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I. Wstęp

Sprawozdanie obejmuje działalność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.
Oczywiste jest, Ŝe działalność ta nie była w duŜej mierze niezaleŜna od
istotnych wydarzeń w kraju, w Wielkopolsce i w Poznaniu.
Dla

wszystkich

Polaków

był

to

rok

wyborów

samorządowych.

Dla

mieszkańców Poznania i Wielkopolski szczególne znaczenie miały obchody 50-lecia
Poznańskiego Czerwca 1956. Z tej okazji w naszej Uczelni obradowała Konferencja
Episkopatu Polski, Komisja Krajowa „Solidarności”, a takŜe odbyła się konferencja
naukowa „Poznański Czerwiec ’56 – sens pamięci”, która te obchody inaugurowała.
WaŜnym wydarzeniem w Poznaniu ściśle związanym z Aulą Uniwersytecką
był teŜ 13. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego.
W sprawozdaniu zostały przedstawione kolejno: istotne zadania Uczelni
i waŜne wydarzenia, współpraca organów Uczelni ze wspólnotą akademicką,
kształcenie, badania naukowe i współpraca z zagranicą, sprawy kadrowe, sprawy
studenckie,

inwestycje

budowlane

i

remonty,

informatyzacja

oraz

zmiany

organizacyjne w Uczelni. W sprawozdaniach innych jednostek organizacyjnych
uwzględniono sprawozdania centrów, coraz pręŜniej rozwijających swoją działalność
badawczą, popularyzatorską czy organizacyjną. Integralną częścią sprawozdania
jest takŜe 30 załączników, zawierających głównie szczegółowe dane liczbowe.

3

II. Istotne zadania Uczelni i wydarzenia uczelniane
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, świadomy zobowiązań wynikających z bogatej
tradycji, prowadzi badania naukowe i w ścisłym związku z nimi kształci studentów,
odpowiadając na wezwania edukacyjne współczesnego społeczeństwa. Stale
poszerza i uaktualnia treści programów studiów oraz zwiększa róŜnorodność ich
form i trybów. Uczelnia, uznając za swoje bardzo waŜne zadanie otwieranie się na
potrzeby miasta i regionu, podejmuje liczne inicjatywy naukowe i kulturalne oraz
pogłębia współpracę z praktyką gospodarczą. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
całą swoją działalnością aspiruje do uznania go za jeden z najwaŜniejszych
czynników rozwoju Poznania i Wielkopolski, a w duŜej mierze całego kraju.
Zaznacza teŜ coraz silniej swoją obecność w środowisku międzynarodowym,
uczestnicząc w realizacji wspólnych programów badawczych oraz europejskich
programów edukacyjnych. Instytucjonalne gwarancje wysokiej jakości badań i
kształcenia prowadzonych w Uniwersytecie zapewnia krajowa i międzynarodowa
ewaluacja.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza to dziś największa uczelnia Poznania i jeden z
czołowych uniwersytetów polskich. Na jego renomę wpływa tradycja, osiągnięcia
naukowe kadry akademickiej i atrakcyjny program kształcenia studentów. Skupia
on ponad 60-tysięczną społeczność, złoŜoną ze studentów i doktorantów,
nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, bibliotecznych,
administracyjnych i innych. W ramach Uniwersytetu działa 13 wydziałów oraz kilka
jednostek ogólnouczelnianych, pozawydziałowych i międzywydziałowych.
Badania naukowe prowadzone na wydziałach, w instytutach, w zakładach i
pracowniach, a takŜe w specjalnych centrach badawczych Uniwersytetu mają w
pierwszym rzędzie charakter badań podstawowych. Wyniki tych badań są
prezentowane w tysiącach publikacji ukazujących się kaŜdego roku oraz na licznych
konferencjach, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczą pracownicy
Uniwersytetu.
O rozległości oferty dydaktycznej naszej Uczelni świadczy fakt, Ŝe rekrutacja w roku
akademickim 2005/2006 prowadzona była na 40 kierunkach i 176 specjalnościach a w roku akademickim 2006/2007 na 40 kierunkach i 173 specjalnościach.
W roku 2006 trwała owocna współpraca z samorządami powiatowymi i miejskimi w
zakresie organizowania dydaktyki na poziomie licencjackim w ośrodkach zamiejscowych Uniwersytetu.
W rankingu prowadzonym przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” UAM w
okresie sprawozdawczym uzyskał 3. miejsce wśród wszystkich uczelni akademickich
i nieakademickich w kraju, jak i wysokie miejsce w rankingu przeprowadzonym
przez tygodnik „Polityka”.
Wysoka ranga Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jako całości oraz poszczególnych jego jednostek jest wynikiem przede wszystkim ogromnego wysiłku
i potencjału, jaki prezentuje kadra naukowo-dydaktyczna. Jest rezultatem pracy
wielu wybitnych uczonych, którzy samodzielnie i wraz ze swoimi współpracownikami oraz uczniami tworzą dzieła i osiągnięcia naukowe, zyskujące uznanie
w europejskim i światowym obszarze badawczym. O potencjale i wybitnych
osiągnięciach naukowych jednostek naszej Uczelni świadczy przyznanie 12
wydziałom I kategorii w ramach parametrycznej kategoryzacji przeprowadzonej
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.
Wyrazem uznania dla profesorów naszego Uniwersytetu było m.in.:
- wybór prof. Marka Ziółkowskiego na stanowisko Wicemarszałka Senatu RP,
- powołanie prof. Stefana Jurgi na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego,
- przyznanie prof. Romanowi Murawskiemu przez Fundację Nauki Polskiej
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prestiŜowego subsydium profesorskiego,
- powierzenie prof. Tomaszowi Schrammowi funkcji Konsula Honorowego Francji
w Poznaniu,
- przyznanie przez Prezydenta Rumunii Traiana Băsescu prof. Zdzisławowi
Hryhorowiczowi odznaczenia Bene Merenti,
- przyznanie dr Agnieszce Pantkowskiej przez rząd belgijski KrzyŜa Oficerskiego
Orderu Leopolda II za zasługi w upowszechnianiu kultury i sztuki Belgii
frankofońskiej,
- wyróŜnienie prof. Jacka Gawrońskiego Nagrodą im. Marii Skłodowskiej-Curie
przyznane przez Polską Akademię Nauk,
- wyróŜnienie
prof.
Jerzego
Konarskiego
medalem
im.
Wojciecha
Świętosławskiego w uznaniu wieloletniej działalności na rzecz Polskiego
Towarzystwa Chemicznego,
- przyznanie prof. Danko Šipce nagrody Kongresu Polonii Amerykańskiej jak i
Konsulatu Los Angeles, a takŜe nagrody Stanowego Uniwersytetu Arizony za
jakość nauczania oraz pracę z utalentowanymi studentami z „Honors College”.
Liczba studentów w roku akademickim 2006/2007 przekroczyła 52 tys., ze zdecydowaną przewagą studentów stacjonarnych, co było moŜliwe przy wzroście
liczbowym i jakościowym kadry naukowo-dydaktycznej. Przyczynił się do tego
równieŜ dalszy rozwój studiów doktoranckich, będących jedynym systemem
kształcenia kadr dydaktyczno-naukowych. Obecnie w Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza kadra nauczycieli akademickich liczy ponad 2700 osób, a proces
dydaktyczny wspomagany jest przez prawie 1400 doktorantów.
Tak wysoka liczba studentów i nauczycieli akademickich (wraz z doktorantami)
wymagała i w dalszym ciągu wymaga 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.
Do
waŜnych
poczynań
inwestycyjnych
w
okresie
sprawozdawczym naleŜy zaliczyć:
-

kontynuację II etapu budowy Collegium Europaeum w Gnieźnie,
postępującą budowę zespołu obiektów dydaktyczno-socjalnych Collegium
Polonicum w Słubicach (Dom Studencki nr 6),
zakończenie budowy pawilonu naukowo-badawczego z funkcją dydaktyczną w
Ogrodzie Botanicznym,
zawieszenie tradycyjnej wiechy na nowym budynku Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (przewidywany termin zakończenia – wiosna 2007 r.),
otwarcie ścieŜki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem od torów kolejowych do
Kampusu UAM na Morasku,
zakończenie budowy Wydziału Biologii.

