni, współpraca
organów Uczelni ze wspólnotą akademicką, tworzenie przyjaznego klimatu społecznego
wokół

Uczelni,

kształcenie,

badania

naukowe

i

współpraca

z

zagranicą,

studia

doktoranckie, stopnie i tytuły naukowe, sprawy kadrowe, studenckie, inwestycje
budowlane i remonty, finanse oraz zmiany organizacyjne w Uczelni. Ujęto takŜe
sprawozdania

innych

jednostek

organizacyjnych

oraz

centrów

uniwersyteckich.

Integralną częścią sprawozdania są równieŜ załączniki, zawierające szczegółowe dane
liczbowe.
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II. Istotne zadania Uczelni i wydarzenia uczelniane
W okresie sprawozdawczym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w pełni
angaŜował się w realizację zadań naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych,
społecznych i kulturalnych. Uczelnia nasza jest świadoma tego, iŜ wysoka ranga oraz
zapewnienie warunków rozwoju zaleŜą nie tylko od wybitnej kadry naukowej, ale takŜe
od uznania polityków i szeroko rozumianej opinii społecznej, tak w kraju, jak i za granicą.
Na jego renomę wpływa nie tylko tradycja czy osiągnięcia naukowe kadry akademickiej,
ale przede wszystkim atrakcyjny program kształcenia studentów oraz udział w wielu
istotnych programach międzynarodowych.
Powiększająca się z roku na rok społeczność akademicka UAM plasuje nas ciągle na czele
uczelni poznańskich, a takŜe wśród czołowych uniwersytetów polskich. W roku 2007
Uniwersytet skupiał ponad ponad 60-tysięczną społeczność, złoŜoną ze studentów i
doktorantów,
nauczycieli
akademickich,
pracowników
naukowo-technicznych,
bibliotecznych, administracyjnych i innych. W omawianym okresie działało 13 wydziałów
oraz kilka jednostek ogólnouczelnianych, pozawydziałowych i międzywydziałowych.
W ramach tej działalności moŜna zauwaŜyć bardzo rozległą ofertę dydaktyczną.
Rekrutacja w roku akademickim 2006/2007 prowadzona była na 40 kierunkach i 173
specjalnościach, a w roku akademickim 2007/2008 na 45 kierunkach i 178
specjalnościach.
Badania naukowe, obok dydaktyki, stanowią o sile naszego Uniwersytetu, są prowadzone
na wydziałach, w instytutach, w zakładach i pracowniach, a takŜe w specjalnych centrach
badawczych. W roku 2007 osiągnięto wiele znaczących wyników naukowych,
opublikowanych w tysiącach prac naukowych, ksiąŜkach i monografiach oraz
przedstawionych na wielu konferencjach i sesjach naukowych międzynarodowych i
ogólnopolskich.
W roku 2007 Uczelnia kontynuowała owocną współpracę z organami samorządów
terytorialnych w zakresie organizowania zajęć dydaktycznych na poziomie licencjackim w
swoich ośrodki zamiejscowych.
W rankingu prowadzonym przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” UAM w okresie
sprawozdawczym uzyskał 5. miejsce wśród wszystkich uczelni akademickich i
nieakademickich w kraju, jak i wysokie miejsce w rankingu przeprowadzonym przez
tygodnik „Polityka”.
Na wysoką rangę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wpływa przede wszystkim
ogromny wysiłek i potencjał jego kadry naukowo-dydaktycznej. Składa się na nią praca
wybitnych uczonych, którzy samodzielnie i wraz ze swoimi współpracownikami oraz
uczniami tworzą dzieła i osiągnięcia naukowe, zyskujące uznanie w europejskim i
światowym obszarze badawczym.
Wyrazem uznania dla profesorów naszego Uniwersytetu było m.in.:
- ponowny wybór prof. Marka Ziółkowskiego na stanowisko Wicemarszałka Senatu RP,
- pełnie funkcji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa WyŜszego przez
prof. Stefana Jurgę,
- powołanie przez Sejm Dziekana prof. Andrzeja Szwarca w skład Trybunału Stanu,
- odznaczenie prof. Huberta Orłowskiego KrzyŜem Zasługi I klasy Orderu Republiki
Federalnej Niemiec,
- uhonorowanie prof. Czesława Błaszaka godnością doktora honoris causa
Uniwersytetu Wechta z Niemiec,
- przyznanie medali „Gloria Artis” prof. Zofii Trojanowiczowej i prof. Edwardowi
Balcerzanowi,
- przyznanie medalu Rządu Republiki Korei za zasługi dla kultury prof. Jerzemu
Bańczerowskiemu,
- przyznanie prof. Bogdanowi Marcińcowi Medalu im prof. W. Świętosławskiego najwyŜszego odznaczenia Stowarzyszenia InŜynierów i Techników Przemysłu
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Chemicznego, w uznaniu zasług dla Stowarzyszenia,
- przyznanie przez Polskie Towarzystwo Botaniczne prof. Maciejowi Zenktelerowi
Medalu im. Władysława Szafera,
- uhonorowanie prof. BoŜeny Chrzastowskiej Medalem „Optime Merito Archidioecesis
Posnaniensis” za krzewienie nauki i kultury chrześcijańskiej w archidiecezji
poznańskiej.
Na uwagę równieŜ zasługuje fakt, iŜ prof. Piotr Tryjanowski (Wydział Biologii) jest
członkiem ekspertem Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental
Panel on Climate Change – IPCC), organizacji, która 12 października 2007 r. wraz z Alem
Gorem została uhonorowana pokojową Nagrodą Nobla za wysiłki na rzecz budowy i
upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu wynikających z działań człowieka i za
walkę z takimi zmianami.
W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa WyŜszego funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nauki
sprawował profesor Tomasz Jasiński, a funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Polityki
Naukowej i Naukowo-Technicznej prof. Bogdan Marciniec. NaleŜy takŜe odnotować
pełnienie funkcji z wyboru w Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa WyŜszego przez: prof. Romana Hausera, prof. Michała Karońskiego, prof.
Henryka Koroniaka, prof. Andrzeja Kostrzewskiego, prof. Wojciecha Nawrocika. prof.
Tomasza Węcławskiego oraz prof. Waldemara śukowskiego.
Pan Mateusz Gołębiowski został wybrany na Przewodniczącego Forum Samorządów
Studentów Uniwersytetów Polskich.
Wzrost liczbowy i jakościowy kadry naukowo-dydaktycznej, w szczególności rozwój
studiów doktoranckich, spowodował, Ŝe liczba studentów w roku akademickim 2007/2008
przekroczyła 50 tys., ze zdecydowaną przewagą studentów stacjonarnych. Obecnie w
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza kadra nauczycieli akademickich liczy ponad 2800
osób, a proces dydaktyczny wspomagany jest przez prawie 1300 doktorantów.
Tak liczna wspólnota akademicka w dalszym ciągu wymagała zwiększenia powierzchni
lokalowej słuŜącej nauczaniu i prowadzeniu badań. Było to moŜliwe dzięki dalszemu
realizowaniu programu inwestycyjnego, finansowanemu przez budŜet państwa, z
własnych środków oraz ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego UE. Przyznane środki budŜetowe w wysokości 46.000 tys. zł w planie
inwestycyjnym Uniwersytetu w 2007 roku przeznaczono na realizację następujących
zadań inwestycyjnych:
-

rozbudowa Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych,
budowa Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, etap I, segm. A, B, C, D,
budowa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
drogi i parkingi przy Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
budowa Kolegium UAM w Pile,
budowa Wydziału Chemii,
budowa hali sportowej na Morasku
kontynuacja budowy etapu II Collegium Europaeum w Gnieźnie.

WaŜnym wydarzeniem w Ŝyciu Uczelni była uroczystość nadania godności doktora
honoris causa prof. Tadeuszowi Kotuli, która odbyła się w dniu 13 marca w Sali
Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego.
10 lutego w Małej Auli UAM odbyła się uroczystość z okazji 15-lecia Szkoły Tłumaczy i
Języków Obcych UAM . W trakcie uroczystości Rektor prof. Stanisław Lorenc wręczył pani
Giseli Siebourg Medal za Zasługi dla UAM.
Kolejnym znaczącym wydarzeniem było wyróŜnienie prof. Ireny Obuchowskiej medalem
„Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis”, którego wręczenie odbyło się
podczas inauguracji roku akademickiego 2007/2008.
W roku 2007 liczne grono naszych pracowników i studentów zostało wyróŜnionych
nagrodami Premiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Prezydenta Miasta Poznania
oraz stypendiami i subsydiami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i innymi (zał. 1).
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RównieŜ publikacje naszych pracowników były nagradzane. I tak:
-

-

-

-

-

KsiąŜka prof. Adama Choińskiego pt. Katalog jezior Polski otrzymała Nagrodę im. Ks.
Edwarda Pudełko za Najlepszy Podręcznik Akademicki w Konkursie Stowarzyszenia
Wydawców Szkół WyŜszych.
Monografia Radosława Okulicz-Kozaryna Litwin wśród spadkobierców Króla-Ducha.
Twórczość Čiurlionisa wobec Młodej Polski została wyróŜniona w Konkursie Ministra
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na najlepszą KsiąŜkę Akademicką w roku 2007.
Prof. Jerzy Strzelczyk został uhonorowany nagrodą im. Jana Długosza za ksiąŜkę pt.
Zapomniane narody Europy.
Nagrodę Literacką „KsiąŜka Roku 2007” przyznawaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół
KsiąŜki dla Młodych Polskiej Sekcji IBBY (International Board on Books for Young
People) otrzymała dr Agnieszka Kuciak za ksiąŜkę Przygody Kota Murmurando.
Rada Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie wyróŜniła podręcznik Ciekawa
chemia, cz. I, II, III - Podręcznik do gimnazjum współautorstwa prof. Hanny
Gulińskiej.
Nagroda (I miejsce) za najlepszą publikację z zakresu genetyki roślin opublikowaną w
roku 2006 Polskiego Towarzystwa Genetycznego otrzymali dr Piotr Ziółkowski i prof.
dr hab. Jan Sadowski.

Istotne znaczenie w Ŝyciu naukowym Uniwersytetu w 2007 roku miało zorganizowanie
przez poszczególne jednostki Uczelni 39 konferencji naukowych o zasięgu
międzynarodowym.
Zespół rektorski przywiązywał duŜą wagę do spotkań z wysokimi przedstawicielami
Parlamentu i Rządu, a takŜe przedstawicielami samorządów terytorialnych oraz uczelni z
kraju i z zagranicy (m.in. delegacja z Państwowego Pomorskiego Uniwersytetu w
Archangielsku, delegacja z Kilonii, delegacja z Chile).
W Gabinecie Rektora wielokrotnie gościli przedstawiciele ambasad i konsulatów
(AzerbejdŜanu, Ukrainy, Kazachstanu, Wietnamu, Indonezji, Bośni i Hercegowiny,
Ekwadoru, Kanady, Szwajcarii), a takŜe wybitni reprezentanci świata nauki, kultury i
gospodarki.
W dniach 25-27 kwietnia UAM gościł w swoich murach członków Prezydium oraz
Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Podczas wszystkich wizyt dokonywaliśmy szerokiej prezentacji Uczelni, podkreślaliśmy jej
dokonania naukowe, dydaktyczne i kulturalne oraz znaczenie UAM dla rozwoju edukacji
narodowej i europejskiej oraz badań naukowych i Ŝycia społecznego. Zabiegaliśmy o
zrozumienie i wspieranie potrzeb rozwojowych Uczelni.
Szczególnie waŜną funkcję w prezentacji naszych dokonań naukowych i dydaktycznych
odegrały: XII Poznański Przegląd KsiąŜki Naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej (27.0231.03); Targi Edukacyjne 2007 adresowane do młodzieŜy ubiegającej się o przyjęcie na
studia, zorganizowane na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (16-18 lutego);
czy XI Poznańskie Dni KsiąŜki Naukowej (11-13 października) oraz Jubileuszowy X
Festiwal Nauki i Sztuki pod hasłem Ucz się od najlepszych w październiku.
Rektor, jako przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prowadził 3
posiedzenia tego gremium (22-25.03 w Rzeszowie, 28-30.06 w Gdańsku, 06-08.12 w
Katowicach). Brał udział równieŜ w obradach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich (jako członek Prezydium). Zespół rektorski aktywnie uczestniczył w
posiedzeniach Konferencji Prorektorów Uniwersytetów Polskich, Uniwersyteckiej Komisji
Akredytacyjnej, a takŜe reprezentował Uczelnię w czasie wizyt w UAM rektorów uczelni
polskich i zagranicznych.
Kolejnym gremium, któremu przewodniczył Rektor jest Kolegium Rektorów Miasta
Poznania. W okresie sprawozdawczym zwołano 6 posiedzeń, na których omawiano
wspólne sprawy istotne z punktu widzenia środowiska akademickiego miasta. Członkowie
Kolegium spotkali się m.in. z władzami Miasta Poznania oraz członkami Komisji Kultury i
Nauki Rady Miasta Poznania, jak i z kandydatami do Sejmu i Senatu wywodzącymi się z
uczelni poznańskich. Kolegium Rektorów Miasta Poznania wraz z Fundacją UAM było
6

organizatorem konferencji pt. „Zmiany klimatyczne - szanse, zagroŜenia i adaptacja”,
która odbyła się w dniu 21 listopada.
W roku sprawozdawczym UAM podpisał następujące umowy:
-

-

-

umowę o współpracy polsko-francuskiej w zakresie kształcenia oraz badań
naukowych, pomiędzy UAM, Narodowym Centrum Kształcenia i Studiów Protection
Judiciaire de la Jeunesse Vaucresson (Francja) oraz Sądem Okręgowym w Poznaniu.
umowę o ustanowieniu konsorcjum pomiędzy Telcordia Technologies, Inc. z siedzibą
w USA a uczelniami wyŜszymi Miasta Poznania. Obok UAM umowę podpisali PP
Rektorzy: Politechniki Poznańskiej, Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu.
umowę o współpracy UAM z firmą IBM dotyczącą wyposaŜenia pracowni
komputerowej dla osób niepełnosprawnych.

Od grudnia 2003 r. UAM organizuje cykl koncertów pod nazwą "Wielkie recitale w Auli
Uniwersyteckiej". Bohaterami recitali są najwybitniejsi artyści, polscy i zagraniczni,
laureaci najpowaŜniejszych konkursów muzycznych na świecie. W roku 2007 na estradzie
Auli Uniwersyteckiej wystąpili: Kevin Kenner, pianista z USA (26 lutego), Tatiana
Szebanowa, pianistka z Rosji (15 października) oraz Joanna Kozłowska - sopran (10
grudnia). „Wielkie recitale w Auli Uniwersyteckiej”, dostępne nie tylko dla studentów i
pracowników UAM, cieszyły się bardzo duŜym zainteresowaniem słuchaczy, często
przybywających na nie z najodleglejszych zakątków Wielkopolski.
W okresie sprawozdawczym kontynuowano cykl spotkań Verba Sacra. W Poznaniu
przygotowano dziesięć premier: w ramach cyklu Modlitwy Katedr Polskich – pięć, w
ramach cyklu Wielka Klasyka – dwie, w ramach Festiwalu Sztuki Słowa - trzy. Były to:
Listy św. Piotra / Edward śentara (kwiecień), Gofred abo Jeruzalem wyzwolona / Wiktor
Zborowski (maj), Perły dla dzieweczki / Dorota Segda (czerwiec), Księga Samuela /
Krzysztof Gosztyła (wrzesień), Księga śycia św. Teresy od Jezusa / Stanisława Celińska
(październik), Moc i chwała Grahama Greene’a / Olgierd Łukaszewicz (listopad), Księga
Amosa i Księga Ozeasza / Kaja Nogajówna (grudzień).
W listopadzie odbył się Międzynarodowy Festiwal Sztuki Słowa. Na Wielkiej Gali Słowa,
poświęconej Zbigniewowi Herbertowi wystąpili: Teresa Budzisz-KrzyŜanowska, Tadeusz
Malak, Zbigniew Zapasiewicz. Gośćmi honorowymi byli: Katarzyna Herbert – Ŝona poety i
Ryszard Krynicki – poeta i wydawca Herberta. Z okazji Festiwalu „Rzeczpospolita” wydała
specjalny dodatek „VERBA SACRA”.
DuŜy oddźwięk miała Europejska Gala Słowa – Dialogi Mesjańskie w Auli UAM, w której
wziął udział aktor z filmu Mela Gibsona „Pasja” Olek Mincer. Oprócz niego wystąpili:
Halina Winiarska, Jerzy Kiszkis, Jan Peszek oraz Mariusz Sabiniewicz (nagrania audio).
Specjalna Gala poświęcona twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego z udziałem córki
pisarza Marty Herling, która przyjechała z Neapolu, odbyła się w Auli Lubrańskiego UAM.
Teksty czytali: Joanna Szczepkowska, Mariusz Benoit, Krzysztof Majchrzak. Oprawę
muzyczną cyklu przygotowali m.in.: ElŜbieta i Paweł Drobnikowie, chór Musica Viva,
Beata Słomian, Kwartet Pezzoforte, chór Jacka Sykulskiego, Sławomir Kamiński oraz
Roman Gryń. W Gali Herberta wykorzystano nagrania głosu poety.
Poza Poznaniem zrealizowano pięć prezentacji: Biblia Kaszubska (Wejherowo), Księga
Apokalipsy (Bielsko Biała), Perły dla dzieweczki (Toruń), Pan Tadeusz (Gdańsk) oraz
Księga Mądrości (Tarnów).
Istotną rolę w propagowaniu dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu oraz w
utrzymywaniu bliskich kontaktów z młodzieŜą szkół średnich odgrywało Centrum
Studiów Otwartych, które w okresie sprawozdawczym zorganizowało 3 cykle wykładów
otwartych: Wydziału Chemii pt. Chemia w wielu wymiarach, dwa Wydziału Biologii pt.
Problemy biologii i medycyny (we współpracy z Uniwersytetem Medycznym, oraz
Powtórka do matury. Frekwencja na wykładach otwartych wahała się w granicach 100 –
200 osób.
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Wszystkie waŜne wydarzenia uniwersyteckie były odnotowywane w licznych artykułach
prasowych oraz programach radiowych i telewizyjnych. Media udostępniały stosunkowo
często swą antenę i łamy Rektorowi i Prorektorom dla przedstawienia waŜnych
problemów UAM. Władze rektorskie, przy pomocy rzecznika UAM, wielokrotnie
organizowały konferencje prasowe poprzedzające najwaŜniejsze wydarzenia na
Uniwersytecie. Istotnym elementem promowania wizerunku Uczelni było opracowanie i
przygotowanie materiałów reklamowych w czterech wersjach językowych: polskiej,
angielskiej, niemieckiej i francuskiej (m.in.: albumy, foldery, ulotki, teczki konferencyjne,
plakaty). Przygotowano takŜe prezentacje multimedialne na potrzeby zaprezentowania
UAM na licznych spotkaniach tak w kraju, jak i za granicą. W prasie krajowej
zamieszczano informacje promujące UAM.
Zespół rektorski przywiązywał duŜą wagę do bezpośrednich spotkań z pracownikami i
studentami naszej Uczelni. Sprzyjały temu specjalnie zorganizowane wydarzenia
kulturalne i sportowe. NaleŜy wymienić m.in.: Koncert Noworoczny w wykonaniu chórów
uniwersyteckich (9 stycznia), III Karnawałowy Koncert Charytatywny połączony z
wręczeniem nagród "Prostudent" (19 lutego), Koncert Majowy (7 maja), Dzień Sportu (16
maja), koncert Chóru Akademickiego UAM w związku z 40-leciem jego istnienia, który
odbył się w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie (27 września).
Swoją działalność uaktywniło Stowarzyszenie Absolwentów UAM, powołano nowy zarząd,
którego Prezesem został wybrany Jerzy Kepel.
Bogata i wszechstronna działalność Uczelni była nacechowana harmonijną współpracą
Rektora z całą wspólnotą akademicką.

Za wszystkie dowody współpracy, gesty wspierające inicjatywy kierownictwa
Uczelni, wyraŜam w tym miejscu serdeczne podziękowanie.

III. Organa Uczelni i ich współpraca ze wspólnotą akademicką
Senat Uczelni liczy obecnie 70 członków z głosem stanowiącym (w roku 2007 skład
Senatu został uzupełniony o przedstawiciela doktorantów) i 5 osób z głosem doradczym.
W posiedzeniach uczestniczy takŜe przedstawiciel Rady Głównej Szkolnictwa WyŜszego,
którym w roku 2007 był prof. Jerzy Lis. W roku sprawozdawczym Senat odbył 10
zwyczajnych posiedzeń oraz jedno posiedzenie nadzwyczajne z udziałem dyrektorów
instytutów i jednostek międzywydziałowych oraz parlamentarzystów wielkopolskich w
sprawie lustracji.
Podjęto 84 uchwały, w tym przede wszystkim uchwały wynikające z ustawowej funkcji
Senatu. Były to uchwały w sprawach:
-

warunków i trybu przyjęć na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych
wieczorowych i zaocznych w UAM w roku akademickim 2008/2009,
przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2006 rok i
udzielenia rektorowi absolutorium,
utworzenia i prowadzenia kierunków studiów i specjalności w roku akademickim
2008/2009, a takŜe likwidacji niektórych kierunków i specjalności,
planu rzeczowo-finansowego na 2007 r.,
pensum dydaktycznego, rodzaju zajęć dydaktycznych oraz liczebności grup
studenckich w roku akademickim 2007/2008,
warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i
niestacjonarnych w UAM w roku akademickim 2008/2009,
wyborów w UAM na kadencję 2008-2012,
utworzenia Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Senat uchwalił równieŜ zmiany w niektórych aktach wewnętrznych:
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-

w
w
w
w

statucie UAM,
regulaminie studiów,
regulaminie studiów doktoranckich,
regulaminie opłat za świadczone usługi edukacyjne.

Senat uchwalił ponadto kryteria udzielania przez rektora zgody na dodatkowe
zatrudnienie u więcej niŜ jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadzenie działalności
gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy;
regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania nauczycielom akademickim nagród
Rektora UAM; tryb udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim;
regulamin Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; kryteria oceny okresowej
nauczycieli akademickich oraz stwierdził zgodność regulaminu samorządu studentów UAM
z ustawą i ze statutem.
Ponadto Senat zajął stanowisko dotyczące: 150. rocznicy Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk, w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, ws. tzw. ustawy
lustracyjnej oraz upowaŜnił rektora UAM do podjęcia rozmów z Uniwersytetem
Medycznym w sprawie przejęcia obiektu przy ul. Grunwaldzkiej 6 i zwolnienia
pomieszczeń w Collegium Maius przy ul. Fredry 10.
W programie większości posiedzeń zwyczajnych Senatu przewidziane były dyskusje na
wybrane tematy dotyczące działalności UAM. Dyskusje dotyczyły m.in.: priorytetów w
działalności kierownictwa Uczelni w roku 2007 r., inwestycji budowlanych w 2007 r.,
projektu „Kodeksu dobrych praktyk w szkołach wyŜszych”, jakości kształcenia w UAM,
informacji o Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, a takŜe zasad finansowania
działalności dydaktycznej przez budŜet państwa.
Na posiedzeniach Senatu często wspominaliśmy zmarłych profesorów naszej Uczelni.
Nadzwyczajne posiedzenia Senatu z udziałem Rad Wydziałów związane były z uczczeniem
zmarłych profesorów UAM: em. prof. Alicji Gacy i em. doc. Aleksandry ŁukomskiejWoroch z Wydziału Neofilologii, em. prof. Karola Mariana Pospieszalskiego z Wydziału
Prawa i Administracji, em. prof. Zenona Sobierajskiego z Wydziału Filologii Polskiej i
Klasycznej, em. doc. Barbary Fechner z Wydziału Fizyki, em. doc. Barbary Rosemann,
em. prof. Romana Kozłowskiego i em. doc. Tadeusza Zaworskiego z Wydziału Nauk
Społecznych, em. prof. Stanisława Szajka z Wydziału Studiów Edukacyjnych, em. prof.
Ryszarda Wiktora Schramma i em. prof. Marię Beiger z Wydziału Biologii i dziekana
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego prof. Jerzego Rubińskiego. (zał. 2).
W minionym roku odbyło się takŜe nadzwyczajne posiedzenie Senatu, podczas którego
Rektor wręczał nominacje na stanowiska profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych.
Wykład wygłaszał Bogusław Zieliński - nowo mianowany profesor tytularny.
Komisje Senackie, przygotowując liczne opinie i ekspertyzy stanowiące podstawę
dyskusji i uchwał w istotnych sprawach Uczelni, odegrały waŜną rolę. I tak:
1.

Senacka Komisja ds. BudŜetu i Finansów odbyła 6 posiedzeń, na których
zajmowała się opiniowaniem propozycji uchwał Senatu dotyczących wyraŜenia
zgody na nabycie działek w Poznaniu przy ul. Zwierzynieckiej, wykonania planu
budŜetowego UAM w roku 2006, jak i planu rzeczowo-finansowego UAM na rok
2007. Przeprowadziła analizę finansową i zaopiniowała zakup uprawnień do
ulgowych przejazdów kolejowych na rok 2008. Komisja omawiała wykonanie planu
rzeczowo-finansowego za pierwsze dwa kwartały 2007 oraz korektę planu budŜetu
na rok 2007. Ponadto Przewodniczący Senackiej Komisji ds. BudŜetu i Finansów
uczestniczył takŜe w pracach Komisji ds. negocjacji w procedurze zakupu działek na
kampusie na Morasku.

2.

Senacka Komisja ds. Kształcenia odbyła dziesięć spotkań, podczas których
opiniowała wszystkie sprawy dydaktyczne rozpatrywane przez Senat. Ponadto
omawiano sprawy związane z makrokierunkami, studiami międzykierunkowymi,
studiami doktoranckimi, szkoleniem pracowników w zakresie dydaktyki szkoły
wyŜszej, ocenianiem pracowników dydaktycznych przez studentów. Wnioski płynące
z dyskusji zostały przekazane panu prorektorowi prof. K. Przyszczypkowskiemu.
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3.

Komisja ds. Rozwoju Uczelni odbyła cztery posiedzenia, poświęcone
następującym kwestiom: dyskusji na temat „Kodeksu Dobrych praktyk w szkołach
wyŜszych", modyfikacji statutu UAM, wypracowaniu przewidzianego w § 138
załącznika zawierającego szczegółowe kryteria okresowych ocen nauczycieli
akademickich. Komisja dyskutowała równieŜ nad załoŜeniami i funkcjonowaniem
studiów doktoranckich.

4.

Senacka Komisja Prawna odbyła szesnaście posiedzeń. Głównym przedmiotem
prac Komisji było przygotowanie, uzgodnienie i opracowanie pięciu projektów
uchwał nowelizujących statut UAM, uchwalonych przez Senat UAM. Ponadto Komisja
opiniowała kilkanaście projektów uchwał Senatu. Członkowie Komisji opiniowali
propozycje zmian nowelizujących waŜne akty wewnętrzne UAM, w tym m. in.:
obszerny projekt zmian Regulaminu Samorządu Studentów UAM, Regulaminu
Studiów w UAM, czy teŜ regulaminu opłat za świadczone przez UAM dodatkowe
usługi edukacyjne. Efektem prac Komisji Prawnej były teŜ opinie prawne lub
projekty w sprawie wewnętrznych struktur organizacyjnych UAM, a w tym: statusu
prawnego Kolegium Języków Obcych, Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych,
regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz utworzenia Wydziału
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Ostatnim dziełem Komisji Prawnej w 2007 r.
były projekty tzw. uchwały wyborczej oraz powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
w UAM.

4.