Podjęto takŜe starania administracyjne w celu uruchomienia budowy domu
mieszkalnego (profesorskiego) w Słubicach.
W roku 2006 w Uniwersytecie, podobnie jak w roku poprzednim, podejmowano
inicjatywy związane z osobą, posługą i myślą polskiego PapieŜa. Kontynuowano cykl
wykładów, poświęconych myśli Jana Pawła II, niestrudzonego promotora dialogu
wiary i rozumu. Wykładowcami podczas 5 spotkań byli księŜa profesorowie z
Wydziału Teologicznego naszego Uniwersytetu. 16 stycznia w Gnieźnie świętowa-no
nadanie imienia Jana Pawła II Kolegium Europejskiemu UAM. Z kolei 26 marca
odbył się koncert nadzwyczajny z okazji piątej rocznicy nadania Ojcu Św. Janowi
Pawłowi II tytułu doktora honoris causa UAM. Kolegium Gnieźnieńskie zorganizowało 1 kwietnia wieczorne spotkanie poświęcone pamięci PapieŜa Jana Pawła
II Studenci w hołdzie PapieŜowi – prezentacja myśli Jana Pawła II. W programie spotkania znalazły się: VERBA PACIS Jana Pawła II – wykład dr Elizy Grzelak;
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Poetycka prezentacja myśli Jana Pawła II; impresja filmowa oraz wystawa fotografii
dokumentujących pielgrzymkę Jana Pawła II do Gniezna (1997). 18 maja odbyło się
międzynarodowe kolokwium Jaki udział miał PapieŜ Jan Paweł II w rozwoju Europy
w latach swojego pontyfikatu?, a 27 października sympozjum popularno-naukowe
„Wokół encykliki Jana Pawła II Dives in Misericordia”.
WaŜnymi wydarzeniami w Ŝyciu Uczelni były uroczystości związane z nadaniem
godności doktora honoris causa. 30 marca odbyło się wręczenie dyplomu prof.
Robertowi Pecorze ze Stanford University, a 24 listopada wybitnemu psychologowi
prof. Janowi Strelauowi. 12 maja miało miejsce uroczyste odnowienie doktoratu
prof. Andrzeja Stelmachowskiego.
Wydarzeniem o wysokiej randze było wyróŜnienie prof. Juliana Musielaka medalem
„Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis”, którego wręczenie odbyło się
podczas inauguracji roku akademickiego 2006/2007.
12 grudnia odbyła się uroczystość jubileuszowa prof. dr. Gerarda Labudy z okazji
Jego 90. urodzin i 70-lecia pracy naukowej, pod patronatem honorowym Ministra
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.
Rok 2006 był rokiem jubileuszowym dla Instytutu Historii (50-lecie), Wydziału
Historycznego (30-lecie) oraz Instytutu Kulturoznawstwa (30-lecie).
W roku 2006 liczne grono naszych pracowników i studentów zostało wyróŜnionych
nagrodami Premiera, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Prezydenta Miasta
Poznania, stypendiami i subsydiami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i innymi
(zał. 1).
Niewątpliwie rangę znaczących wydarzeń w Ŝyciu Uniwersytetu w 2006 roku miało
57 konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym, zorganizowanych
przez jednostki Uczelni.
Podobnie jak w latach poprzednich nadawaliśmy wysoką rangę sprawie tworzenia
przyjaznego klimatu społecznego wokół Uczelni. Jesteśmy bowiem świadomi,
Ŝe ranga i zapewnienie warunków optymalnego działania Uniwersytetu zaleŜą nie
tylko od wybitnej kadry naukowej, ale takŜe w szczególności od zrozumienia i
uznania przez opinię społeczną i polityków, wyjątkowej roli Uniwersytetu w Ŝyciu
narodu i państwa.
Osiąganiu powyŜszego celu sprzyjały m.in. wizyty w UAM wielu wybitnych
przedstawicieli świata polityki, nauki, kultury i gospodarki.
Władze UAM przyjmowały wysokich przedstawicieli Parlamentu i Rządu, a takŜe
przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz uczelni z kraju i z zagranicy (m.in.
delegację z Korei, grupę studentów z Uniwersytetu w Lueneburgu, grupę studentów
z Państwowego Uniwersytetu w Irkucku).
Gośćmi Rektora byli przedstawiciele ambasad i konsulatów (Wspólnoty Francuskiej
Belgii, Iranu, Izraela, Federacji Rosyjskiej, Wielkiej Brytanii). Z kolei Rektor był
zapraszany przez ambasady wielu państw z okazji świąt narodowych lub innych
uroczystości.
UAM gościł w swoich murach rektorów publicznych szkół wyŜszych z Wielkopolski i
wielkopolskich posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy zebrali się, aby podjąć
dyskusję nt. „Jak moŜna promować wielkopolskie uczelnie w Unii Europejskiej- rola
posłów do Parlamentu Europejskiego”.
13 lipca w Sali Lubrańskiego odbyło się spotkanie z Europejskim Rzecznikiem Praw
Obywatelskich prof. Nikiforosem Diamandourosem, które dotyczyło europejskiego
systemu ochrony praw obywatelskich.
Delegaci UAM, między innymi prof. Józef Darski, prof. Wiesław Ambrozik, prof.
Bogdan Marciniec, prof. Ryszard Naskręcki, prof. Jerzy Brzeziński wzięli udział w
spotkaniu środowisk naukowych z premierem Jarosławem Kaczyńskim w Warsza6

wie. Podczas spotkania premier Jarosław Kaczyński przedstawił swój punkt widzenia
na rozwój nauki i szkolnictwa wyŜszego, akcentując problem malejących nakładów
na szkolnictwo wyŜsze.
W Gabinecie Rektora gościli prezydenci, burmistrzowie, wójtowie miast i gmin
Wielkopolski, w tym przedstawiciele samorządów miast, w których Uniwersytet
posiada ośrodki zamiejscowe.
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: XI Poznański Przegląd KsiąŜki Naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej; Targi Edukacyjne 2006 adresowane do młodzieŜy ubiegającej się o przyjęcie na studia, zorganizowane na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
(3-5 marca); IX Targi Pracy „Rynek pracy 2006” (1-2 marca) czy Jubileuszowe X
Poznańskie Dni KsiąŜki Naukowej (28-30 września) oraz IX Poznański Festiwal
Nauki i Sztuki, zorganizowany w październiku.
Zespół rektorski był aktywny w pracach Konferencji Rektorów Uniwersytetów
Polskich (w której Rektor pełni funkcję przewodniczącego). Kierownictwo Uczelni
aktywnie działało w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (Rektor jest
członkiem Prezydium), Konferencjach Prorektorów Uniwersytetów Polskich,
Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, uczestnicząc w licznych spotkaniach tych
gremiów. Zespół rektorski prezentował Uczelnię w czasie wizyt w UAM rektorów
uczelni polskich i zagranicznych.
Rektor, jako przewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania, zwołał w
okresie sprawozdawczym 5 posiedzeń tego gremium, na których omawiano wspólne
sprawy istotne z punktu widzenia środowiska akademickiego miasta. Członkowie
Kolegium spotkali się min. z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i
Szkolnictwa WyŜszego, prof. Krzysztofem J. Kurzydłowskim, z Ministrem Nauki i
Szkolnictwa WyŜszego prof. Michałem Seweryńskim, a takŜe z Komisją Oceniającą
Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (FISU) w sprawie opiniowania
zabiegów Poznania o organizację Uniwersjady.
W roku sprawozdawczym UAM podpisał następujące umowy :
- formalne porozumienie UAM z firmą IBM, które umoŜliwia bezpłatne korzystanie
dla celów edukacyjnych z oprogramowania informatycznego i odbywanie praktyk
przez studentów w centrach badawczych firmy IBM,
- ramową umowę o współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A, której zakres współpracy ma obejmować
m.in. staŜe studenckie i doktoranckie w GSK, świadczenie usług analitycznych przez
UAM, seminaria tematyczne organizowane przez UAM, prowadzenie wspólnych
projektów badawczych, a takŜe stypendia dla studentów i doktorantów,
- umowę o współpracy pomiędzy UAM a firmą Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie,
dotyczącą przeprowadzania staŜy przemysłowych, projektów laboratoryjnych oraz
wspierania prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych, związanych zwłaszcza
z działalnością Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
W roku 2006 Uniwersytet kontynuował inicjatywę, znajdującą juŜ stałych wielbicieli
- „Wielkie Recitale w Auli Uniwersyteckiej”. W 2006 roku gwiazdami cyklu byli:
Ingolf Wunder, znakomity pianista austriacki (31 stycznia), Valentina Igoshina, znakomita pianistka rosyjska, laureatka wielu międzynarodowych konkursów muzycznych (3 kwietnia), Mariusz Patyra, polski skrzypek, laureat wielu międzynarodowych konkursów muzycznych (7 maja) oraz Łukasz Kuropaczewski, gitarzysta
klasyczny, laureat licznych międzynarodowych konkursów gitarowych (22 maja).
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Przez cały okres sprawozdawczy trwał cykl spotkań Verba Sacra. Przygotowano
siedem premier: w cyklu Modlitwy Katedr Polskich – trzy, w cyklu Wielka Klasyka –
dwie, w ramach Festiwalu Sztuki Słowa - dwie. Były to: Księga Judyty/Agnieszka
Fatyga – kwiecień/, Treny Jana Kochanowskiego/Zbigniew Zapasiewicz – maj/,
Księga Daniela/Mariusz Bonaszewski – wrzesień/, Poezje T. S. Eliota /Tadeusz
Malak – listopad/, Treny Jeremiasza/Jan Matyjaszkiewicz – grudzień/.
W listopadzie odbył się Międzynarodowy Festiwal Sztuki Słowa, który rozpoczął się
od finału konkursu dla aktorów na artystyczną interpretację tekstu biblijnego i
klasycznego. Swoje moŜliwości zaprezentowało 5 osób. Nagrodę Specjalną im.
Romana Brandstaettera (3 000 zł), za najlepszą interpretację tekstu biblijnego
otrzymał Mariusz Marczyk z Krosna.
Na Wielkiej Gali Słowa, poświęconej Norwidowi, wystąpili: Teresa BudziszKrzyŜanowska, Halina Łabonarska, Halina Winiarska, Jerzy Kiszkis, Wiesław
Komasa, Tadeusz Malak, Jerzy Zelnik. Szeroki rozgłos zyskała Specjalna Gala Ks.
Jana Twardowskiego w Auli UAM, na którą przybyło około 1000 osób. Wystąpili:
Krystyna Feldman, Anna Seniuk, Piotr Adamczyk, Krzysztof Kolberger, Jan
Matyjaszkiewicz, Marian Opania.
Poza Poznaniem zrealizowano 3 prezentacje VERBA SACRA w następujących
miastach: Bielsko-Biała, Gdańsk, Wejherowo. W tym ostatnim prowadzona i
kontynuowana jest edycja specjalna - Biblia Kaszubska.
Rok 2006 był siódmym rokiem realizacji projektu VERBA SACRA, w którym do tej
pory wystąpiło 41 najwybitniejszych polskich aktorów, zrealizowano 60 premier, a
liczba słuchaczy przekroczyła 170 000.
WaŜną rolę w tworzeniu dobrej atmosfery dla UAM odgrywała aktywna rola zespołu
rektorskiego jako gospodarza Auli Uniwersyteckiej podczas licznych kongresów
naukowych i koncertów odbywających się w Auli, często pod patronatem Rektora.
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
5 cykli wykładów otwartych oraz uroczystą konferencję naukową Poznański
Czerwiec ’56 (szczegóły w sprawozdaniach innych jednostek UAM). RównieŜ Wydział Fizyki UAM organizował w roku sprawozdawczym V edycję wykładów otwartych dla młodzieŜy szkół średnich z cyklu „Fizyka dla wszystkich”. W wykładach tych
uczestniczyło przeszło 5 tys. młodzieŜy z całej Wielkopolski i tysiące miłośników
nauk przyrodniczych za pośrednictwem bezpośrednich transmisji internetowych
przeprowadzanych przez Ośrodek Dydaktyczno-Multimedialny. Autorami wykładów
byli najlepsi wykładowcy Wydziału Fizyki oraz zaproszeni goście z innych ośrodków
w kraju. KaŜdy wykład przygotowany był z wykorzystaniem najnowocześniejszych
środków multimedialnych wraz z demonstracjami zjawisk fizycznych i animacjami
komputerowymi. Z najciekawszych wykładów Uniwersyteckie Studio Filmowe ODM
wydało zapisy filmowe tych wykładów na kasetach VHS i płytach DVD, które słuŜą
jako pomoce dydaktyczne w wielu szkołach i uczelniach.
Wszystkie waŜne wydarzenia uniwersyteckie były odnotowywane w licznych
artykułach prasowych oraz programach radiowych i telewizyjnych. Media poznańskie i wielkopolskie 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.
Z innych istotnych wydarzeń, tworzących przyjazny klimat wokół Uczelni naleŜy
wymienić m.in.:
- Koncert Noworoczny w wykonaniu chórów uniwersyteckich,

8

- koncert charytatywny, na którym wystąpiły zespoły związane z Wydziałem
Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. Podczas koncertu sprzedawano cegiełki
oraz prowadzono aukcję prac plastycznych i przedmiotów uŜytkowych. Dochód
przeznaczono dla rodzin ofiar tragedii w Katowicach oraz dla osób
poszkodowanych (2 lutego),
- uroczysty, jubileuszowy koncert Chóru Akademickiego UAM w związku z 40leciem jego istnienia, który odbył się w Sali Balowej Zamku Królewskiego w
Warszawie (27 września).
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 69 członków z głosem stanowiącym i 5 osób z głosem
doradczym. W posiedzeniach uczestniczy takŜe przedstawiciel Rady Głównej
Szkolnictwa WyŜszego, którym w roku 2006 był prof. Jerzy Lis. W roku
sprawozdawczym Senat odbył 10 zwyczajnych posiedzeń (w tym 2 posiedzenia
zwyczajne w dwóch częściach – w róŜne dni) oraz 1 posiedzenie nadzwyczajne
dwuczęściowe w sprawie statutu UAM.
Podjęto 76 uchwał, w tym przede wszystkim uchwały wynikające z ustawowej
funkcji Senatu. Były to uchwały w sprawach:
- warunków i trybów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wieczorowych i zaocznych w UAM w roku akademickim 2007/2008,
- przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2005
rok i udzielenia rektorowi absolutorium,
- utworzenia i prowadzenia kierunków studiów i specjalności w roku
akademickim 2007/2008,
- planu rzeczowo-finansowego na 2006 r.,
- pensum dydaktycznego, rodzaju zajęć dydaktycznych oraz liczebności grup
studenckich w roku akad. 2006/2007,
- warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i
niestacjonarnych w UAM w roku akademickim 2007/2008.
Senat uchwalił następujące akty wewnętrzne wynikające z wprowadzenia ustawy
Prawo o szkolnictwie wyŜszym:
- statut UAM,
- regulamin studiów,
- regulamin studiów doktoranckich,
- regulamin opłat za świadczone usługi edukacyjne,
- oraz stwierdził zgodność regulaminu samorządu doktorantów UAM z ustawą i
ze statutem.
Ponadto Senat podjął uchwały dotyczące:
- 50. Rocznicy Poznańskiego Czerwca,
- szczegółowego określenia statusu profesora–seniora,
- sprzedaŜy mieszkań w kamienicach będących własnością UAM.
W programie większości posiedzeń zwyczajnych Senatu przewidziane były
dyskusje na wybrane tematy z działalności UAM. Dyskusje dotyczyły m.in.:
- priorytetów w działalności kierownictwa Uczelni w roku 2006 r.
- inwestycji budowlanych w 2006 r.
- studiów dwustopniowych, studiów międzykierunkowych i makrokierunków.
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W programach posiedzeń Senatu często wspominaliśmy zmarłych profesorów
naszej Uczelni. Nadzwyczajne posiedzenia Senatu z udziałem Rad Wydziałów
związane były z uczczeniem zmarłych profesorów UAM: em. doc. dr. hab. Józefa
Sobko-wskiego z Wydziału Prawa i Administracji, em. prof. dr hab. Teresy
Krotoskiej z Wydziału Biologii, em. prof. dr. hab. Zbigniewa Leońskiego oraz prof.
dr. hab. Bo-gusława Janiszewskiego z Wydziału Prawa i Administracji (zał. 2). W
minionym roku odbyły się takŜe nadzwyczajne posiedzenia Senatu, podczas których
Rektor wręczał nominacje na stanowiska profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych. Wykłady wygłaszali nowo mianowani profesorowie tytularni.
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 na swych posiedzeniach
zajmowała się opiniowaniem propozycji uchwał Senatu dotyczących wyraŜenia
zgody Senatu na nabycie zakupu działek na Morasku i w Obrzycku, wykonania
planu budŜetowego UAM w roku 2005, jak i planu rzeczowo-finansowego UAM
na rok 2006. Dyskutowano zagadnienia związane ze wypracowaniem polityki
mieszkaniowej UAM. Komisja omawiała wykonanie planu rzeczowofinansowego za pierwsze dwa kwartały 2006 oraz korektę planu budŜetu na
rok 2006. Ponadto Przewodniczący Senackiej Komisji ds. BudŜetu i Finansów
uczestniczył takŜe w pracach Komisji ds. negocjacji w procedurze zakupu
działek na kampusie Morasko.

2.

Senacka Komisja ds. Kształcenia odbyła dziesięć spotkań, podczas których
dyskutowała o racjonalizacji procesu dydaktycznego w UAM, kształceniu
studentów niepełnosprawnych, kształceniu w zakresie wiedzy i umiejętności;
skutkach wprowadzenia nowej ustawy o szkolnictwie wyŜszym. Komisja
opiniowała takŜe wnioski Wydziałów dotyczące utworzenia nowych kierunków
studiów. Debatowała nad zagadnieniami studiów wieczorowych, prac
dyplomowych, a takŜe problemem zapobiegania zmniejszaniu się liczby
kandydatów na studia oraz przekształceniem studiów jednolitych w studia I
stopnia (licencjackie) i studia II stopnia (magisterskie). Komisja brała takŜe
udział w pracach Komisji Regulaminowej.

3.

Komisja ds. Rozwoju Uczelni odbyła cztery posiedzenia, poświęcone
następującym kwestiom: autoprezentacji wydziałów i struktur bibliotecznych
uczelni, wzmocnieniu finansów wydziałów, rosnącym kosztom administracji
(zwłaszcza centralnej), szkodliwemu działaniu ustawy o zamówieniach
publicznych oraz tendencje do podziału na dwóch wydziałach (Neofilologii i
Nauk Społecznych). Komisja analizowała równieŜ projekt Statutu UAM oraz
dyskutowała nad załoŜeniami i funkcjonowaniem studiów doktoranckich.
Członkowie Komisji przedyskutowali takŜe projekt utworzenia na UAM
Pracowni Pytań Granicznych.

4.

Rok 2006 był dla Senackiej Komisji Prawnej okresem bardzo intensywnych
prac związanych z projektowaniem nowych ustrojowych aktów prawnych UAM.
Zadanie opracowania Statutu powierzono specjalnie w tym celu powołanej
Komisji Statutowej, która pracowała pod kierownictwem Rektora UAM. W
skład tej komisji wchodzili: prorektor prof. S. Wronkowska-Jaśkiewicz,
prorektor prof. B. Mróz, prof. M. Karoński, prof. H. Koroniak, prof. R. Hauser,
prof. E. Kraskowska, prof. K. Krasowski, prof. J. Brzeziński, prof. A.
Kostrzewski, prof. T. Jasiński oraz kanclerz mgr S. Wachowiak. Komisja
Prawna przygotowywała propozycje rozwiązań dla Komisji Statutowej oraz
dokonała redakcji projektu nowego statutu UAM w trakcie ponad dwudziestu
posiedzeń członków Komisji, w tym trzydniowego posiedzenia wyjazdowego w
Obrzycku w kwietniu 2006 r., oraz nieustającej korespondencji drogą elektroniczną. Przewodniczący Komisji brał teŜ udział w posiedzeniach Komisji Statutowej. Członkowie Komisji Prawnej bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji w
trakcie obrad Senatu poświęconych uchwaleniu statutu.
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Członkowie Komisji brali nadto udział w tworzeniu, redagowaniu lub opiniowaniu następujących aktów wewnętrznych UAM: regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu samorządu doktorantów, uchwały w
sprawie regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne UAM, uchwały w
sprawie utworzenia Pracowni Pytań Granicznych. Ponadto Komisja opiniowała
kilkanaście projektów uchwał Senatu. Komisja zajęła takŜe stanowisko wobec
uwag zgłoszonych przez Ministerstwo do statutu UAM.
5.