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich w roku 2007
rozpatrywała jedną sprawę (zarzut popełnienia plagiatu). Postępowanie
dyscyplinarne zakończyło się uznaniem winy i udzieleniem obwinionemu nagany.

5.

Komisja ds. Dyscyplinarnych dla Studentów prowadziła i zakończyła
postępowanie dyscyplinarne wobec 8 studentów, z których jedno zakończyło się
karą wydalenia z uczelni, jedno karą upomnienia, jedno karą zawieszenia prawa do
studiowania oraz dwa umorzeniem postępowania wyjaśniającego i dwa
zawieszeniem postępowania dyscyplinarnego. Jedna sprawa jest nadal w toku.

6.

Do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów nie wpłynęła w roku
2007 Ŝadna sprawa do rozpatrzenia.

Działały równieŜ stałe lub doraźne komisje rektorskie, którym przewodniczyli Rektor,
Prorektorzy oraz inni profesorowie i pracownicy Uczelni. Komisje opiniowały i doradzały
Rektorowi w sprawach związanych z bieŜącym kierowaniem Uczelnią, a takŜe jej
rozwojem i promowaniem. I tak:
1.

Komisja Rektorska ds. Kadr, Finansów i Nagród Rektorskich, złoŜona
z Prorektorów i Dziekanów wszystkich wydziałów, której przewodniczył Rektor,
odbywała spotkania średnio raz w miesiącu, zajmując się na bieŜąco
najwaŜniejszymi sprawami Uczelni. Wypowiadała się takŜe w sprawie porządku
obrad posiedzeń zwyczajnych Senatu.

2.

Komisja Rektorska ds. Studiów Stacjonarnych, składająca się z Prodziekanów
ds. studenckich wszystkich Wydziałów oraz dyrektorów Kolegiów, której
przewodniczył Prorektor ds. Studenckich, spotykała się regularnie, pracując
aktywnie nad wszystkimi bieŜącymi problemami dydaktycznymi oraz bytowymi
studentów, a w szczególności takimi, jak: tryb i zasady przyjęć na studia, przebieg
procesu rekrutacji, zwiększanie atrakcyjności oferty dydaktycznej oraz promocja
studiów w UAM, dalsze wdraŜanie postanowień nowej ustawy - Prawo o szkolnictwie
wyŜszym oraz aktów wykonawczych do ustawy, w zakresie dotyczącym kształcenia
studentów, zmiana Regulaminu Studiów, poszerzanie oferty dydaktycznej dla
studentów obcokrajowców, wprowadzanie studiów dwustopniowych, opracowywanie
nowych planów studiów i programów nauczania w oparciu o nowe standardy
kształcenia i postanowienia Procesu Bolońskiego, zasady odbywania obowiązkowych
praktyk studenckich, inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku,
terminarz uroczystości absolutoryjnych. W roku 2007 Prorektor ds. studenckich
spotykał się równieŜ z przedstawicielami Samorządu Studenckiego oraz organizacji
studenckich i kół naukowych.
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3. W okresie sprawozdawczym Komisja ds. Badań Naukowych i Współpracy z
Zagranicą, omawiała następujące zagadnienia:
- podział środków finansowych przeznaczonych w roku 2007 na badania własne
oraz ustalenie zasad dofinansowania działalności badawczej ze środków
stanowiących rezerwę Rektora,
- harmonogram składania wniosków z zakresu działalności badawczej w MNiSzW,
- harmonogram i zasady składania wniosków w programach międzynarodowych,
- bieŜące Rozporządzenia MNiSzW,
- funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej szczególnie w zakresie zakupów baz
danych,
- współpraca z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk,
- moŜliwość udziału pracowników Uczelni w programach stypendialnych Komisji
Fulbrighta i Fundacji Alexandra von Humboldta,
- sytuacja finansowa Uczelni, algorytm stanowiący podstawę dotacji na działalność
statutową oraz kosztochłonność procesu badawczego oraz dydaktycznego,
- zasady kalkulowania usług dla jednostek zewnętrznych,
- finansowanie dostępu UAM do Internetu,
- kategoryzacja jednostek Uczelni,
- zasady wydatkowania środków publicznych wynikających z ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4. W okresie objętym sprawozdaniem Komisja Rektorska ds. Studiów Doktoranckich
zakończyła tworzenie aktów prawnych normujących funkcjonowanie studiów
doktoranckich na UAM: uchwalono zmiany w regulaminie studiów doktoranckich;
zarządzono regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich; regulamin pomocy
materialnej dla doktorantów i regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce.
Uporządkowanie spraw związanych z przyznawaniem doktorantom róŜnych form
pomocy materialnej pozwoliło wypłacić im zaległe świadczenia i poprawiło ich sytuację
materialną. Sukcesem zakończyły się teŜ starania o zniŜki MPK dla doktorantów.
Wzbogacono
program
studiów
doktoranckich
m.in.
przez
kontynuowanie
ogólnouniwersyteckich wykładów dla doktorantów. Tradycją stały się spotkania z
doktorantami w trakcie zebrań otwartych oraz współpraca z Zarządem Doktorantów.
Usprawniono bieŜące zarządzanie studiami doktoranckimi dzięki systematycznej
współpracy z kierownikami studiów, wypracowanie wspólnych reguł podejmowania
decyzji, zorganizowanie sekcji ds. studiów doktoranckich i szkoleń pracowników
administracji obsługujących te studia.
5. Komisja Rektorska ds. Studiów Niestacjonarnych zajmowała się następującymi
problemami: przygotowaniem zmian do Uchwały Senatu określającej szczegółowe
zasady
pobierania
opłat
za
kształcenie
na
studiach
niestacjonarnych,
niestacjonarnych studiach doktoranckich, studiach podyplomowych i kursach
dokształcających oraz zasady zwalniania z tych opłat; zwiększeniem oferty studiów
wieczorowych; promocją studiów niestacjonarnych i podyplomowych; opracowaniem
kryteriów zwalniania pracowników UAM z odpłatności za studia podyplomowe;
strategią zwiększenia liczby kandydatów na studia niestacjonarne; ograniczeniem
kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych a takŜe
przygotowaniem oferty studiów prowadzonych w języku obcym.
6. W 2007 roku powołano nowy skład Rektorskiej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy. Na jej na posiedzeniach omawiano następujące zagadnienia: nowelizację
przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, realizację badań i pomiarów
czynników szkodliwych w środowisku pracy, wymagania bezpieczeństwa i higieny
pracy związane z uŜytkowaniem maszyn i elementów niebezpiecznych przez
pracowników, udział lekarza zakładowego w okresowych kontrolach warunków pracy.
Komisja pracowała równieŜ nad projektem zarządzenia rektora w sprawie substancji,
preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub
mutagennym oraz projektem znowelizowanych norm przydziału środków ochrony
indywidualnej, odzieŜy i obuwia roboczego oraz w sprawie organizacji szkolenia w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich studentów rozpoczynających
naukę w uczelni. Członkowie Komisji czuwali nad realizacją szkoleń okresowych z
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników poszczególnych jednostek
11

organizacyjnych oraz organizacją szkoleń z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy.
Ponadto Komisja brała udział w kontrolach Państwowej Inspekcji Sanitarnej
przeprowadzonej na kilku wydziałach.
7. Komisja Rektorska ds. Hoteli Asystenta rozwiązywała na co dzień problemy
związane z zakwaterowaniem doktorantów i pracowników. Uniwersytet dysponował
pokojami w Domu Akademickim przy ul. Nieszawskiej (72 miejsca), oraz w Domu
Nauczyciela Akademickiego w Koziegłowach (17 pokoi i 38 segmentów). Z uwagi na
pogarszające się warunki mieszkaniowe i wysokie odpłatności za uŜytkowanie pokoi w
Domu Gościnnym „Asystent” podjęto decyzję o rezygnacji z wynajmu tych pokoi.
Umowa została wypowiedziana ze skutkiem na dzień 30 września 2007 r.
27 września odbyło się spotkanie z Dziekanami, Dyrektorami instytutów kierunkowych
oraz Kierownikami jednostek poza- i międzywydziałowych poświęcone omówieniu
działalności Uczelni w rozpoczynającym się roku akademickim.
W okresie sprawozdawczym Rektor w towarzystwie Prorektora d/s Kadr i Rozwoju
spotykał się z osobami obchodzącymi jubileusz pracy na Uniwersytecie. Spotkania te były
okazją do złoŜenia osobistych podziękowań i gratulacji wyróŜnionym nauczycielom
akademickim, a takŜe okazją do wymiany poglądów na sprawy uniwersyteckie.
Wszystkie waŜniejsze informacje o działalności Uniwersytetu były drukowane w „śyciu
Uniwersyteckim” (12 numerów w nakładzie 1300 egzemplarzy, a takŜe w wersji
elektronicznej w formacie PDF na www.amu.edu.pl.) oraz w skrótowej formie w
informatorze „Tydzień” (44 numery). KaŜdy nowy numer „Tygodnia” był umieszczany na
uniwersyteckiej stronie internetowej. Serwis ten rozsyłano teŜ drogą mailową (do
pracowników UAM, mediów, itd.), jak równieŜ rozwieszano na tablicach informacyjnych w
UAM. Na uczelnianej stronie internetowej podawane były równieŜ streszczenia obrad
Senatu wraz z uchwałami oraz zarządzenia Rektora.
Uniwersyteckie Studio Filmowe - Ośrodek Dydaktyczno-Multimedialny rozpoczęło
realizację nowego cyklicznego programu poświęconego wydarzeniom naukowym,
edukacyjnym, studenckim i kulturalnym naszej uczelni – magazyn akademicki „Z Ŝycia
Uniwersytetu”, który był emitowany na antenie Wielkopolskiej Telewizji Kablowej WTK.
Opracowano nową szatę graficzną tego programu, a opracowania muzycznego podjął się
Jacek Sykulski. Wyemitowano 18 odcinków programu w bardzo dobrym czasie
emisyjnym wraz kilkoma powtórzeniami. Program cieszył się duŜym zainteresowaniem,
kaŜdorazowo gromadził średnio przeszło 350 tys. widzów.
Studio Filmowe ODM realizowało nowy cykl filmów dokumentalnych pt. „Wybitne postacie
Uniwersytetu”, równieŜ emitowany na antenie Telewizji WTK. Dotychczas zrealizowano 5
filmów, w których zaprezentowano postacie Profesorów: Gerarda Labudy, Leszka
Nowaka, Janusza Pajewskiego, Zygmunta Ziembińskiego oraz Ireny Obuchowskiej.
Zrealizowano takŜe 4 filmy popularnonaukowe i promocyjne („Kolegium Europejskie im.
Jana Pawła II w Gnieźnie”, „XIII Festiwal Słowian i Wikingów”, „Jubileuszowy X Poznański
Festiwal Nauki i Sztuki” i „Centrum Doskonałości Wirtualnego Projektowania i
Automatyzacji VIDA”. NaleŜy dodać, iŜ dwa filmy dokumentalne („Tajemnica meteorytu
Morasko” oraz cykl filmów „Wybitne postacie Uniwersytetu”), zostały zakwalifikowane do
ścisłego finału II Festiwalu Filmów Popularnonaukowych w Gdańsku.
ODM obsługiwał multimedialnie konferencje naukowe, imprezy organizowane przez Biuro
Rektora (inauguracje, koncerty, spotkania, debaty, festiwale itp.) oraz przeprowadzał
bezpośrednie transmisje internetowe z wykładów otwartych i innych imprez
uniwersyteckich. W ramach działalności usługowej USF prowadziło takŜe studyjne
praktyki filmowe dla studentów UAM oraz szkolenia dla pracowników firm spoza UAM.
Dzięki środkom przyznanym przez Rektora UAM i środkom wypracowanym z działalności
usługowej ODM udało się rozpocząć proces wymiany telewizyjnego sprzętu analogowego
na cyfrowy. Pracownicy ODM byli organizatorami kolejnej edycji wykładów otwartych na
Wydziale Fizyki, pod hasłem „Fizyka dla wszystkich”, kolejnego Festiwalu Nauki i Sztuki
oraz gościli z pokazami doświadczeń fizycznych w Pile, Lesznie, Wolsztynie oraz kolejny
raz zaproszeni byli na wielką imprezę popularyzującą fizykę w Starym Browarze i Audi
Polska.
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IV. Kształcenie
IV.1. Nowe kierunki studiów
W roku 2006/2007 prowadzono studia na 40 kierunkach i 173 specjalnościach.
Utworzono równieŜ nowe kierunki i specjalności studiów w róŜnych jednostkach UAM, tj:
stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Społecznych - studia stacjonarne i
niestacjonarne zaoczne 3-letnie pierwszego stopnia
filologia - specjalność filologia germańska z filologią polską - studia niestacjonarne
zaoczne 3-letnie pierwszego stopnia nauczycielskie dwuprzedmiotowe
filologia - specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną - studia
stacjonarne 4-letnie pierwszego stopnia nauczycielskie dwuprzedmiotowe
filologia - specjalność lingwistyka stosowana z informatyką szkolną - studia
stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 3-letnie pierwszego stopnia nauczycielskie
dwuprzedmiotowe
pedagogika - specjalność edukacja elementarna i język niemiecki - studia
stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia nauczycielskie dwuprzedmiotowe
pedagogika - specjalność promocja zdrowia i socjoterapia - studia niestacjonarne
zaoczne 3-letnie pierwszego stopnia oraz 2-letnie drugiego stopnia
pedagogika - specjalność edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną - studia
stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 3-letnie pierwszego stopnia.
W roku 2007/2008 prowadzi się studia na 45 kierunkach i 178 specjalnościach. Nowymi
kierunkami i specjalnościami studiów są:
biofizyka na Wydziale Fizyki - studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 3-letnie
pierwszego stopnia
komunikacja europejska na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej - studia
stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 3-letnie pierwszego stopnia (zajęcia
prowadzone są w Kolegium Europejskim w Gnieźnie)
malarstwo na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu - studia stacjonarne
3,5-letnie pierwszego stopnia
praca socjalna na Wydziale Nauk Społecznych - studia stacjonarne
i niestacjonarne zaoczne 3-letnie pierwszego stopnia
chemia - specjalność chemia kosmetyczna - studia stacjonarne 3-letnie
pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia
filologia - specjalność studia śródziemnomorskie - studia stacjonarne 3-letnie
pierwszego stopnia
filologia - specjalność filologia polska jako obca - studia stacjonarne 3-letnie
pierwszego stopnia dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi lub
posiadających obywatelstwo polskie, lecz zamieszkujących na stale poza Polską
(zajęcia prowadzone są w Collegium Polonicum w Słubicach)
filologia - specjalność hebraistyka - studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
filologia - specjalność indologia - studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
filologia - specjalność filologia niderlandzka - studia stacjonarne 3-letnie pierwszego
stopnia
historia - specjalność nauczycielska - studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne
3-letnie pierwszego stopnia
pedagogika - specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne - studia
stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2-letnie drugiego stopnia
pedagogika - specjalność edukacja dorosłych i gerontologia - studia stacjonarne i
niestacjonarne zaoczne 2-letnie drugiego stopnia
pedagogika - specjalność praca socjalna - studia stacjonarne i niestacjonarne
zaoczne 2-letnie drugiego stopnia
pedagogika - specjalność projektowanie systemów kształcenia - studia
stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2-letnie drugiego stopnia
pedagogika - specjalność resocjalizacja - studia stacjonarne i niestacjonarne
zaoczne 2-letnie drugiego stopnia.
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Uczelnia starała się tworzyć takie warunki studiów, by nie tylko podtrzymać ich poziom i
atrakcyjność, ale przede wszystkim by je rozwijać i podnosić ich standard. Studia
prowadzone były na 13 wydziałach, w Kolegium Języków Obcych, w Kolegium
Europejskim w Gnieźnie, w Collegium Polonicum w Słubicach oraz w innych ośrodkach
zamiejscowych: Kościanie, Wągrowcu, Jarocinie, Ostrowie Wielkopolskim, Śremie i Pile.
IV.2. Formy studiów, poziomy kształcenia, rekrutacja, liczba studentów
Kształcenie na studiach prowadzone jest w róŜnych formach:
1)
2)
3)
4)
5)