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich w roku 2006 nie
wdroŜyła Ŝadnego postępowania dyscyplinarnego, poniewaŜ nikt spośród PT
Nauczycieli Akademickich nie wszedł w kolizję z prawem i dobrymi
obyczajami.

6.

Komisja ds. Dyscyplinarnych dla Studentów prowadziła i zakończyła
postępowanie dyscyplinarne wobec 10 studentów, z których jedno zakończyło
się karą wydalenia z uczelni, trzy zakończyły się karą nagany, pięć karą
zawieszenia prawa do studiowania oraz jedno umorzeniem postępowania
wyjaśniającego i jedno zawieszeniem postępowania dyscyplinarnego. Pięć
spraw jest nadal w toku.

7.

Do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów nie wpłynęły w
roku 2006 Ŝadne sprawy do rozpatrzenia.

Poza Komisjami Senackimi działały stałe lub doraźne komisje rektorskie, którym
przewodniczyli Rektor, Prorektorzy oraz inni profesorowie i pracownicy Uczelni.
Komisje pracowały bardzo aktywnie, opiniując i doradzając 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 przewodniczy 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 sprawami
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, 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 2006 Prorektor ds. studenckich spotykał się równieŜ z
przedstawicielami Samorządu Studenckiego oraz organizacji studenckich i
kół naukowych.
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3. W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Komisji ds. Badań
Naukowych i Współpracy z Zagranicą, które były poświęcone następującym
zagadnieniom:
- podziałowi środków finansowych przeznaczonych w roku 2006 na badania
własne oraz ustaleniu zasad dofinansowania działalności badawczej ze
środków stanowiących rezerwę Rektora oraz analizie kosztów wydziałowych
oraz kosztów ogólnych obciąŜających działalność badawczą UAM,
- funkcjonowaniu
Biblioteki
Uniwersyteckiej
szczególnie
w
zakresie
zabezpieczania starodruków między innymi poprzez konieczność budowy
skarbca oraz przekazania BU starodruków z bibliotek wydziałowych,
- omówieniu nowej struktury i zakresu obowiązków dotychczasowego Działu
Współpracy
z
Zagranicą,
przekształconego
w
Dział
Programów
Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą,
- omówieniu udziału UAM w prezentacji w Sali Kolumnowej Sejmu RP
ekspozycji poświęconej odkryciom naukowym,
- bazie ofert UAM (UCITT) oraz omówieniu załoŜeń funkcjonowania
Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej jako bazy regionalnej,
- moŜliwości udziału pracowników Uczelni w programach stypendialnych
Komisji Fulbrighta,
- omówieniu sytuacji finansowej Uczelni, algorytmu stanowiącego podstawę
dotacji na działalność statutową oraz kosztochłonności procesu badawczego
oraz dydaktycznego,
- finansowaniu dostępu UAM do Internetu,
- omówieniu kategoryzacji jednostek Uczelni,
- zasadom wydatkowania środków publicznych wynikających z ustawy Prawo
o zamówieniach publicznych.
4. Komisja Rektorska ds. Promocji Uniwersytetu wypracowywała bieŜące
przedsięwzięcia promocyjne oraz przygotowała materiały reklamowe i materiały
promocyjne UAM. Komisja współpracowała z poszczególnymi wydziałami,
redakcją śycia Uniwersyteckiego, Wydawnictwem UAM oraz Uniwersyteckim
Studium Telewizyjnym.
5. Komisja Rektorska ds. Studiów Doktoranckich rozwiązywała najwaŜniejsze
problemy związane ze studiami doktoranckimi, zajmując się m.in.:
- stworzeniem podstaw prawnych studiów doktoranckich w UAM: uchwalono
regulamin studiów doktoranckich oraz obowiązujące w Uniwersytecie zasady
rekrutacji na te studia oraz przygotowano regulamin samorządu doktorantów,
- rozdziałem stypendiów socjalnych na podstawie tymczasowego regulaminu
świadczeń socjalnych,
- zreformowaniem systemu rozdzielania stypendiów doktoranckich oraz
kryteriów podejmowania decyzji o przedłuŜaniu studiów doktoranckich,
- wzbogaceniem programu studiów doktoranckich o wykłady ogólnouniwersyteckie rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego
2006/2007,
- opracowaniem wzoru indeksów, przystąpieniem do wydawania zaświadczeń o
ukończeniu studiów doktoranckich oraz o odbytych przez doktorantów
praktykach pedagogicznych.
Nastąpiła intensyfikacja kontaktów z doktorantami w formie zebrań otwartych
oraz systematycznych kontaktów z zarządem samorządu doktorantów.
Kontynuowano takŜe starania o zniŜki MPK dla doktorantów.
6.

Komisja Rektorska ds. Studiów Niestacjonarnych zajmowała się
następującymi problemami: przygotowaniem Regulaminu Studiów Podyplomowych, opracowaniem 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,
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promocją studiów niestacjonarnych i podyplomowych, strategią zwiększenia
liczby kandydatów na studia niestacjonarne, ograniczeniem kosztów związanych
z prowadzeniem studiów niestacjonarnych oraz przygotowaniem oferty studiów
prowadzonych w języku obcym.
7. W 2006 roku na posiedzeniach Rektorskiej Komisji Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy omawiano następujące zagadnienia: nowelizacja przepisów z
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, realizacja badań i pomiarów czynników
szkodliwych w środowisku pracy, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
związane z uŜytkowaniem maszyn i elementów niebezpiecznych przez pracowników, obowiązki pracodawcy i tryb postępowania w przypadku stosowania
substancji, preparatów, czynników rakotwórczych i mutagennych – prowadzenie
dokumentacji oraz wykonywanie pomiarów czynników rakotwórczych w środowisku 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.
Członkowie Komisji czuwali nad realizacją szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz organizacją szkoleń z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy.
Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zajmowała się rozszerzeniem
listy stanowisk, na których pracownicy mogą być wyposaŜeni w okulary
korygujące wzrok do pracy z monitorem ekranowym.
8. Komisja Rektorska ds. Hoteli Asystenta rozwiązywała na co dzień problemy
związane z zakwaterowaniem doktorantów i pracowników. Uniwersytet
dysponował 250 miejscami w hotelach, w tym: w Domu Gościnnym „Asystent”
przy ul. Palacza (83 - na początku roku sprawozdawczego, a na koniec - 25
miejsc), w Domu Akademickim przy ul. Nieszawskiej (72), oraz w Domu
Nauczyciela Akademickiego w Koziegłowach (17 pokoi i 38 segmentów).
W roku sprawozdawczym odbyło się spotkanie z Dziekanami, Dyrektorami
instytutów kierunkowych i Kierownikami jednostek poza- i międzywydziałowych w
Kicinie (26 września) poświęcone omówieniu działalności Uczelni w roku
akademickim 2006/2007.
Kontynuowano uroczyste spotkania związane z wręczaniem nagród jubileuszowych
profesorom i doktorom habilitowanym. W okresie sprawozdawczym Rektor w
towarzystwie Prorektora d/s Kadr i Rozwoju spotkał 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.
Zespół rektorski przywiązywał duŜą wagę do bezpośrednich spotkań z pracownikami
i studentami naszej Uczelni. Sprzyjały temu specjalnie zorganizowane dla
pracowników i studentów wydarzenia kulturalne i sportowe, w tym Koncert
Noworoczny (9 stycznia), Koncert Jubileuszowy z okazji 50-lecia nadania
Uniwersytetowi imienia Adama Mickiewicza (11 lutego), Koncert Majowy (7 maja),
czy Dzień Sportu Studentów UAM (17 maja).
Wszystkie waŜniejsze informacje o działalności Uniwersytetu były drukowane w
„śyciu Uniwersyteckim” (12 numerów w nakładzie 1300 egzemplarzy, z jednym
dodatkiem „śycie Sportowe”), oraz w skrótowej formie w informatorze „Tydzień”
(43 numery). Ten ostatni, wydawany bardzo regularnie w formie drukowanej i
elektronicznej, stanowił podstawowe źródło wiedzy dla całej wspólnoty o
wydarzeniach, które nastąpią w naszym środowisku. Wydawano takŜe Informator
UAM, oraz zamieszczano na witrynie internetowej UAM uchwały Senatu UAM.
Uniwersyteckie Studio Filmowe - Ośrodek Dydaktyczno-Multimedialny w roku 2006
kontynuowało realizację dla Telewizji Polskiej (TVP3) cyklicznego programu
„Kwadrans Akademicki” (18 odcinków). Program ten od przeszło siedmiu lat
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przekazuje społeczeństwu Wielkopolski informacje o najwaŜniejszych wydarzeniach
naukowych, edukacyjnych, studenckich i kulturalnych naszego Uniwersytetu. W
roku 2006 zespołowi USF udało się dokonać pełnej inwentaryzacji i archiwizacji
materiału filmowego, który nakręcono przy realizacji „Kwadransa”.
Zrealizowane przez USF filmy popularno-naukowe, emitowane były na antenie
Telewizji Polskiej w programach ogólnopolskich i Telewizji WTK. Film „Po tsunami”,
prezentowany był z duŜym powodzeniem na I Festiwalu Filmów Popularnonaukowych w Gdańsku oraz na międzynarodowym festiwalu w Hiszpanii. W roku
2006 USF zrealizowało film pt. „Vis Legis”, promujący Wydział Prawa i Administracji, film z IX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, kilka filmów z wykładów
otwartych na Wydziale Fizyki, a takŜe na Wydziale Prawa i Administracji oraz zapisy
filmowe wydarzeń uniwersyteckich (doktoraty honoris causa, jubileusze, koncerty,
inauguracje, filmy okolicznościowe itp.). 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. W roku 2006,
dzięki środkom przyznanym przez Rektora UAM i środkom wypracowanym z
działalności usługowej ODM udało się wyposaŜyć Ośrodek w samochód reporterski.
Pracownicy ODM byli organizatorami kolejnej edycji wykładów otwartych na
Wydziale Fizyki, realizowanych juŜ od pięciu lat pod hasłem „Fizyka dla wszystkich”,
kolejnego Festiwalu Nauki i Sztuk oraz gościli z pokazami doświadczeń fizycznych w
Pile, Lesznie, Wolsztynie oraz kolejny raz zaproszeni byli na wielką imprezę
popularyzującą fizykę - w Starym Browarze.

IV. Kształcenie

IV.1. Nowe kierunki studiów
W roku 2005/2006 prowadzono studia na 40 kierunkach i 176 specjalnościach.
Utworzono następujące nowe kierunki i specjalności studiów w róŜnych jednostkach tj:
- kognitywistyka - studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie,
- chemia specjalność chemia biologiczna - studia stacjonarne 3-letnie pierwszego
stopnia,
- chemia, specjalność chemia i informatyka - studia stacjonarne 3-letnie
pierwszego stopnia nauczycielskie dwuprzedmiotowe,
- chemia, specjalność chemia i przyroda - studia stacjonarne 3-letnie pierwszego
stopnia nauczycielskie dwuprzedmiotowe,
- historia, specjalność archiwistyka - studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie,
- historia, specjalność kultura polityczna - studia stacjonarne i niestacjonarne
zaoczne 5-letnie jednolite magisterskie,
- historia, specjalność socjoekonomika - studia stacjonarne i niestacjonarne
zaoczne 5-letnie jednolite magisterskie,
- historia sztuki, specjalność europejska turystyka kulturowa - studia stacjonarne
3-letnie pierwszego stopnia,
- pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - studia
stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 3-letnie pierwszego stopnia nauczycielskie
dwuprzedmiotowe,
- pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język angielski - studia
stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia nauczycielskie dwuprzedmiotowe,
- pedagogika, specjalność edukacja elementarna i informatyka - studia
stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia nauczycielskie dwuprzedmiotowe,
- pedagogika, specjalność edukacja elementarna i przyroda - studia stacjonarne
3-letnie pierwszego stopnia nauczycielskie dwuprzedmiotowe,
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-

pedagogika, specjalność przyroda i informatyka - studia stacjonarne 3-letnie
pierwszego stopnia nauczycielskie dwuprzedmiotowe,
pedagogika, specjalność edukacja biblioteczna - studia stacjonarne i
niestacjonarne zaoczne 3-letnie pierwszego stopnia,
pedagogika, specjalność edukacja społeczna w zakresie samorządności lokalnej
- studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 3-letnie pierwszego stopnia.

W roku 2006/2007 prowadzi się studia na 40 kierunkach i 173 specjalnościach.
Nowymi kierunkami i specjalnościami studiów są:
- 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.
Uczelnia starała się tworzyć takie warunki studiów, by nie tylko ich poziom i
atrakcyjność podtrzymać, ale przede wszystkim, by je rozwijać i podnosić ich
standard. Studia prowadzone są na 13 wydziałach, w Kolegium Języków Obcych, w
Kolegium Europejskim w Gnieźnie, w Collegium Polonicum w Słubicach oraz w
innych ośrodkach zamiejscowych w Kościanie, Wągrowcu, Jarocinie, Krotoszynie,
Ostrowie Wlkp., Śremie, Pleszewie i Pile.
IV.2 Formy studiów, poziomy kształcenia, rekrutacja, liczba studentów

Kształcenie na studiach prowadzone jest w róŜnych formach:
1)
2)
3)
5)
6)

studia
studia
studia
studia
studia

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

W roku 2005/2006 do postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne,
niestacjonarne wieczorowe i zaoczne przystąpiło 31 842 kandydatów. Z tej liczby,
28 578 osób pozytywnie zaliczyło postępowanie. W wyniku postępowania
rekrutacyjnego Uczelnia przyjęła 8 561 osób na studia stacjonarne, 7 637 na studia
niestacjonarne zaoczne i 253 na studia niestacjonarne wieczorowe. Zatem liczba
osób przyjętych na I rok studiów wynosiła 16 451 (zał. 4.1).
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. Uczelnia przyjęła na I rok studiów 15 400 osób, w tym
7 964 na studia stacjonarne i 7 436 na studia niestacjonarne (zał. 4.2).
W roku 2005/2006 kształcenie podyplomowe prowadzone było na 54 studiach
podyplomowych i obejmowało 2 312 słuchaczy. W roku 2006/2007 kształcenie
podyplomowe obejmuje 2 496 słuchaczy (zał. 3.4).
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Rok 2005/2006 rozpoczęło 5 3249 studentów studiów stacjonarnych oraz
niestacjonarnych: wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych. Biorąc zatem pod
uwagę ponad 6 000 pracowników i doktorantów oraz 2 312 słuchaczy studiów
podyplomowych, tworzyliśmy w roku 2005 społeczność akademicką obejmującą
prawie 60 tysięcy osób.
Dla roku 2006/2007 dane te wynoszą: 52 022 studentów na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych, 2 496 słuchaczy na studiach podyplomowych oraz ponad 6 300
pracowników i doktorantów. Z początkiem roku akademickiego 2006/2007
stanowiliśmy zatem około 60-tysięczną społeczność.
W roku 2006 mury naszej Uczelni opuściło 10 233 absolwentów, z tego 5 135 osób
po studiach stacjonarnych oraz 5 098 osób po studiach niestacjonarnych (zał. 5).
DuŜą grupę wśród studentów stanowią osoby niepełnosprawne. W roku 2006
studiowało 503 studentów niepełnosprawnych (narząd ruchu - 163, narząd słuchu –
32, narząd wzroku - 66, inne – 242). Załącznik nr 6 obrazuje wzrost tej liczby w
latach 2001-2006, co spowodowała realizacja programu „Uniwersytet Otwarty”,
czyli dąŜenie Uczelni do tego, aby jej środowisko było w pełni przyjazne osobom
niepełnosprawnym.

IV.3. Ośrodki zamiejscowe 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.
W roku 2005 studia prowadzone były w:
•

•

•

•

•
•
•
•
•

Collegium Polonicum w Słubicach na kierunku filologia polska, fizyka i
informatyka w zakresie informatyki stosowanej, ochrona środowiska,
politologia i gospodarka przestrzenna o specjalności rozwój i rewitalizacja
miast oraz obszarów wiejskich (1 128 studentów),
Kolegium Europejskim w Gnieźnie na kierunku filologia w zakresie
europejskiej komunikacji społecznej, pedagogika w zakresie edukacji
europejskiej, historia sztuki w zakresie europejskiej turystyki kulturowej,
politologia, Kolegium Języków Obcych - sekcja angielska i niemiecka
i w trybie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
(1 618 studentów),
Kolegium w Kościanie na kierunku politologia, pedagogika w zakresie
pedagogiki z przyrodoznawstwem, pedagogika zdrowia, praca socjalna i resocjalizacja, przyroda i informatyka oraz filologia polska (1 184 studentów),
Wągrowcu na kierunku politologia, pedagogika w zakresie pedagogiki z
przyrodoznawstwem, praca socjalna i resocjalizacja oraz wychowanie
przedszkolne i nauczanie początkowe (696 studentów),
Jarocinie na kierunku pedagogika w zakresie bibliotekarstwa i informacji
naukowej oraz edukacja biblioteczna (349 studentów),
Krotoszynie na kierunku chemia w zakresie analizy chemicznej i informatyki
w ochronie środowiska (39 studentów),
Śremie na kierunku chemia w zakresie chemii materiałowej oraz turystyka i
rekreacja (168 studentów),
Ostrowie Wlkp. na kierunku politologia (1 066 studentów),
Pleszewie na kierunku politologia (91 studentów).
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W roku 2006 studia prowadzone są w:
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Collegium Polonicum w Słubicach na kierunku filologia polska, fizyka i
informatyka w zakresie informatyki stosowanej, ochrona środowiska,
politologia i gospodarka przestrzenna o specjalności rozwój i rewitalizacja
miast oraz obszarów wiejskich (925 studentów),
Kolegium Europejskim w Gnieźnie na kierunku filologia w zakresie
europejskiej komunikacji społecznej, pedagogika w zakresie edukacji
europejskiej, historia sztuki w zakresie europejskiej turystyki kulturowej,
politologia, Kolegium Języków Obcych - sekcja angielska i niemiecka oraz w
trybie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
(1 484 studentów),
Kolegium w Kościanie na kierunku politologia, pedagogika w zakresie
pedagogiki zdrowia, promocji zdrowia i socjoterapii, praca socjalna i
resocjalizacja, przyroda i informatyka oraz filologia polska (792 studentów),
Wągrowcu na kierunku politologia, pedagogika w zakresie pedagogiki z
przyrodoznawstwem, praca socjalna i resocjalizacja (491 studentów),
Jarocinie na kierunku pedagogika w zakresie bibliotekarstwa i informacji
naukowej oraz edukacja biblioteczna (282 studentów),
Krotoszynie na kierunku chemia w zakresie analizy chemicznej i informatyki
w ochronie środowiska (20 studentów),
Śremie na kierunku chemia w zakresie chemii materiałowej oraz turystyka i
rekreacja (166 studentów),
Ostrowie Wlkp. na kierunku politologia (687 studentów),
Pleszewie na kierunku politologia (45 studentów),
Pile na kierunku politologia (46 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 prowadzi
w Collegium Polonicum następujące stacjonarne kierunki studiów I i II stopnia:
- Bachelor and Master of German and Polish Law (z UAM),
- Magister Politologii/Master of European Studies, (w języku angielskim) (z UAM),
- Master of European Studies (w języku niemieckim),
- Ochrona Europejskich Dóbr Kultury (w języku niemieckim),
- Komunikacja interkulturowa (w języku niemieckim i angielskim),
oraz kierunek podyplomowy : Part-time MBA Program Management for Central and
Eastern Europe (w jęz. ang.).
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Fachhochschule
für Verwaltung und Rechtspflege w Berlinie prowadzi kierunek: administracja
europejska (podyplomowe studia niestacjonarne zaoczne).