studia pierwszego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne (zał. 3.1),
studia drugiego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne (zał. 3.2),
jednolite studia magisterskie: stacjonarne i niestacjonarne (zał. 3.3),
studia podyplomowe (zał. 3.4),
studia doktoranckie: stacjonarne i niestacjonarne (zał. 3.5).

W roku 2006/2007 do postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i
niestacjonarne przystąpiło 34 750 kandydatów. Z tej liczby 33 797 osób pozytywnie
zaliczyło postępowanie. W wyniku postępowania rekrutacyjnego Uczelnia przyjęła 7 964
osoby na studia stacjonarne, a 7 436 na studia niestacjonarne. Zatem liczba osób
przyjętych na I rok studiów wynosiła 15 400 (zał. 4.1).
W roku 2007/2008 do postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i
niestacjonarne przystąpiło 37 839 kandydatów. Uczelnia przyjęła na I rok studiów
14 971 osób, w tym 7 959 na studia stacjonarne i 7 012 na studia niestacjonarne (zał. 4.2).
W roku 2006/2007 kształcenie podyplomowe obejmowało 5 071 słuchaczy, prowadzone
było na 74 studiach podyplomowych, w tym 25 studiów finansowanych było
z Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2007/2008 kształcenie podyplomowe
obejmuje 4 951 słuchaczy na 82 studiach (zał. 3.4), w tym z Europejskiego Funduszu
Społecznego 2 574 słuchaczy na 10 wydziałach oraz w Kolegium Języków Obcych.
Rok 2006/2007 rozpoczęło 52 022 studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Biorąc zatem pod uwagę ponad 6 300 pracowników i doktorantów oraz 5
071 słuchaczy studiów podyplomowych, tworzyliśmy w roku 2006 społeczność
akademicką obejmującą prawie 64 tysiące osób.
Dla roku 2007/2008 dane te wynoszą: 49 170 studentów na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych, 4 951 słuchaczy na studiach podyplomowych oraz ponad 6 200
pracowników i doktorantów. Z początkiem roku akademickiego 2007/2008 stanowiliśmy
zatem około 60-tysięczną społeczność.
W roku 2007 mury naszej Uczelni opuściło 10 290 absolwentów, z tego 5 495 osób po
studiach stacjonarnych oraz 4 795 osób po studiach niestacjonarnych (zał. 5).
DuŜą grupę wśród studentów stanowią osoby niepełnosprawne. W roku 2007/2008
studiują 772 osoby niepełnosprawne (zał. 6), w tym: na studiach stacjonarnych 467,
niestacjonarnych 313 (w tym 7 osób jest jednocześnie na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych, a 65 osób studiuje na dwu lub więcej kierunkach). W roku
akademickim 2006/2007 ukończyło studia na UAM 131 osób niepełnosprawnych. Liczba
studentów niepełnosprawnych przyjętych na rok 2007/2008 kształtuje się następująco:
stacjonarnych 167, niestacjonarnych 14.
IV.3. Zamiejscowe ośrodki dydaktyczne UAM
Od kilku lat UAM organizuje we współpracy z organami samorządów terytorialnych
zamiejscowe ośrodki dydaktyczne. Obowiązuje zasada, Ŝe władze lokalne współfinansują
koszty prowadzonych studiów, a Uniwersytet kształci na tych kierunkach, które
odpowiadają potrzebom społeczności lokalnych. Zajęcia prowadzone są na najwyŜszym
poziomie w oparciu o wymagania kadrowe stawiane studiom pierwszego stopnia. Są w
pełni nadzorowane przez odpowiednie rady wydziałów.
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W roku 2007 studia prowadzone były w:
- Kolegium Europejskim w Gnieźnie z komunikacji europejskiej, filologii w zakresie
europejskiej komunikacji społecznej, pedagogiki w zakresie edukacji europejskiej,
historii sztuki w zakresie europejskiej turystyki kulturowej, politologii, w sekcji
niemieckiej
oraz
w
trybie
Międzykierunkowych
Indywidualnych
Studiów
Humanistycznych (1171 studentów),
- Collegium Polonicum w Słubicach na kierunkach: filologia polska, filologia specjalność
filologia polska jako obca, fizyka specjalność informatyka stosowana, ochrona
środowiska, politologia, gospodarka przestrzenna specjalność rozwój i rewitalizacja
miast oraz obszarów wiejskich (755 studentów),
- Kolegium w Kościanie z filologii polskiej, politologii oraz pedagogiki w zakresie
promocji zdrowia i socjoterapii, pracy socjalnej i resocjalizacji, przyrody i informatyki
(521 studentów),
- Ostrowie Wielkopolskim na kierunku politologia (473 studentów),
- Wągrowcu z politologii, pedagogiki w zakresie pedagogiki z przyrodoznawstwem oraz
pracy socjalnej i resocjalizacji (336 studentów),
- Jarocinie na kierunku pedagogika specjalność bibliotekarstwo i informacja naukowa
oraz edukacja biblioteczna (187 studentów),
- Śremie na kierunku turystyka i rekreacja (143 studentów),
- Pile na kierunku politologia (73 studentów).
Studenci ośrodków zamiejscowych odbywają część zajęć w Poznaniu, w miesiącach
wolnych od zajęć dla studentów poznańskich. Zapewnia się im takŜe moŜliwość
kontynuacji studiów po uzyskaniu tytułu licencjata na studiach drugiego stopnia w Poznaniu.
Ponadto Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą prowadził
w Collegium Polonicum następujące stacjonarne kierunki studiów:
- Master of Intercultural Comunication Studies (stacjonarne II stopnia);
- Master of European Studies (studia stacjonarne II stopnia);
- Master of Business Administration – Zarządzanie w Europie Środkowej i Wschodniej
(niestacjonarne studia podyplomowe);
- Ochrona europejskich dóbr kultury (niestacjonarne studia II stopnia).
We współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
prowadzone były następujące kierunki studiów:
- Magister Politologii/Master of European Political Studies (studia stacjonarne II stopnia);
- Prawo polskie w ramach polsko-niemieckiego wykształcenia prawniczego (jednolite
magisterskie studia stacjonarne po stronie polskiej, stacjonarne studia I i II stopnia
po stronie niemieckiej);
- Zarządzanie ekologiczne (niestacjonarne zaoczne studia podyplomowe).
IV.4. Jakość nauczania, indywidualizacja studiów
Nasza Uczelnia przywiązuje duŜą wagę do dbałości o jakość programów kształcenia, co
jest waŜne zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy kryterium doboru pracowników staje się
wiedza oraz umiejętności absolwentów szkół wyŜszych. DąŜymy do ukształtowania
optymalnych programów kształcenia. Wynikiem tego jest posiadanie przez UAM
akredytacji udzielonej przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną na 16 kierunkach i
specjalnościach, co plasuje go na drugim miejscu, po Uniwersytecie Warszawskim pod
względem liczby posiadanych akredytacji uniwersyteckich. Liczba ta uległa niestety
kolejnemu zmniejszeniu (w mijającym roku akredytacji uniwersyteckiej nie poddała się
filozofia, filologia rosyjska, geografia, a ubyła akredytacja chemii, historii sztuki i biologii,
której ocena odbywa się w styczniu 2008 roku). W ostatnim roku kalendarzowym
akredytowano ponownie filologię romańską, ochronę środowiska i biotechnologię.
Profesorowie z UAM przewodniczyli grupom ekspertów chemii (prof. Andrzej Molski),
biotechnologii (prof. Przemysław Wojtaszek), a takŜe czynnie uczestniczyli w pracach
grup ekspertów i zespołach oceniających kierunki studiów w innych ośrodkach. Prof. Prof.
Anna i Jerzy Brzezińscy byli takŜe wykładowcami na seminariach dla członków zespołów
oceniających.
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Uniwersytet jest siedzibą Biura Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Z 7 planowanych
w 2007 roku posiedzeń odbyły się wszystkie, w tym dwa dwudniowe, z których jedno
odbyło się poza Poznaniem (w grudniu w CiąŜeniu). W roku sprawozdawczym odbyły się
takŜe dwa seminaria dla członków zespołów oceniających poszczególne kierunki studiów,
przygotowujące członków zespołów oceniających do wypełnienia powierzonej funkcji.
Zorganizowano takŜe dwudniowe seminarium dla osób prowadzących w poszczególnych
uczelniach Program MOST, a takŜe wspomagano prace ekspertów, organizując spotkania
w Poznaniu.
Dynamicznie rozwijał się prowadzony na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów
Polskich Program Mobilności Studentów MOST. Aplikacje do programu na uczelniach
uczestniczących w programie złoŜyło ponad 700 studentów w semestrze, a
zakwalifikowanych co semestr zostaje ponad 600 osób. W roku akademickim 2007/2008
z UAM do innych uniwersytetów wyjechało w ramach MOST w semestrze zimowym 66
studentów, do wyjazdu w semestrze letnim zakwalifikowano 50. Uniwersytet przyjął z
innych ośrodków 53 studentów w semestrze zimowym, na semestr letni zakwalifikowano
do odbywania studiów w UAM 48 studentów z innych ośrodków.
Od kilku lat obserwuje się znaczny spadek zainteresowania studentów innych
Uniwersytetów (a zwłaszcza z UJ, UW) studiami w UAM. Wzrosło natomiast
zainteresowanie studiami w Uniwersytecie Wrocławskim i Gdańskim.

Państwowa Komisja Akredytacyjna realizuje swoje zadania poprzez dokonywanie
obligatoryjnych ocen jakości kształcenia oraz formułowanie opinii o wnioskach
dotyczących uprawnień uczelni do prowadzenia studiów. Załącznik nr 21 przedstawia
wszystkie kierunki i specjalności pozytywnie ocenione przez Państwową Komisję
Akredytacyjną w roku 2007. Ocenę wyróŜniającą otrzymały: filologia w zakresie filologii
klasycznej, filologia angielska oraz filologia w zakresie filologii germańskiej.
W Collegium Europaeum Gnesnense UAM prowadzona była działalność Akademii „Artes
Liberales” (AAL). W grudniu 2007 r. rozpoczęła się rekrutacja na kolejny poziom
studiów w ramach AAL, jakim jest dwusemestralny Program Interdyscyplinarnych
Studiów Doktoranckich. Przyjęto 6 kandydatów reprezentujących pięć uniwersytetów.
Kandydaci jako miejsce realizacji swoich projektów wskazali: Uniwersytet Warszawski
(3), Uniwersytet Jagielloński (2), Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1).
W roku akademickim 2006/2007 Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II
UAM we współpracy z Akademią Artes Liberales oraz studentami z Międzykierunkowych
Indywidualnych Studiów Humanistycznych zorganizowali konferencję: „Kultura cnoty cnota kultur”, poświęconą dialogowi międzykulturowemu. W dniach 10 - 11 maja 2008 r.
odbyła się gnieźnieńska część sesji – zatytułowana „Kultura cnoty - cnota kultur”. Wzięło
w niej udział około 70 studentów z uniwersytetów stowarzyszonych w AAL.
Z kolei Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH) (w roku
2007 zmieniła się nazwa z Międzywydziałowych) są pięcioletnimi studiami magisterskimi.
Studiując w ramach MISH, student realizuje swój program na róŜnych wydziałach,
indywidualnie (we współpracy z tutorem) ustala program swoich studiów i przysługują
mu wszelkie korzyści indywidualnego toku studiów.
PoniŜej kilka danych charakteryzujących MISH w 2007 roku:
- w programie uczestniczyło 57 studentów;
- w rekrutacji 2007/2008 na studia MISH UAM, po dwustopniowym egzaminie
wstępnym przyjęto na I rok 13 osób;
- ośmioro studentów otrzymało Stypendium Ministra na rok akademicki 2007/2008:
Tomasz Ewertowski III r., Anna Gruszka I r., Stanisław Krawczyk I r., Mikołaj
Ratajczak II r., Agata Renans III r., Joanna Maria Spychała IV r., Agata Smilgin I r.,
Joanna Szwechowicz IV r.
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IV.5. Internacjonalizacja studiów

Wyjazdy i przyjazdy w ramach programów międzynarodowych obejmowały w 2007 roku
moŜliwość odbywania studiów zagranicznych między innymi w programie SOCRATESERASMUS (od roku 2007 LLP ERASMUS). W okresie objętym sprawozdaniem podpisano
250 umów z uniwersytetami zagranicznymi. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba
umów zagranicznych wzrosła o 50. W 2007 roku wyjechało z UAM 695 studentów i
doktorantów na studia 1 lub 2-semestralne. Głównie do Niemiec (219 osób), następnie
do Hiszpanii (105 osób), Francji (72 osób), Włoch (34 osób), Holandii (23 osoby) i
Wielkiej Brytanii (22 osoby). Łączny czas pobytu studentów UAM za granicą wyniósł 5075
miesięcy. Natomiast liczba wyjeŜdŜających pracowników naukowych wyniosła 54 osoby.