IV.4. Jakość nauczania, indywidualizacja studiów
Jakość nauczania w UAM i dbałość o jego wysoki poziom były nadal przedmiotem
intensywnych prac róŜnych gremiów Uczelni. Uniwersytet uczestniczył w dalszym
ciągu w budowaniu systemu oceny jakości kolejnych kierunków studiów
Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. W Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w roku 2006 akredytowano ponownie filologię klasyczną i pedagogikę.
Uniwersytet posiada akredytacje na 22 kierunkach i specjalnościach, co plasuje go
na drugim miejscu, po Uniwersytecie Warszawskim, pod względem liczby
posiadanych akredytacji uniwersyteckich.
Profesorowie z UAM przewodniczyli grupom ekspertów chemii (prof. Andrzej
Molski), biotechnologii (prof. Przemysław Wojtaszek), a takŜe czynnie uczestniczyli
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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.
Uniwersytet jest siedzibą Biura Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej - stąd teŜ na
terenie UAM odbywają się posiedzenia komisji, seminaria zespołów i spotkania grup
ekspertów. Poza nimi w styczniu i we wrześniu zorganizowano seminaria dla
członków zespołów oceniających poszczególne kierunki studiów, przygotowując
członków
zespołów
oceniających
do
wypełnienia
powierzonej
funkcji.
Zorganizowano takŜe dwudniowe seminarium dla osób prowadzących w
poszczególnych uczelniach Program MOST.
Dynamicznie rozwijał się prowadzony na zlecenie Konferencji Rektorów
Uniwersytetów Polskich Program Mobilności Studentów MOST. Aplikacje do
programu złoŜyło ponad 700 studentów w semestrze, zakwalifikowanych co semestr
zostaje ponad 600 osób. Z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza do innych
uniwersytetów wyjechało w ramach MOST w semestrze zimowym 57 studentów, do
wyjazdu w semestrze letnim zakwalifikowano 65. Uniwersytet przyjął z innych
ośrodków 67 studentów w semestrze zimowym, na semestr letni zakwalifikowano
do odbywania studiów w UAM 50 studentów z innych ośrodków.
Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyŜszym, ustawy
o wyŜszych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw powołała
Państwową Komisję Akredytacyjną jako ustawowy organ działający na rzecz
jakości kształcenia, określając jej zadania oraz tryb pracy. W przeciwieństwie do
komisji środowiskowych poddanie się ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej
jest obligatoryjne, a jej negatywna ocena powoduje konsekwencje w postaci decyzji
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŜszego o cofnięciu lub zawieszeniu
uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia. Tak
więc Państwowa Komisja Akredytacyjna jest jedynym, obejmującym cały obszar
szkolnictwa wyŜszego, ustawowym organem działającym na rzecz oceny jakości
kształcenia, której opinie i uchwały mają moc prawną.
W 2006 roku zostały pozytywnie ocenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną
następujące kierunki: historia sztuki oraz politologia w ośrodkach zamiejscowych
(Wągrowiec, Pleszew, Ostrów Wielkopolski, Kościan, Słubice, Gniezno).
Pan Krzysztof Tęsiorowski, student UAM został reprezentantem studentów w
Państwowej Komisji Akredytacyjnej jako ekspert ds. studiów humanistycznych.
W roku akademickim 2005/2006 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za
pośrednictwem Collegium Europaeum Gnesnense UAM wzorem lat ubiegłych był
aktywnie zaangaŜowany w działalność Akademii „Artes Liberales” (AAL). Do Rady
Akademii został powołany dr Marek Kaźmierczak, jako członek stowarzyszony Rady.
Od roku akademickiego 2004/2005 w Akademii „Artes Liberales” przerwano
rekrutację na studia pięcioletnie, lecz zaczęto organizować nabór na uzupełniające
studia dwuletnie, na które mogą zgłaszać się studenci zrzeszonych uczelni po
ukończeniu III roku studiów. W grudniu 2006 r. rozpoczęła się równieŜ rekrutacja
na kolejny poziom studiów w ramach AAL, jakim jest dwusemestralny Program
Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
był w 2006 roku reprezentowany w Akademii „Artes Liberales” przez 12 studentów
oraz 11 tutorów pełniących rolę opiekunów wewnętrznych i zewnętrznych.
W roku akademickim 2005/2006 Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła
II UAM we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizowało sesję AAL, poświęconą dialogowi międzykulturowemu. W dniach 2-8 kwietnia 2006 r. odbyła się gnieźnieńska część sesji – zatytułowana Wielokulturowość w
bałkańskim zwierciadle. Wzięło w niej udział około 70 studentów z uniwersytetów
stowarzyszonych w AAL oraz z uczelni wyŜszych Białorusi, Rosji i Ukrainy.
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Z kolei MISH - Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne są
pięcioletnimi studiami magisterskimi. Studenci MISH są jednocześnie studentami
wszystkich wydziałów współuczestniczących w Programie. Mają tym samym prawo
uczestniczyć we wszystkich prowadzonych na nich zajęciach. Mogą równieŜ ubiegać
się o zgodę na udział w zajęciach prowadzonych na innych wydziałach Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza, a takŜe na innych uczelniach.
PoniŜej kilka danych charakteryzujących MISH w 2006 roku:
-

-

-

-

w programie uczestniczy 59 studentów,
w rekrutacji 2006/2007 na studia MISH UAM zgłosiło się 80 kandydatów, po
dwustopniowym egzaminie wstępnym przyjęto na I rok 20 osób, z czego jedna
nie podjęła studiów,
w semestrze letnim roku akademickiego 2005/2006 Wydział Neofilologii UAM
otworzył swe podwoje dla studentów MISH, stając się równoprawnym
uczestnikiem Programu.
studenci MISH UAM powołali swój samorząd oraz utworzyli pod naukową opieką
dra Marka Kaźmierczaka Koło Naukowe, w ramach którego funkcjonują trzy
sekcje: filozoficzna, literacka oraz medioznawcza. Studenci MISH uczestniczą
takŜe w seminariach Naukowego Koła Semiologicznego, a takŜe w kołach
naukowych istniejących przy poszczególnych instytutach i wydziałach.
czterech studentów: Joanna Spychała, Alicja Podbielska, Tomasz Ewertowski
oraz Mikołaj Ratajczak otrzymało Stypendium Ministra na rok akademicki
2006/2007.

IV.5. Internacjonalizacja studiów
Od kilku lat (od 1998) w UAM stworzone zostały moŜliwości odbywania jedno- lub
dwusemestralnych studiów zagranicznych w ramach europejskiego programu
edukacyjnego SOCRATES-ERASMUS. Okres studiów za granicą jest uznawany przez
jednostkę macierzystą na podstawie punktacji ETCS.
W ramach tego programu w okresie objętym sprawozdaniem podpisano 200 umów
z uniwersytetami zagranicznymi. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba umów
zagranicznych wzrosła o 20. Więcej było takŜe wyjazdów. W 2006 roku wyjechało z
UAM 619 studentów i doktorantów na studia jedno- lub dwusemestralne. Głównie
do Niemiec (209 osób), następnie do Hiszpanii (100 osób), Francji (60 osób), Włoch
(36 osób) i Wielkiej Brytanii (24 osoby). Łączny czas pobytu studentów UAM za
granicą wyniósł 4 694 miesięcy.
Program przewiduje takŜe wyjazdy pracowników naukowych. W ubiegłym roku
wyjechało 38 osób na okresy 1-2 tygodni.
Do UAM w ramach programu SOCRATES-ERASMUS przyjechało 83 studentów z
następujących krajów: Niemcy (26 osób), Hiszpania (14 osoby), Litwa (7 osób),
Portugalia (7 osób), Turcja (6 osób), Francja (4 osoby), Łotwa (4 osoby), Grecja (3
osoby), Włochy (3 osoby), Słowacja (3 osoby) i po 1 osobie z Belgii, Finlandii,
Słowenii, Szwecji, Węgier i Wielkiej Brytanii. W naszej Uczelni gościło 13 nauczycieli
z uniwersytetów zagranicznych.
W Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców (przy Instytucie Filologii
Polskiej) w okresie sprawozdawczym uczyło się języka polskiego na róŜnych
poziomach nauczania 611 osób. Stałą ofertą dydaktyczną Studium są: lektoraty
języka polskiego dla studentów UAM, lektoraty języka polskiego dla pracowników
UAM (lektorów języków obcych), roczny intensywny kurs dla studentów, 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), organizowanie stałych konsultacji językowych dla studentów IFP i doktorantów. Podobnie jak w latach ubiegłych, poza obowiązkowymi
lektoratami języka polskiego, w roku 2006 Studium Języka Polskiego dla Cudzo19

ziemców zorganizowało Międzynarodową Letnią Szkołę Języka i Kultury Polskiej. W
zajęciach Szkoły uczestniczyło 90 osób z 25 krajów. Poza intensywnym kursem
języka polskiego odbywały się teŜ wykłady w języku polskim i angielskim z historii
Polski, dziejów filmu polskiego i teatru, wycieczki krajoznawcze, a takŜe warsztaty
teatralne, taneczne a nawet kulinarne, co bardzo podnosiło atrakcyjność tak prowadzonej Szkoły i wzbogaciło wiedzę słuchaczy o naszym kraju. Poza tym Studium
przygotowało intensywny dziesięciodniowy kurs języka polskiego dla nauczycieli
niemieckich oraz przeprowadziło zajęcia dydaktyczne dla grupy studentów z
Uniwersytetu Hankuk w Seulu. Pracownicy Studium brali udział w pracach Komisji
Egzaminacyjnej i Grupy Roboczej, utworzonej w celu przygotowywania
Państwowych Egzaminów Certyfikatowych z Języka Polskiego jako Obcego, które to
egzaminy zostały przez Studium zorganizowane i przeprowadzone w Poznaniu.
Podobnie jak w 2005 roku w okresie sprawozdawczym Uniwersytet prowadził
specjalne kursy języka angielskiego dla przyjętych na I rok studiów bez znajomości
tego języka. Zajęcia odbywały się w semestrze letnim, za niewielką opłatą,
a prowadzone były przez pracowników Studium Nauczania Języków Obcych.

V. Badania naukowe i współpraca z zagranicą
Badania naukowe, obok dydaktyki, stanowią o znaczeniu naszego Uniwersytetu.
W okresie sprawozdawczym osiągnięto wiele waŜnych wyników naukowych,
opublikowanych w około 291 ksiąŜkach i monografiach oraz 5 486 artykułach i
innych publikacjach naukowych (zał. 7). Wyniki badań naukowych pracowników
UAM prezentowane były na 172 konferencjach krajowych i międzynarodowych
organizowanych na Uniwersytecie (zał. 8) oraz na wielu konferencjach naukowych
odbywających się poza UAM. Wyniki badań naukowych były równieŜ zawarte w 241
(175 - pracownicy UAM, 66 - osoby spoza UAM) rozprawach doktorskich oraz 36
(21 - pracownicy UAM, 14 - osoby spoza Uczelni) pracach habilitacyjnych.
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.
Znaczącym osiągnięciem jednostek podstawowych Uniwersytetu (wydziałów) są
wyniki parametrycznej kategoryzacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa WyŜszego. Kategorię I uzyskało 12 spośród 13 wydziałów UAM.
Działalność badawcza UAM w okresie sprawozdawczym prowadzona była w ramach
następujących grup projektów:
1. Badań własnych i statutowych (zał. 9)
2. Indywidualnych projektów badawczych - realizowanych jest 267 projektów
badawczych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 (zał. 10)
3. Projektów zamawianych; wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 na UAM
realizowanych jest 15 projektów (zał. 11)
4. 2 projekty badawcze rozwojowe i 1 projekt specjalny, które są realizowane w
UAM (zał. 12)
5. Prac
umownych
zlecanych
przez
instytucje
zewnętrzne;
w
roku
sprawozdawczym zrealizowano 125 zleceń na łączną kwotę 3 073 430,22 zł
(zał. 13)
6. Projektów międzyuczelnianych; AM-UAM - 17 projektów (zał. 14), UAM-AE - 7
projektów (zał. 15) oraz AR-UAM – 12 projektów i UAM-AR – 11 projektów
(zał. 16. 1 i 16.2)
7. Specjalnych międzynarodowych programów badawczych Ministerstwa Nauki
i Informatyzacji oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (zał. 17).
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Intensywne badania prowadzono takŜe w stacjach naukowych UAM oraz
ekspedycjach archeologicznych, w tym: w ramach grantów ministerialnych w
Ameryce Południowej (na terenie Peru, Boliwii oraz Wenezueli), prace terenowe na
Ukrainie, Turcji i północnej Mezopotamii, prace wykopaliskowe na terenie Pomorza.
Grupa badaczy UAM wyjechała do Tajlandii w celu przeprowadzenia ponownych
badań, dotyczących efektów tsunami.
Wielkim wydarzeniem naukowym było odkrycie meteorytu o wadze 180 kg największego okazu spośród dotychczas znalezionych nie tylko w Polsce, ale i w
Europie.
Rok 2006 był okresem bardzo intensywnych kontaktów UAM z ośrodkami
zagranicznymi. Podobnie jak w latach poprzednich, nowe umowy o współpracy
podpisane zostały tylko z tymi partnerami, którzy mają kontakty z konkretnymi
zespołami badawczymi UAM. Zawarto 15 nowych umów międzyuczelnianych.
Umowy bilateralne zawarte w 2006 r.
Lp.

Kraj

Miasto

Data
zawarcia
umowy

Instytucja

1.

Bułgaria

Błagojewgrad

Prywatna WyŜsza
Turystyczny”

Szkoła

„KoledŜ 27.02.2006

2

Ukraina

Chersoń

Uniwersytet Państwowy w Chersoniu

21.03.2006

3.

Słowacja

Nitra

Uniwersytet Konstantyna Filozofa

21.04.2006

4.

Albania

Gjirokastra

University „Eqrem Cabej”

11.04.2006

5.

Tajlandia

Pathum Thani

Rajamangala
University
Technology Thanyaburi

6.

Niemcy

Greifswald

Uniwersytet Ernsta Moritza

10.04.2006

7.

Chorwacja

Zagrzeb

Uniwersytet w Zagrzebiu

25.04.2006

8.

Filipiny

Quezon City

Uniwersytet Filipin Diliman

Maj 2006

9

Uzbekistan

Taszkient

The
Westminster
University in Tashkent

10.

Kazachstan

Turkiestan

Kazachsko-Turecki Międzynarodowy Czerwiec
Uniwersytet Ahmed Yasawi
2006

11.

AzerbejdŜan

Baku

Uniwersytet Słowiański w Baku

12.

Ukraina

Sewastopol

Narodowy
Tavričeski”

13.

Ukraina

Sloviansk

Słowiański Państwowy
Pedagogiczny

14.

Francja

Lorient

Uniwersytet Bretanii Południowej

13.11.2006

15.