Do UAM w ramach programu ERASMUS przyjechało 109 studentów z następujących
krajów: Niemcy (22 osoby), Hiszpania (19 osób), Turcja (18 osób), Włochy (9 osób),
Bułgaria (5 osób), Francja (6 osób), Łotwa (7 osób), Litwa (5 osób), Czechy (3 osoby),
Rumunia (3 osoby), Węgry (3 osoby), Austria (2 osoby), Słowacja (2 osoby), Słowenia (2
osoby) oraz po 1 osobie z Finlandii, Malty i Portugalii.
W ramach innych programów międzynarodowych:
SOCRATES- LINGUA
SOCRATES COMENIUS

wyjazdy - 1 osoba
wyjazdy - 23 osoby do Czech, Hiszpanii, Holandii,
Francji
Europy wyjazdy - 5, przyjazdy - 6

CEEPUS (współpraca krajów
Środkowo-Wschodniej)
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany
Akademickiej)
Program
stypendialny
im.
Lane’a
Kirklanda
GO-EAST

wyjazdy - 2 doktorantów, przyjazdy - 2 studentów
29 wyjazdów
przyjechało - 9 osób
przyjechało z Niemiec - 2 studentów

Uniwersytet w swojej ofercie dydaktycznej ma równieŜ roczny intensywny kurs dla
obcokrajowców, którzy chcą podjąć studia w Polsce (600 godz. ćwiczeń ogólnych i 75
godz. ćwiczeń specjalnych, przygotowanych pod kątem róŜnych kierunków studiów
wybranych przez uczestników kursu). Odbywa się on w Studium Języka Polskiego dla
Cudzoziemców, które organizuje takŜe lektoraty języka polskiego dla studentów i
pracowników UAM (lektorów języków obcych), oraz stałe konsultacje językowe dla
studentów i doktorantów Instytutu Filologii Polskiej.
W okresie sprawozdawczym w Studium uczyło się języka polskiego na róŜnych poziomach
nauczania w II semestrze roku akademickiego 2006/2007 – 281 osób, a w semestrze I
roku akademickiego 2007/2008 - 286 osób.
W roku 2007 zespół dydaktyczny Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
uczestniczył w nauczaniu cudzoziemców w ramach organizowanej przez UAM w Instytucie
Filologii Polskiej Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej. W zajęciach Szkoły uczestniczyło
85 osób z 25 krajów. Pracownicy Studium prowadzili intensywny, 3-tygodniowy kurs
języka polskiego, warsztaty i konwersatoria. Przeprowadzili teŜ testy ewaluacyjne.
Kontynuowano równieŜ prowadzenie specjalnych kursów języka angielskiego dla
przyjętych na I rok studiów bez znajomości tego języka (tzw. „kursy zerowe”). Zajęcia
odbywały się w semestrze letnim, za niewielką opłatą, a prowadzone były przez
pracowników Studium Nauczania Języków Obcych. W Studium tym nauczyciele języków:
angielskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego
poprowadzili intensywne kursy językowe dla studentów ubiegających się o stypendia w
ramach programu Erasmus – Sokrates.
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V. Badania naukowe i współpraca z zagranicą
Obok kształcenia bardzo waŜne dla znaczenia naszej Uczelni badania naukowe.
W okresie sprawozdawczym osiągnięto wiele waŜnych wyników naukowych, które były
prezentowane na 134 konferencjach krajowych i międzynarodowych organizowanych na
Uniwersytecie (zał. 7) oraz na wielu konferencjach naukowych odbywających się poza
UAM. Pracownicy UAM obronili 226 rozpraw doktorskich (167 - pracownicy UAM, 59 spoza UAM) oraz 37 prac habilitacyjnych (25 - pracownicy UAM, 12 - spoza Uczelni).
Obserwowany jest stały wzrost jakości publikacji, uwidoczniony w publikowaniu
artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a monografii i ksiąŜek
w prestiŜowych wydawnictwach naukowych krajowych i zagranicznych. Zwiększona
aktywność naukowa pracowników Uczelni uwidaczniała się takŜe w organizacji konferencji i sesji naukowych na terenie UAM oraz w bardziej oŜywionej współpracy zagranicznej, w tym w uczestnictwie w międzynarodowych konferencjach naukowych.
Działalność badawcza UAM w okresie sprawozdawczym prowadzona była w ramach
następujących grup projektów:
1. badań własnych i statutowych (zał. 8)
2. indywidualnych projektów badawczych - realizowane są 284 projekty badawcze
(zał. 9)
3. projektów zamawianych - realizowanych jest 14 projektów (zał. 10)
4. 4 projektów badawczych rozwojowych i 2 projektów specjalnych, które są
realizowane w UAM (zał. 11)
5. prac umownych zlecanych przez instytucje zewnętrzne; w roku sprawozdawczym
zrealizowano 122 zlecenia na łączną kwotę 5 702 688,36 zł (zał. 12)
6. projektów międzyuczelnianych; UAM- AM-AR - 9 projektów (zał. 13), UAM-AE - 2
projekty (zał. 14) oraz AR-UAM – 10 projektów (zał. 15.1 i 15.2)
7. 13 specjalnych międzynarodowych programów badawczych Ministerstwa Nauki
i Informatyzacji oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na ogólną kwotę
3 857 750 zł. (zał. 16).
Pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu wyjeŜdŜali w ostatnim roku do wielu krajów
na wszystkich kontynentach. Zarejestrowano wyjazd 2.191 osób (poza programem
Erasmus), w tym 426 studentów i 320 doktorantów. Najwięcej wyjazdów odnotowano do
Niemiec (445 osób), do Włoch (173 osoby), do Czech (132 osoby), do Francji (135 osób),
do Wielkiej Brytanii (104 osoby), na Ukrainę (113 osób) i do Rosji (112 osób).
W tym samym czasie odnotowano odwiedziny 625 naukowców i studentów (poza
programem Erasmus), głównie z następujących krajów: z Niemiec (128 osób), z Rosji (46
osób), z Czech (52 osoby), z Ukrainy (37 osób), z Wielkiej Brytanii (38 osób) oraz Francji
(33 osoby).
W 2007 roku zatrudniono 25 nowych wykładowców i lektorów zagranicznych na Wydziale
Filologii Polskiej i Klasycznej oraz na Wydziale Neofilologii. Ogólna liczba zatrudnionych
obcokrajowców wynosiła 116.
W studiach doktoranckich uczestniczyło 35 cudzoziemców, sześcioro z nich rozpoczęło
studia doktoranckie w 2007 r. Natomiast 7 doktorantów z UAM jest w trakcie
przygotowania doktoratu w systemie „cotutelle” tzn. pod kierunkiem 2 promotorów
(polskiego i francuskiego), w ramach oferty stypendialnej rządu francuskiego.
W okresie sprawozdawczym w naszej Uczelni przebywało 80 staŜystów z następujących
krajów: Austria, AzerbejdŜan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Filipiny, Francja, Gruzja,
Hiszpania, Izrael, Japonia, Kazachstan, Korea, Litwa, Mołdawia, Mongolia, Niemcy, Rosja,
Tajlandia, Ukraina, USA.
W roku 2007 zostało zawartych 15 nowych umów międzyuczelnianych. Kontakty UAM z
poszczególnymi ośrodkami zagranicznymi (które współpracują z konkretnymi zespołami
badawczymi UAM) były jak zawsze bardzo intensywne.
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Umowy bilateralne zawarte w okresie 1.01 – 31.12.2007
Lp.

Kraj

1.

Francja

2
3.
4.
5.
6.

Włochy
Peru
Niemcy
Meksyk
Ukraina

7.
8.
9
10.
11.
12.

Rosja
Korea Płd.
Tunezja
Indonezja
Chiny
Kazachstan

13. Wietnam
14. Korea
15. Rosja

Miasto

Instytucja

Data zawarcia
umowy
Vaucresson Narodowe Centrum Kształcenia i Studiów 05.01.2007
Protection Judiciare de la Jeunesse
Lecce
Università del Salento
15.03.2007
Lima
Pontificia Universidad Catolica del Peru
12.04.2007
Jena
Friedrich-Schiller-Universität
07.05.2007
Xalapa
Uniwersytet Veracruzański
14.05.2007
Charków
Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. 21.05.2007
H.S.Skoworody w Charkowie
WoroneŜ
Uniwersytet WoroneŜski
06.06.2007
Seul
Korea National Open University
06.06.2007
Mokine
Monastir University
18.06.2007
Bandung
Uniwersytet Padjadjaran
21.06.2007
Hainan
Hainan University
04.07.2007
Taraz
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w 12.11.2007
Taraz
Hanoi
Hanoi University
28.11.2007
Kyung Hee University
17.12.2007
Samara
Państwowy
Samarski
Pedagogiczny 27.12.2007
Uniwersytet

Dzięki ofercie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej przyznano
128 stypendiów dla UAM.
Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą współpracował z
jednostkami administracji centralnej UAM w ramach realizacji projektów finansowanych z
Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, a takŜe z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim oraz innymi
organami administracji rządowej i samorządowej.
Działalność DPMiWZ skupiała się takŜe na ułatwieniu pracownikom UAM uczestnictwa w
programach ramowych oraz wykorzystaniu funduszy strukturalnych. Pracownicy działu
informują o moŜliwościach składania wniosków, konsultują oraz uczestniczą w pisaniu
projektów dofinansowania z funduszy strukturalnych z następujących programów:
- 6 i 7 Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego:
W 6 PR realizowanych było 28 projektów na kwotę około 3 mln Euro. Wartości
kontraktowe projektów wahają się od kwoty ok. 14 000 Euro, w przypadku udziału
UAM jako partnera w projektach typu STREP do kwoty ok. 480 000 Euro w przypadku
koordynowania przez UAM projektów typu Transfer of Knowledge.
W 7 PR przygotowano 17 nowych wniosków. Wyniki większości konkursów nie są
znane, zatem nie wiadomo jeszcze, ile projektów zostało przyjętych w pierwszej turze
konkursowej.
- Erasmus Mundus – akcja 1 i 4.
- Erasmus Mundus External Cooperation Window – LOT 6, 9.
- Tempus – JEPs, SCMs.
Organizowano równieŜ konsultacje dla grup piszących wnioski, indywidualne konsultacje
dla pracowników UAM zainteresowanych składaniem propozycji oraz udzielano porad w
zakresie
aspektów
finansowych,
technicznych
i
administracyjnych
osobom
zaangaŜowanym w przygotowanie projektów.
Pracownicy DPMiWZ pomagali równieŜ przy realizacji 10 innych projektów
międzynarodowych: Program Tempus - 2 projekty; Program Culture 2000 - 1 projekt;
Program Leonardo da Vinci - 1 projekt; Comenius – 3 projekty; Program Sokrates - Akcje
ogólne – 1 projekt; Program Erasmus Mundus - 1 projekt oraz Program Erasmus Mundus
External Cooperation Window - 1 projekt.
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Zorganizowano takŜe serię szkoleń, seminariów, warsztatów i prezentacji dotyczących
moŜliwości uzyskania środków w 6 i 7-tym Programie Ramowym Unii Europejskiej; zasad
uzyskiwania dofinansowania z Ministerstwa na udział w programach ramowych
stypendiów dla młodych naukowców, w tym grantów Marie Curie.

VI. Sprawy kadrowe
VI.1. Nauczyciele akademiccy

W okresie sprawozdawczym w UAM pracowało 2 845 nauczycieli akademickich – stan z
dnia 31 grudnia 2007 r. (zał. 17). PoniŜsza tabela przedstawia porównanie stanu
zatrudnienia w latach 2006 i 2007.

1. ogólne zatrudnienie w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych (mianowanie + umowa o pracę)

Stanowisko
profesor z tytułem naukowym
profesor ze stopniem
naukowym
profesor
kontraktowy/wizytujący
adiunkt ze stopniem dr hab.
adiunkt
asystent

299,8

2006
liczba osób na
pierwszym etacie
(pełnoetatowi)
283

335,6

316,7

2007
liczba osób na
pierwszym etacie
(pełnoetatowi)
290

332

337,7

324

22,0

2

3,0

2

102,7
1192,5
33,0

96
1176
28

113,5
1231,3
29,5

109
1216
28

2006
liczba etatów

2007
liczba etatów

2. ogólne zatrudnienie w grupie pracowników dydaktycznych (mianowanie + umowa o pracę)

Stanowisko
starszy wykładowca ze
stopniem doktora
starszy wykładowca ze
stopniem magistra
wykładowca
lektor
nauczyciel przedmiotu,
instruktor

2006
liczba etatów

2006
2007
liczba osób na
pierwszym etacie liczba etatów
(pełnoetatowi)

2007
liczba osób na
pierwszym etacie
(pełnoetatowi)

234,0

217

244,5

233

125,2

122

131,3

125

227,0
72,0

215
69

223,0
69,5

215
68

18

24,8

21

24,3

3. ogólne zatrudnienie w grupie bibliotekarzy dyplomowanych (mianowanie)
2006
liczba etatów
bibliotekarze
dyplomowani

24,0

2006
2007
liczba osób na
pierwszym etacie liczba etatów
(pełnoetatowi)
24

26,0

2007
liczba osób na
pierwszym etacie
(pełnoetatowi)
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Podobnie jak w latach poprzednich, równieŜ w okresie sprawozdawczym, liczne grono
pracowników naszej Uczelni zostało wyróŜnionych znaczącymi nagrodami (zał. 1) oraz
zaproszeniami do udziału w prestiŜowych gremiach naukowych, politycznych i
zawodowych (zał. 18). Wielu pracowników naukowych uczestniczy w komitetach i
komisjach Polskiej Akademii Nauk (zał. 19).
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W strukturach Uniwersytetu mają swoje siedziby towarzystwa naukowe, stowarzyszenia,
redakcje i fundacje (zał. 20).
Z ustawowego obowiązku informowania Rektora o dodatkowym zatrudnieniu etatowym
poza Uczelnią wywiązało się 587 nauczycieli akademickich (stan na 31.12.2008).

VI.2. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
Liczba osób niebędących nauczycielami akademickimi spadła o 54 osoby w porównaniu
do analogicznego okresu w roku ubiegłym (zał. 22).

VI.3. Tytuł naukowy i stopnie naukowe
W okresie sprawozdawczym 167 osób z UAM uzyskało stopnie doktorskie (oraz 59 osób
spoza Uczelni). Liczba uczestników studiów doktoranckich w roku 2007 (stan na
31.12.2007) w podziale na wydziały i typy przyznanych stypendiów zamieszczona jest w
zał. 3.5. W załączonej tabeli podano takŜe dynamikę rozwoju naukowego w zakresie
uzyskanych przez pracowników UAM stopni doktora (zał. 23). W okresie objętym
sprawozdaniem pracownicy UAM uzyskali 29 habilitacji i 18 profesur tytularnych (zał. 24).

VI.4. Sprawy płacowo-socjalne
W roku sprawozdawczym z powodu zmian przepisów w naliczaniu odpisu na Fundusz
Świadczeń Socjalnych, jakie obowiązują od 1 września 2006 r., wyliczenia nie pozwoliły
na ustalenie wypłat funduszu socjalnego w 2007 r. na poziomie roku 2006. Uzupełnienie
kosztów wypoczynku indywidualnego pracowników, słuchaczy dziennych studiów
doktoranckich oraz ich rodzin, emerytów i rencistów otrzymało, 6.433 uprawnione osoby
na łączną kwotę 4.342.405 zł.
W grudniu wypłatę upominku świątecznego otrzymało 7.018 uprawnionych osób
pracowników i słuchaczy dziennych studiów doktoranckich oraz emerytów i rencistów na
łączną kwotę 3.308.600 zł.
W listopadzie, na podstawie uchwały Senatu UAM nr 141/2007 z dnia 29 października
2007 roku, zostało wypłacone jednorazowe wynagrodzenie pracownikom niebędącym
nauczycielami akademickimi, na łączną kwotę brutto 2.081.000. KaŜdy z uprawnionych
pracowników (1977 osób) otrzymał kwotę w wysokości 30% aktualnego wynagrodzenia
zasadniczego. Pozostała część została rozdzielona w sposób uznaniowy (przez kierowników
jednostek organizacyjnych) według algorytmu 600 złotych na jeden pełny etat.
W okresie sprawozdawczym z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielono
poŜyczek na kwotę 13.900.000 zł, w tym: 469 pracownikom na kwotę 13.540.000 zł
oraz 40 emerytom/rencistom na kwotę 360.000 zł. Pomocą materialną w formie
zapomóg losowych objęto 308 osób na kwotę 125.550 zł, w tym: 102 pracowników na
kwotę 57.000 zł oraz 206 emerytów/rencistów na kwotę 68.550 zł.
DuŜą popularnością cieszyły się ośrodki wczasowe UAM, z których skorzystało ogółem
3.462 osoby (pracownicy wraz z rodzinami). Nastąpiła dalsza poprawa warunków w tych
ośrodkach. I tak: w ośrodku wypoczynkowym w Kołobrzegu, cieszącym się największym
zainteresowaniem wśród pracowników, wykonano modernizację 9 pokoi na 6 pokoi z
łazienkami oraz modernizację węzła cieplnego, wykonano cyklinowanie parkietów i malowanie
pomieszczeń. Utworzony został ogródek rekreacyjny z drewnianymi ławami i stołami,
utwardzony kostką brukową i zadaszony materiałowymi namiotami. W Domu Wypoczynkowym
w Zakopanem wykonano zabezpieczenia przeciwpoŜarowe wszystkich pomieszczeń.
Z powodu przepisów związanych z usługami turystycznymi, z dniem 19 kwietnia 2007 r.
Rektor UAM dokonał zmian organizacyjnych dotyczących Schroniska Akademickiego UAM
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„Bacówka” w Jamnej. Nazwa została zmieniona na Akademicką Bazę Noclegową
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - „Bacówka” w Jamnej.
Od 1 kwietnia 2007 r. UAM uruchomiło nowe miejsca wypoczynku w Stacji Monitoringu
Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze koło Międzyzdrojów (Wyspa Wolin). Baza
wczasowa powiększyła się o 7 pokoi z łazienkami wraz z ogólnie dostępną kuchnią.

VII. Sprawy studenckie i doktoranckie
VII.1. Sprawy bytowe studentów
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizuje pomoc materialną na podstawie
ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 164,
poz. 1365, z późn. zm.) oraz Regulaminu pomocy materialnej dla studentów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na podstawie ww. aktów prawnych
studenci korzystają z następujących form pomocy materialnej (zał. 25.1, 25.2, 26.1 i
26.2):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

stypendium
stypendium
stypendium
stypendium
stypendium
stypendium
stypendium
sportowe
8. stypendium
9. zapomogi.

socjalnego
mieszkaniowego
specjalnego dla osób niepełnosprawnych
za wyniki w nauce
za wyniki w sporcie
Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego za osiągnięcia w nauce
Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego za wybitne osiągnięcia
na wyŜywienie

Studenci znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o
podwyŜszenie stypendium socjalnego, które przyznawane jest w wysokości maksymalnej
do 200% podstawowej stawki stypendium socjalnego.
Studenci zamiejscowi znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać
się o stypendium mieszkaniowe równieŜ na zamieszkałe z nimi dzieci oraz niepracującego
małŜonka, nieposiadającego własnych uprawnień do ubiegania się o przyznanie pomocy
materialnej przewidzianej Ustawą. Prawo do ubiegania się o stypendium mieszkaniowe
przysługuje wyłącznie studentom stacjonarnym.
Na realizację uprawnień studentów stacjonarnych i niestacjonarnych Uczelnia otrzymała
w roku 2007 dotację budŜetową na pomoc materialną dla studentów i doktorantów.
Zgodnie z Ustawą na pomoc materialną dla studentów przeznaczone zostało 97%
utworzonego z dotacji funduszu stypendialnego. Niewielki wzrost wysokości dotacji (od
2004 roku) w sumach bezwzględnych, przy równoczesnym braku znaczącego
waloryzowania kwoty progowej, umoŜliwiającej przyznanie świadczeń pomocy
materialnej przyznawanych na podstawie kryteriów ekonomicznych sprawiają, Ŝe z roku
na rok maleje liczba studentów, których wnioski mogą być rozpatrzone pozytywnie (zał.
27.1 i 27.2).
W roku akademickim 2007/2008 do dyspozycji studentów były 3 573 miejsca w domach
studenckich; miejsca były rozdzielane przez Komisje Ekonomiczne I stopnia (na
Wydziałach i w Kolegiach). Niewielka rezerwa miejsc (302) rozdzielana była przez
Uczelnianą Komisję Ekonomiczną, której przewodniczy Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy
Materialnej. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych roku akademickiego 2006/2007
wyłączony został z eksploatacji Dom Studencki Zbyszko, w którym obecnie trwają prace
przygotowawcze do kapitalnego remontu i modernizacji.
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VII.2. Sprawy bytowe doktorantów
Z dniem 1 października 2006 roku weszły w Ŝycie postanowienia art. 199 Ustawy. W
związku z tym w IV kwartale 2006 roku Uczelnia rozpoczęła realizację systemu pomocy
materialnej dla doktorantów. Na podstawie art. 199 ust. 3 Ustawy do przyznawania
świadczeń stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla studentów,
wynikające zarówno z Ustawy, jak i z Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na podstawie ww. aktów prawnych
doktoranci korzystają z następujących form pomocy materialnej:
1.
2.
3.
4.
5.

stypendium
stypendium
stypendium
stypendium
zapomogi.

socjalnego,
mieszkaniowego,
specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
na wyŜywienie,

Ustawa przewiduje przyznawanie doktorantom równieŜ stypendium za wyniki w nauce,
jednak kryteria przyznawania tego świadczenia, wymienione w art. 199 ust. 4 pkt. 1 i 2
Ustawy, znacznie róŜnią się od stosowanych wobec świadczenia przyznawanego
studentom studiów I i II stopnia oraz studentom jednolitych studiów magisterskich.
Doktoranci znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o
podwyŜszenie stypendium socjalnego, które przyznawane jest w wysokości maksymalnej
do 200% podstawowej stawki stypendium socjalnego, w sposób umoŜliwiający
zapewnienie doktorantom nieotrzymującym stypendium doktoranckiego warunków
ekonomicznych dostępnych stypendystom Uczelni.
Doktoranci zamiejscowi znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji materialnej mogą
ubiegać się o stypendium mieszkaniowe równieŜ na zamieszkałe z nimi dzieci oraz
niepracującego małŜonka, nieposiadającego własnych uprawnień do ubiegania się o
przyznanie pomocy materialnej przewidzianej Ustawą. Prawo do ubiegania się o
stypendium mieszkaniowe przysługuje wyłącznie doktorantom stacjonarnym.
Na realizację uprawnień doktorantów Uczelnia otrzymała w roku 2007 dotację budŜetową
na pomoc materialną. Zgodnie z Ustawą na pomoc materialną dla doktorantów
przeznaczone zostało 3% utworzonego z dotacji funduszu stypendialnego.

VII.3. Sprawy studentów niepełnosprawnych
Nasza uczelnia, realizując program „Uniwersytet Otwarty”, koncentruje się na
najistotniejszych dla studentów niepełnosprawnych problemach. W 2007 roku pomoc dla
tej grupy studentów polegała przede wszystkim na likwidacji barier architektonicznych. I
tak: na Wydziale Historycznym przy wejściu do budynku zainstalowano windę przy
schodach dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku Collegium
Minus uruchomiono windę dla osób niepełnosprawnych oraz zainstalowano przy drzwiach
siłownik, który ułatwia ich otwarcie (szczególnie osobom poruszającym się na wózkach
inwalidzkich), w Obrzycku w trakcie remontu pałacu przy schodach zainstalowano
platformę dla osób niepełnosprawnych.
UAM zapewnia takŜe osobom niepełnosprawnym odpowiednie formy egzaminu wstępnego
poprzez zmianę jego przebiegu tak, by odpowiadało to potrzebom kandydata,
wynikającym z jego niepełnosprawności. Przygotowany został równieŜ „Informator dla
kandydatów niepełnosprawnych”. Biuro Pełnomocnika razem z Stowarzyszeniem
Studentów Niepełnosprawnych „Ad Astra” zorganizowało wyjazdowe spotkania z uczniami
klas maturalnych miasta Poznania, których celem była szeroka informacja młodzieŜy
niepełnosprawnej o pomocy i warunkach studiowania na UAM. Wśród młodzieŜy
poznańskich szkół średnich realizowano program „Być studentem”, promujący UAM jako
uczelnię przyjazną studentom niepełnosprawnym.
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Dzięki otrzymaniu dofinansowania rzeczowego z Fundacji IBM Polska zakupiono
wspomagające oprogramowanie, urządzenia i specjalne (ruchome) stoły z regulowaną
wysokością dla studentów na wózkach, planowane jest uruchomienie nowego stanowiska
do skanowania i nagrywania ksiąŜek dla studentów niewidomych i niedowidzących oraz
uruchomienie wypoŜyczalni sprzętu komputerowego dla w/w studentów i pracowników
UAM, którzy działają na rzecz studentów niepełnosprawnych.
Studenci niepełnosprawni mogli uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych (na pływalni
na Morasku, w sali gimnastycznej WSE i WNS), z kolei studenci niedosłyszący mogli
korzystać z systemu FM oraz z 5 sal wyposaŜonych w pętlę induktofoniczną oraz
programu „Pitagoras” PFRON.
Biuro Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych zajmowało się takŜe organizacją wielu
imprez sportowych i kulturalnych. NaleŜały do nich m.in. III Ogólnopolskie Akademickie
Zawody Pływackie Studentów Niepełnosprawnych – Szkół WyŜszych; III Karnawałowy
Koncert Charytatywny; szkolenie pt. Asystent Osoby Niepełnosprawnej, czy specjalne
szkolenie z przysposobienia bibliotecznego.
Działające przy UAM Stowarzyszenie „Ad Astra” ma na celu m.in. pobudzenie aktywności
i kreatywności niepełnosprawnych studentów UAM w ramach inicjatyw naukowych,
kulturalnych i sportowych. Ma na uwadze takŜe znaczenie pracy zawodowej, moŜliwości
awansu oraz samorealizacji w Ŝyciu człowieka niepełnosprawnego.

VII.4. Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM

Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM zajmowało się
promocją zawodową studentów i absolwentów, ich przygotowaniem do wejścia na rynek
pracy oraz ułatwiało pracodawcom bezpośrednie dotarcie do potencjalnych pracowników.
W roku 2007 roku w Biurze Karier zarejestrowało się 1582 studentów i absolwentów. W
ramach działań wprowadzających studentów i absolwentów na rynek pracy
przeprowadzono 435 indywidualnych rozmów doradczych. Pracodawcy przedstawili 1043
oferty pracy. Liczba studentów i absolwentów odwiedzająca Biuro i uczestnicząca w
szkoleniach i warsztatach oraz innych organizowanych imprezach sięgała prawie 5 000
osób. Aktualizowano informatory dotyczące moŜliwości wyjazdów zagranicznych (w
celach edukacyjnych i zarobkowych) oraz informator firm edukacyjnych, umoŜliwiających
podnoszenie kwalifikacji (kursy komputerowe i językowe), z terenu Wielkopolski. Na
bieŜąco uzupełniane są katalogi ofert pracy (bezpośrednie od pracodawców, prasowe,
internetowe, oferty z Biuletynu SłuŜby Cywilnej). Kontynuowano współpracę z portalami
internetowymi www.kariera.com i www.pracuj.pl zajmującymi się szeroko pojętym
doradztwem dla studentów i absolwentów. W roku 2007 zrealizowano wdroŜenie
wirtualnej obsługi studentów i absolwentów.
W roku 2007 poza bieŜącą działalnością Biuro Karier realizowało m.in. następujące
zadania:
- organizacja płatnych praktyk i staŜy dla absolwentów w przedsiębiorstwach, poprzez
koordynację międzyuczelnianego projektu EFS „Kierunek sukces”;
- rozwijanie praktyk ponadprogramowych, kierowanie studentów na praktyki do takich
renomowanych firm jak GlaxoSmithKline, Volkswagen, Raben, Urząd Marszałkowski,
Urząd Miasta;
- prowadzenie praktyk wolontarystycznych, kierowanie na praktyki osób chcących
współpracować zarówno z osobami potrzebującymi pomocy, jak i instytucjami.
W ramach swojej działalności pracownicy Biura Karier podnosili swoje kwalifikacje,
prowadzili samodzielne zajęcia o rynku pracy na wydziałach oraz uczestniczyli w procesie
dydaktycznym na Wydziale Nauk Edukacyjnych. Szczególna aktywność nakierowana była
na kontakty z pracodawcami (prowadzenie pośrednictwa pracy, prezentacji firm,
informacji o konkursach i praktykach organizowanych przez przedsiębiorstwa oraz
organizacje), a takŜe udział w specjalistycznych projektach i konferencjach. Na uwagę
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zasługuje teŜ stały wzrost zainteresowania pracodawców działalnością Biura, co związane
jest z ułatwieniami wynikłymi z wirtualizacji pracy Biura (rozbudowana strona www,
elektroniczny dostęp do ofert pracy itp.).
Do prac Biura włączani byli takŜe studenci i absolwenci UAM. Najwięcej z nich włączyło
się w realizację Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (razem z pracownikami 1200
osób). Liczne grupy studentów uczestniczyły w zespołach redakcyjnych, technicznych i
marketingowych zorganizowanych na potrzeby działalności wydawniczej Biura oraz w
takich imprezach cyklicznych jak Targi Pracy czy organizacja konferencji i spotkań z
pracodawcami.
Na terenie UAM działa takŜe Centrum Informacji i Organizacji Wolontariatu, które
udzielało informacji na temat wolontariatu i ofert pracy dla wolontariuszy
zainteresowanym studentom (telefonicznie, e-mailowo, osobiście). W roku 2007
zarejestrowanych było 679 wolontariuszy. Oferty dla wolontariuszy zgłosiło 49 róŜnych
instytucji i osób prywatnych. Umowy o praktyki ponadprogramowe w roku 2007
podpisały 82 osoby i firmy.
Wolontariusze brali udział min. w pracach przy tworzeniu katalogu „PRACA”, zbieraniu i
segregacji ankiet zgłoszeniowych wypełnianych przez wolontariuszy, instytucje i osoby
prywatne; w Targach Pracy (promocja Targów, akcja plakatowa, obsługa pracodawców w
czasie targów), w X Festiwalu Nauki i Sztuki (62 osoby), monitoringu akcji „StaŜe w
Urzędzie Miasta”, promocja wśród studentów projektu „Wolontariat studencki”
(współpraca z fundacją KLANZA). Współpracowano takŜe z grupą wolontariuszy
„Wolontario” na WSE poprzez udział w organizowanych przez nią konferencjach.

VII.5. Działalność kół naukowych

W roku 2007 na Uniwersytecie działały 92 koła naukowe (zał. 28) oraz inne organizacje
studenckie. Z Funduszu na działalność naukową i kulturalną studentów dofinansowano
329 zadań. Uczelnia wspomagała m.in. wyjazdy na staŜe naukowe, konferencje czy
obozy naukowe, działalność Samorządu Studentów oraz innych organizacji studenckich,
zakup materiałów dydaktycznych, organizację konferencji, koncertów, obozów
adaptacyjnych a takŜe przyznawała zapomogi. Do najwaŜniejszych dofinansowanych
inicjatyw studenckich naleŜały min.
-

Ogólnopolski Festiwal „Studencka Wiosna 2007”,
III Festiwal Piosenki Słowiańskiej,
Konferencja „Ile Państwa w gospodarce”,
VIII Kaliskie Dni śaków- Juwenalia 2007,
obóz adaptacyjny oraz konferencja pt. „Czeczenia wczoraj i dziś”,
Juwenalia 2007,
wyjazd Akademickiego Chóru w Kaliszu do Hiszpanii,
V Mistrzostwa Wielkopolski w Programowaniu Zespołowym,
wydanie „Kalendarza Akademickiego”,
Poznańskie Dni Kultury Wschodniosłowiańskiej.

VII.6. Działalność kulturalna, sportowa i organizacyjna

Jak co roku, omawiany okres sprawozdawczy zapisał się niezwykłą róŜnorodnością
działalności studentów na niwie kulturalnej, sportowej i organizacyjnej.
Kultura
Dwa chóry działające w Poznaniu - Akademicki pod dyrekcją Jacka Sykulskiego
i Kameralny pod dyrekcją Krzysztofa Szydzisza, uświetniały swoimi koncertami
akademickie uroczystości, jak promocje doktorskie, inauguracje wydziałowe, czy
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absolutoria. Oba chóry wystąpiły podczas Koncertu Noworocznego w dniu 9 stycznia
2007.
Chór Akademicki UAM w roku 2007 świętował Jubileusz 40-lecia swego istnienia a
takŜe 10-lecie współpracy z dyrektorem artystycznym i dyrygentem Jackiem Sykulskim.
Obchody rocznicy zespół rozpoczął juŜ 27 września 2006 r. uroczystym koncertem na
Zamku Królewskim w Warszawie. Zespół nagrał teŜ kolejną płytę CD, tym razem z
repertuarem kolędowym „Can you hear the Christmas”. W dniach od 1 do 12 listopada
2007 Chór odbył tournée po Stanach Zjednoczonych. Ponadto wystąpił na Zamku
Królewskim podczas dorocznej gali rozstrzygającej konkurs dla przedsiębiorstw
gospodarczych, organizowany przez czasopismo Polish Market. Brał udział w koncertach
w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich „Universitas
Cantat”.
W
grudniu
zespół
miał
nagranie
w
kościele
farnym
Koncertu
BoŜonarodzeniowego dla TVP3 Poznań. Chór brał udział w koncercie charytatywnym
„Szczęście dla Eryka” oraz koncercie charytatywnym zorganizowanym przez Fundację
Mam Marzenie.
Chór Kameralny UAM obchodził w roku 2007 15-lecie swojej działalności. Odbył dwie
zagraniczne podróŜe artystyczne. Na przełomie stycznia i lutego zespół koncertował w
Australii (Melbourne, Canberze i Sydney). Jesienią chór odwiedził dwa miasta koreańskie,
dając koncert dla korpusu dyplomatycznego i Ambasady RP w Seulu, oraz biorąc udział w
Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Busan, na którym otrzymał Złoty Medal w
kategorii chórów mieszanych oraz Nagrodę Specjalną za najlepszą interpretację utworu
obowiązkowego. Dyrygentowi chóru panu Krzysztofowi Szydziszowi przyznano Nagrodę
Specjalną dla najlepszego dyrygenta festiwalu i konkursu. Chór Kameralny koncertował
wspólnie z orkiestrami: Filharmonią Poznańską, Orkiestrą Kameralną Amadeus,
Sinfonietta Polonia, Filharmonią Toruńską, a takŜe Orkiestrą Symfoniczną Uniwersytetu w
Tybindze (Universitas Cantat 2007). Wielkim świętem chórów uniwersyteckich była VIII
edycja Międzynarodowego Festiwalu Universitas Cantat 2007 (20-24 czerwca),
organizowana przez Chór Kameralny UAM i dyrektora artystycznego Krzysztofa
Szydzisza.
Na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu działał chór Schola Cantorum
Calisiensis. Chór dał koncerty m.in. w Miliczu, Sokolnikach, Kaliszu i Wierzchowicach. W
dniach 20-26 września 2007 chór odbył tournée po Hiszpanii z okazji obchodów Święta
Miasta Barcelony. Wziął teŜ udział w Międzynarodowym Sympozjum Naukowym nt.
„Znaczenie Kultury Regionalnej w budowie Wspólnoty Narodów Europy’.
Działalność Kaliskiego Chóru Akademickiego Polifonia i Chóru Kameralnego
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego to m.in.: koncerty w Kaliszu, Śremie, występy z
Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej oraz koncert muzyki i poezji Śladami
Świętego Franciszka.
Na Uniwersytecie działa takŜe Orkiestra Kameralna UAM pod dyrekcją Aleksandra
Grefa, składająca się ze studentów. Orkiestra daje moŜliwość zrealizowania
zainteresowań kompozytorskich swoim członkom, jak i szansę wykonania własnych
utworów. W 2007 roku Orkiestra brała udział w Koncercie Noworocznym UAM, w IV
Koncercie Dziecinnie Prostym, organizowanym przez Pracownię Dziecięcych Marzeń
"KREATYWKA", w Dniach Papieskich, w koncercie w Kamionnej zorganizowanym przez
Urząd Gminy Międzychód oraz w Koncercie Kolęd w Międzychodzie.
Collegium Polonicum w okresie sprawozdawczym było polsko-niemieckim forum
spotkań naukowych, popularno-naukowych oraz kulturalnych.
Wybrane koncerty mające miejsce w CP:
-

IX Koncert noworoczny "Najpiękniejsze melodie świata",
koncert Viaphoniker - studenckiej orkiestry Uniwersytetu Europejskiego Viadrina,
Dni Muzyki nad Odrą,
przedstawienie teatralne „Stamtąd”,
recital Jacka Wójcickiego,
Festiwal transVOCALE, koncerty: Justyny Steczkowskiej, Doroty Miśkiewicz, Strom
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-

und Wasser, Ani Dąbrowskiej, Rytmos,
VIII Międzynarodowe Spotkania Muzyczne
„Carmina Burana” Carla Orffa.

Musica

Autumna.

Koncert

finałowy

Oprócz ww. wydarzeń muzycznych w CP miała miejsce bardzo aktywna działalność
popularnonaukowa i wystawiennicza, odbyło się równieŜ wiele innych wydarzeń
kulturalnych.
Inicjatywy kulturalne podejmowało równieŜ Collegium Europaeum w Gnieźnie. Do
najistotniejszych z nich naleŜały:
-

Juwenalia - wspólnie z innymi gnieźnieńskimi uczelniami wyŜszymi,
reaktywacja Dyskusyjnego Klubu Filmowego, w ramach którego wyświetlane są filmy
oraz odbywają się dyskusje tematyczne,
tradycyjne szwedzkie święto św. Łucji zorganizowane w „Klubie Muzycznym Młyn”,
udział w akcji UNICEF-u (świąteczna sprzedaŜ ciast oraz upieczonych pierników).

Działalność teatralna jest realizowana głównie przez Teatr Biuro PodróŜy, Ośrodek
Teatralny „Maski”, a takŜe wiele studenckich teatrów wydziałowych. Priorytetowym
zadaniem Ośrodka Teatralnego „Maski” jest promocja i rozwój teatru, a jego działania
skierowane są głównie do studentów UAM, którzy są zarówno widzami prezentacji
teatralnych odbywających się w ośrodku, jak i nierzadko ich wykonawcami oraz
uczestnikami licznych warsztatów i zajęć teatralnych. Współpracuje z innymi ośrodkami:
Teatrem Polskim, Teatrem Ósmego Dnia, C.K. Zamek, domami kultury, ośrodkami
pomocy społecznej. Ośrodek Teatralny „Maski” jest jedynym akademickim centrum
kultury działającym na taką skalę, współpracującym z prestiŜowymi instytucjami,
odpowiedzialnym za organizację waŜnych imprez kulturalnych.
W Ośrodku Teatralnym „Maski” regularnie odbywają się zajęcia dydaktyczne dla
studentów filologii polskiej (Zakład Teatru i Dramatu) i kulturoznawstwa, a takŜe zajęcia
warsztatowe dla studentów innych poznańskich uczelni. Swoje spektakle przygotowują
tam teatry polonistów, kulturoznawców, klasyków oraz germanistów.
Działalność Ośrodka Teatralnego „Maski”:
- pokazy spektaklu „Król Dawid” oraz „Nadobnisie i koczkodany” - Teatr Automaton
oraz spektaklu „Prefabrykaty”,
- zajęcia teatralne teatru AKT,
- teatr tańca,
- warsztaty dla studentów teatrologii prowadzone przez aktorów teatru Pieśń Kozła,
- koncert muzyki hinduskiej,
- 24. warsztat teatralny dla niepełnosprawnych,
- pokaz spektaklu Ecce Homo –w wykonaniu Janusza Stolarskiego,
- maraton pisania listów organizowany przez Amnesty International,
- 11 Festiwal Teatralny „MASKI”.
Teatry działające na UAM:
a. Teatr Biuro PodróŜy przy Uniwersyteckim Ośrodku Teatralnym „Maski”
b. Studencki Teatr Klasyków Sfinga przy Instytucie Filologii Klasycznej
c. Studencki Teatr Szutnik przy Instytucie Filologii Rosyjskiej
d. Studenckie Koło Teatralno-Literackie
e. Grupa Teatralna sekcji angielskiej Kolegium Języków Obcych
f. Grupa Teatralna sekcji francuskiej KJO
g. Grupa Teatralna sekcji niemieckiej KJO
Sport
Klub Uczelniany AZS jest najstarszą i największą organizacją studencką działającą na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W roku 2007 zrzeszał 1587 studentów, którzy
aktywnie uczestniczyli w zajęciach czterdziestu działających sekcji.
Do licznych sukcesów członków AZS w roku sprawozdawczym moŜna zaliczyć:
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-

-

-

-

-

w Międzynarodowym Turnieju Akademickim, rozegranym na przełomie maja i czerwca
2007 roku, w Eindhoven (Holandia), sekcja piłki noŜnej męŜczyzn zajęła drugie
miejsce, a sekcja kobiet czwarte miejsce,
studentki Magdalena Kemnitz i Agnieszka Rozmiarek zajęły II miejsce,
w dwójce podwójnej wagi lekkiej oraz wraz z Iwoną Budą i Mileną Bednarek kolejne
srebro (II miejsce) w czwórce podwójnej wagi lekkiej na Akademickich Mistrzostwach
Europy w Wioślarstwie w Banyoles (Hiszpania), odbywających się we wrześniu 2007
roku,
w Akademickich Mistrzostwach Poznania, w sezonie 2006/2007, po raz kolejny zajął I
miejsce, pokonując Politechnikę Poznańską oraz Akademię Wychowania Fizycznego, z
duŜą przewagą punktową,
w rozegranych w ramach AMW 54 dyscyplinach sportowych, KU AZS UAM zajął
I miejsce w 25 z nich (poprawił w ten sposób swój wynik z zeszłego roku aŜ o 9
konkurencji), miejsce II, w 13 , a miejsce III, w 10 konkurencjach,
w VIII Wiosennym Turnieju Siatkówki, zorganizowanym w marcu 2007 roku przez
SWFiS Akademii Medycznej w Poznaniu, KU AZS UAM zdobył I miejsce, pokonując
Akademię Rolniczą i Politechnikę Poznańską,

W okresie zimowym organizowano wyjazdy na liczne obozy narciarskie, w kraju
(Korbielów), jak i za granicą (Dolomity-Włochy), w sezonie letnim oferowane były
wyjazdy rowerowe (Jamna) i spływy kajakowe oraz obozy triathlonowe (luty
i czerwiec - Jamna).
Zawodnicy Klubu Sportowego Triathlon Poznań zdobyli 6 medali Mistrzostw Polski
(złoty, srebrny i 4 brązowe), a w Pucharze Wielkopolski stawali 42 razy na podium.
Uczestniczyli takŜe w zawodach Pucharu Europy i Polsko-Niemieckich Mistrzostwach
Studentów w Triathlonie. Klub był takŜe organizatorem zawodów Pucharu Polski na
Malcie.
Działalność organizacyjna
Bardzo aktywnie upłynął rok 2007 dla Parlamentu Samorządu Studentów UAM.
Przedstawiciele PSS UAM uczestniczyli w pracach Senatu UAM jak i w pracach komisji
senackich. Przedstawiciele Rad Samorządów Wydziałowych działali w Radach Wydziałów i
Radach Instytutów.
Parlament Samorządu Studentów bardzo aktywnie współpracuje z organizacjami
studenckimi działającymi na terenie Uczelni, aktywizując ich członków do pracy w ramach
Parlamentu. Na szeroką skalę zakrojona jest współpraca z Akademickim Związkiem
Sportowym, kołami naukowymi i organizacjami studenckimi.
Udostępniano infrastrukturę biura oraz wyposaŜenie biurowe PSS wszystkim
zainteresowanym i zaangaŜowanym we wszelakie projekty. Parlament Samorządu
opiniował rozdział środków na działalność socjalno–kulturalną studentów. KaŜdy wniosek,
który dotarł od organizacji studenckich, z prośbą o dofinansowanie był rozpatrywany w
gronie Prezydium PSS UAM.
Parlament wraz z samorządami wydziałowymi przygotowywał uroczystości absolutoryjne
w 2007 roku. Wydziałowe Rady Samorządu Studentów wraz z Parlamentem Samorządu
Studentów zorganizowały cykl imprez otrzęsinowych dla studentów I roku.

VIII. Inwestycje budowlane i remonty
W roku 2007
Geologicznych,
dydaktycznego o
zakończenia robót

kontynuowano rozbudowę Wydziału Nauk Geograficznych i
która polegała na realizacji obiektu naukowo-badawczego i
powierzchni 3.765 m2 i kubaturze 16.232 m3. Umowny termin
przewidziano na marzec 2008 roku.

Kontynuowano takŜe budowę Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu etap
I cz. A, B, C, D. Umowny termin zakończenia robót przewidziano na czerwiec 2009 roku.
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Zakończono budowę Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, której
rozpoczęcie miało miejsce w październiku 2005 roku. Całkowity koszt realizacji obiektu
wyniósł 34.620.694 zł. Roboty na obiekcie zakończono w marcu 2007 roku. W wrześniu
zakończono równieŜ realizację dróg, parkingów i chodników wraz z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu wokół Instytutu.
Kontynuowano starania o budowę Kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Pile. W październiku Starosta Pilski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na
budowę. Przetarg na realizację robót został ogłoszony w styczniu 2008 roku.
W październiku otrzymaliśmy pozwolenie na budowę Wydziału Chemii. Ogłoszenie
przetargu na budowę I etapu nastąpiło w lutym 2008.
W 2007 roku zakończono prace przygotowawcze i prace projektowe budowy Hali
Sportowej na Morasku. Wszczęto procedury przetargowe na realizację tego zadania.
Kontynuowano budowę etapu II Collegium Europaeum w Gnieźnie. Rozpoczęcie robót
nastąpiło zgodnie z zawartą umową dnia 28.08.2006 r. Zakończenie zaplanowano na I
kwartał 2008 r.
Kontynuowano dostawę i montaŜ wyposaŜenia meblowego Domu studenckiego nr 6. w
zespole obiektów dydaktyczno-socjalnych Collegium Polonicum w Słubicach.
Uaktualniono wartość kosztorysową budowy Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i
Klasycznej przy Collegium Maius i uruchomiono procedurę przetargową na wybór
wykonawcy robót. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu generalnym wykonawcą została
firma FORBUD Zbigniew Rek. Budowę Biblioteki zgodnie z podpisaną umową rozpoczęto
09.10.2007 r. a zakończenie planuje się na 31.12.2008 r.
Zlecenie wykonania pełnobranŜowego projektu budowlano-wykonawczego budynków
naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji otrzymała Pracownia
Architektoniczna 1997. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje obszar o powierzchni
26 396 m2. W roku 2007 wykonano szczegółowe badania geologiczno-inŜynierskie terenu
pod projektowane obiekty tego budynku.
W roku sprawozdawczym 2007 kontynuowano starania administracyjne w celu
uruchomienia budowy domu mieszkalnego wielorodzinnego (profesorskiego) w
Słubicach. Wykonano dokumentację geotechniczną pod projektowany budynek
wielorodzinny.
Wartość inwestycji budowlanych w roku 2007 przedstawia zał. 29.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano szereg prac remontowych w budynkach
dydaktycznych i domach akademickich, których szczegółowy wykaz przedstawia zał. 30.
Do najwaŜniejszych prac moŜna zaliczyć : montaŜ windy w Collegium Minus, remont
pomieszczeń w Collegium Novum po Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, remont
pomieszczeń dydaktycznych w wielu budynkach UAM oraz domach studenckich
(malowanie, wymiana okien), remont dziekanatu WNS, kontynuacja rewaloryzacji
zespołu pałacowego w Obrzycku (wszystkie branŜe).

IX. Informatyzacja
Postęp w informatyzacji uczelni jest widoczny przede wszystkim poprzez aplikacje
wspierające róŜne dziedziny funkcjonowania Uniwersytetu, takie jak badania naukowe,
dydaktyka czy zarządzanie. Wykorzystywane jest to równieŜ w pracach administracji
naszej uczelni, w szczególności poprzez system USOS.
Rozwój informatyzacji był szczególnie widoczny dla uŜytkowników usług bibliotecznych,
zwłaszcza Biblioteki Uniwersyteckiej. W roku sprawozdawczym szczególną uwagę
przywiązywano do rozbudowy własnych zasobów elektronicznych. SłuŜyła temu
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digitalizacja zbiorów, głównie wydawnictw periodycznych i tych starszych, zaliczanych do
Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Na koniec roku sprawozdawczego Biblioteka
umieściła juŜ na serwerze Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej przeszło 10 tysięcy
obiektów, a liczba ich wyświetleń w roku sprawozdawczym wyniosła przeszło 360 000.
Dzięki temu czytelnicy uzyskali nie tylko dostęp do materiałów w wersji oryginalnej
niechętnie udostępnianych, ale równieŜ moŜliwość korzystania z nich w dowolnym
momencie.
Kontynuowano tworzenie rekordów do bazy katalogowej BU, współpracowano takŜe z
katalogiem narodowym NUKAT. Przekazywano do niego rekordy opracowanych pozycji,
równocześnie pobierając z niego opisy przygotowane przez inne biblioteki.
W roku 2007 zastąpiono dotychczasowy system Internetowej Rejestracji nowym
(autorskim) systemem Internetowej Rekrutacji, który stał się jedyną drogą ubiegania się
kandydatów o przyjęcie na studia. Rozwiązanie to umoŜliwiło kandydatom wygodne
wykonanie wszelkich czynności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym (wraz ze
sprawdzeniem jego wyników) przez Internet bez konieczności wychodzenia z domu.
Dopiero po ogłoszeniu wyników, kandydat (lub inna osoba w jego imieniu) musiał
jednorazowo odwiedzić uczelnie, aby dostarczyć komplet wymaganych dokumentów
(mógł równieŜ wysłać je pocztą). Oprogramowanie utworzone w Ośrodku Informatyki
obsłuŜyło w 2007 roku około 30 000 zgłoszeń kandydatów, którzy złoŜyli ponad 38 000
podań.
Od kilku lat Ośrodek Informatyki realizuje wdroŜenie systemu USOS (Uniwersyteckiego
Systemu Obsługi Studiów), mając na celu ujednolicenie obsługi studentów w jednostkach
uczelni, ułatwienie i przyspieszenie przepływu informacji o studencie pomiędzy
jednostkami uczelni oraz usprawnienie procesu kompleksowej obsługi studentów i
studiów. System USOS funkcjonuje obecnie nie tylko w administracji wydziałowej
(dziekanatach, sekretariatach instytutów), ale równieŜ w innych jednostkach, które
uczestniczą w obsłudze studentów i studiów: administracja Domów Studenckich, Dział
Nauczania, Dział Finansowy, Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z
Zagranicą, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Większość wydziałów gromadzi w
systemie USOS informacje o uzyskanych przez studentów certyfikatach (dyplomach
magisterskich i licencjackich). Na koniec roku 2007 liczba zdefiniowanych w USOS
dyplomów to 18 536. Niezwykle istotnym zadaniem systemu USOS jest obsługa płatności
studentów. USOS gromadzi zarówno informacje o zdefiniowanych naleŜnościach (opłaty
za indeks, legitymacje, czesne, dyplom, akademik itp.), jak i dokonanych przez
studentów wpłatach.
W minionym roku trzykrotnie zmieniana była wersja systemu USOS. W roku 2007
dodano 84 nowych uŜytkowników USOS, których łącznie jest w tej chwili 421. Główny
nacisk prac połoŜono na pełne zintegrowanie systemu rekrutacji z bazą USOS, USOSweb
i systemem rejestracji na WF.
Istotnym procesem realizowanym w roku ubiegłym było wypracowanie modelu
przekazania danych studentów do MCP (Międzyuczelniane Centrum Personalizacji), gdzie
miało miejsce drukowanie i personalizowanie elektronicznych legitymacji studenckich. Za
pomocą systemu USOS zleconych zostało 40 888 legitymacji elektronicznych, z czego
wydrukowano 40 148 sztuk.
W 2007 roku Ośrodek Informatyki włączył się do procesu zarządzania projektem AXAPTA.
Powołano nowy zespół sterujący, który rozpoczął systematyczną prace nad
zweryfikowaniem stanu projektu. Zorganizowano warsztaty, na których sprawdzana była
integracja systemu AXAPTA. Z inicjatywy Ośrodka Informatyki do kontroli projektu zostali
takŜe włączeni pracownicy producenta systemu -firmy Microsoft.
Korzystanie z aplikacji informatycznych wymaga sprawnej infrastruktury, na którą
składają się serwery, komputery klienckie i sieć komputerowa zapewniająca łączność.
Całość działalności Ośrodka Informatyki została przedstawiona w jego Sprawozdaniu.
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X. Zmiany organizacyjne w Uczelni

W celu przystosowania struktur organizacyjnych do aktualnych potrzeb naukowych
i dydaktycznych dokonano w okresie sprawozdawczym zmian organizacyjnych
przedstawionych w zał. 32.

XI. Zakończenie

Sprawozdanie zawiera informacje, które powinny dać podstawę do dokonania oceny
działalności Uniwersytetu w 2007 roku. Aby ta ocena była pełna, winna uwzględniać
opinię biegłego rewidenta finansowego, który przedstawi ją w drugim kwartale tego roku.

Przedkładając to sprawozdanie, mam świadomość, Ŝe uzyskanie wymienionych
w nim rezultatów, w tym przede wszystkim w badaniach naukowych i w kształceniu
studentów, jest zasługą szerokiej rzeszy członków naszej wspólnoty uniwersyteckiej,
skupionej we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Składam za to serdeczne
podziękowania. Kieruję je w szczególności do członków Senatu, Panów i Pań Dziekanów i
Prodziekanów, a takŜe Dyrektorów oraz Kierowników jednostek naukowych,
dydaktycznych i administracyjnych, którzy na co dzień kierowali setkami przedsięwzięć w
Uniwersytecie. Podziękować pragnę takŜe za współpracę i współdziałanie w kierowaniu
Uczelnią.
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