Izrael

Tel Aviv

Uniwersytet w Tel Awiwie

13.12.2006

of 10.05.2006

International 12.05.2006

Rezerwat

17.07.2006

“Chersonez 21.08.2006

Uniwersytet Listopad
2006

Jednym z przejawów współpracy jest wymiana pracowników i studentów. W okresie
objętym sprawozdaniem z Uczelni wyjechało 2 079 osób, w tym 538 studentów i
269 doktorantów. Najwięcej wyjazdów odnotowano do Niemiec (493 osoby),
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następnie do Rosji (122 osoby), do Włoch (105 osób), do Czech (103 osoby), do
Francji (102 osoby), do Wielkiej Brytanii (99 osób) i na Ukrainę (86 osób).
Z kolei do UAM przyjechało 909 naukowców i studentów, głównie z następujących
krajów: Niemcy (181 osób), Rosja (113 osób), Ukraina (73 osoby), Wielka Brytania
(52 osoby), Francja (42 osoby).
W 2006 roku zatrudniono 29 nowych wykładowców i lektorów zagranicznych na
Wydz. Filologii Polskiej i Klasycznej oraz na Wydziale Neofilologii.
W okresie sprawozdawczym 29 cudzoziemców przebywało na studiach
doktoranckich. 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 roku 2006 w naszej Uczelni przebywało 44 staŜystów z następujących krajów:
AzerbejdŜan, Belgia, Białoruś, Chiny, Czechy, Gruzja, Japonia, Kazachstan,
Kirgistan, Litwa, Niemcy, Rosja, Turcja, Ukraina, Uzbekistan, Włochy.
Europa Fellows
Druga edycja projektu Europa Fellows (2003/2006), który był wspierany przez
Federalne Ministerstwo ds. Kształcenia i Badań, zgromadziła 44 uczestników z 6
krajów. Fundując stypendia, wspierano ten unikatowy program, w ramach którego
doktoranci przygotowywali dysertacje związane z jednym z czterech tematów:
polityka i gospodarka w nowej Europie, Human Environment, toŜsamość,
odmienność i róŜnorodność w Europie oraz gospodarczy i prawny nowy ład. Studia
te były prowadzone wspólnie przez UAM i Uniwersytet Europejski Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą. Obszary badań doktorantów były skoncentrowane wokół
problemów transgranicznych, dotyczących rozszerzenia Unii Europejskiej i integracji
europejskiej. Projekt ten został zakończony w czerwcu 2006 roku. Z UAM w roku
sprawozdawczym brało w nim udział 20 doktorantów.
W roku 2006 Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą
uczestniczył w organizacji następujących przedsięwzięć:
1.W dniach 23-24 lutego zorganizował „II Dni Kilonii w Poznaniu”. Jako gospodarz
tegorocznych Dni gościliśmy w naszym Uniwersytecie reprezentację ok. 50
naukowców i studentów współpracującego z UAM od ponad 20 lat Uniwersytetu
Christiana Albrechta (CAU) w Kilonii. Bogaty program Dni wypełniły nie tylko
niezwykle ciekawe wykłady, czy warsztaty literaturoznawców, slawistów i
germanistów, ale równieŜ prezentacja oferty naukowej i dydaktycznej CAU, a takŜe
przykłady wspólnych działań na polu naukowym i kulturalnym.
2. W dniach 9-15 lipca miała miejsce I Polsko–Niemiecka Letnia Akademia w
CiąŜeniu, zorganizowana wspólnie z Georg-von-Vollmar-Akademie w Monachium.
Projekt był finansowany w głównej mierze przez Fundację Współpracy PolskoNiemieckiej. Grupa około 60 osób uczestniczyła zarówno w wykładach polskich i
niemieckich referentów, jak i warsztatach oraz wyjazdach edukacyjnych, których
owocem były dwie publikacje finansowane przez Friedrich-Ebert-Stiftung, a takŜe
polsko-niemieckie forum internetowe Akademii, oraz dalszy rozwój współpracy i
planowana druga edycja Akademii.
3. W dniach 10-23 lipca gościła w naszej Uczelni, na zaproszenie JM Rektora, 42osobowa grupa studentów z Państwowego Uniwersytetu w Irkucku, z którym łączy
UAM umowa o współpracy. Celem wizyty było przybliŜenie rosyjskim studentom
polskiej kultury i nauki. Podczas pobytu w Poznaniu studenci spotkali się z władzami
miasta oraz przedstawicielami poszczególnych wydziałów UAM.
4. W dniach 7-8 września odbyło się (po raz pierwszy w Polsce) XII Zgromadzenie
Ogólne Grupy Compostela, organizacji zrzeszającej ponad 80 Uniwersytetów z 26
krajów. UAM, który jest członkiem Grupy od momentu jej powstania tzn. od 1993r.,
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w 2006 r. pełnił funkcję gospodarza Zgromadzenia Ogólnego. W spotkaniu
uczestniczyło 51 osób z 12 krajów.
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 Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego,
5 Program Ramowy - Stypendia indywidualne Marie Curie,
Sektorowy Program Operacyjny„Rozwój Zasobów Ludzkich”- działanie 1.6,
działanie 2.3 ,
Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy EOG - działanie 1.6
Erasmus Mundus – akcja 1 i 4,
Tempus - Structural and Complementary Measures.

Zgodnie z potrzebą danego okresu (biorąc pod uwagę terminy kolejnych konkursów
ogłaszanych przez KE jak i rozkład funkcjonowania naszej Uczelni) pracownicy
działu zorganizowali w okresie sprawozdawczym - samodzielnie lub we współpracy z
RPK - serie szkoleń, seminariów, warsztatów i prezentacji dotyczących: moŜliwości
uzyskania środków w 5. i 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej, wykorzystania
funduszy strukturalnych, struktury nowego 7. Programu Ramowego oraz zasad
uzyskiwania dofinansowania z Ministerstwa na udział w programach ramowych. W
roku 2006 realizowanych było w 6. PR 29 projektów na kwotę około 3 000 000 Euro.

VI. Sprawy kadrowe

VI.1. Nauczyciele akademiccy
W UAM pracowało w okresie sprawozdawczym 2 768 nauczycieli akademickich –
stan z dnia 31 grudnia 2006 r. (zał. 18). PoniŜsza tabela przedstawia porównanie
stanu zatrudnienia w latach 2005 i 2006.
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

2006
2005
liczba etatów liczba etatów
314,3
317,0
16,8
100,0
1135,8
36,0

Spadek w %

299,8
335,6
22,0
102,7
1192,5
33,0

Wzrost w %

4,6
5,5
23,6
2,6
4,8
8,3

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

2005
liczba etatów

2006
liczba etatów

Spadek w
%

231,8

234,0

139,5

125,2

2,3

225,5
78,2
20,5

227,0
72,0
24,3

8,0

Wzrost w
%
1,0

0,7
15,6

Podobnie jak w latach poprzednich, równieŜ w okresie sprawozdawczym liczne
grono pracowników naszej Uczelni zostało wyróŜnionych znaczącymi nagrodami
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(zał. 1) oraz zaproszeniami do udziału w prestiŜowych gremiach naukowych,
politycznych i zawodowych. Wielu pracowników naukowych uczestniczy w
komitetach Polskiej Akademii Nauk (zał. 19).
W strukturach Uniwersytetu mają swoje
stowarzyszenia, redakcje i fundacje (zał. 20).

siedziby

towarzystwa

naukowe,

W roku akademickim 2005/2006 z ustawowego obowiązku informowania Rektora
o dodatkowym zatrudnieniu etatowym poza Uczelnią wywiązało się 349 nauczycieli
akademickich, a w roku 2006/2007 - 120.

VI.2. Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi
Liczba osób nie będących nauczycielami akademickimi wzrosła o 14 osób w
porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym (zał. 21).

VI.3. Tytuł naukowy i stopnie naukowe
W okresie sprawozdawczym 175 osób z UAM uzyskało stopnie doktorskie (oraz 66
osoby spoza Uczelni). Liczba uczestników studiów doktoranckich w roku 2006 (stan
na 31.12.2006) 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.
22). W okresie objętym sprawozdaniem pracownicy UAM uzyskali 36 habilitacji
i 13 profesur tytularnych (zał. 23).

VI.4. Sprawy płacowo-socjalne
W grudniu 2006 przekazano wszystkim pracownikom i słuchaczom dziennych
studiów doktoranckich, emerytom i rencistom pienięŜne upominki świąteczne (w
kwotach 500 zł – pracownicy, doktoranci - 250 zł oraz emeryci i renciści - 300 zł).
WaŜnym elementem tworzenia odpowiednich warunków kadrowych była działalność
socjalna Uczelni na rzecz pracowników. W okresie sprawozdawczym udzielono 524
pracownikom poŜyczek na kwotę 12 460 000 zł z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych oraz 44 emerytom/rencistom na kwotę 392 000 zł. Przyznano równieŜ
zapomogi 245 pracownikom na łączną kwotę 109 300 zł (w tym 142
emerytom/rencistom na kwotę 41 400 zł).
Oprócz powyŜszych świadczeń na uzupełnienie kosztów wypoczynku indywidualnego pracowników i doktorantów oraz ich rodzin wypłacono kwotę 6 371 040. zł.
Na wypoczynek indywidualny emerytów i rencistów przeznaczono kwotę 582 720 zł.
Z ośrodków wczasowych w Kołobrzegu i Zakopanem skorzystało 2 090 pracowników
i członków ich rodzin. W okresie sprawozdawczym nastąpiła dalsza poprawa
warunków, w jakich wypoczywają pracownicy Uczelni wraz z rodzinami.
W Ośrodku Wypoczynkowym w Kołobrzegu podwyŜszono standard pokoi (pokoje z
łazienkami), wymieniono okna, przeprowadzono remont pomieszczeń sanitariatów
oraz zamontowano zewnętrzne rolety okienne. W Domu Wypoczynkowym w
Zakopanem wykonano remont instalacji RTV z montaŜem pakietu „Cyfry +”, w
oknach zostały zamontowane rolety materiałowe.
W celu uatrakcyjnienia oferty wczasowej dla pracowników i ich rodzin Uczelnia
zaplanowała od nowego sezonu letniego w 2007 r. uruchomienie nowych miejsc
wypoczynku w jednym z budynków w Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
w Białej Górze koło Międzyzdrojów (Wyspa Wolin). W drugiej połowie 2006 r.
przeprowadzono kompleksową modernizację budynku wraz z wyposaŜeniem. Baza
wczasowa powiększyła się o 7 pokoi z łazienkami wraz z ogólnie dostępną kuchnią.
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VI.5. StaŜe absolwenckie
StaŜe absolwenckie odbywają się w ramach umów zawieranych pomiędzy UAM
a powiatowymi urzędami pracy. Okres odbywania staŜu wynosi od 3 do 12
miesięcy. Jest to forma aktywizacji zawodowej bezrobotnych absolwentów, która
dla Uniwersytetu oznacza konkretne korzyści, obniŜające koszty zatrudnienia:
1. bez konieczności nawiązania stosunku pracy, UAM otrzymuje świadczenie pracy
według ustalonego z urzędem pracy programu, zgodnie z zasadami
funkcjonowania Uczelni,
2. UAM nie ponosi kosztów wynagrodzenia za świadczoną przez absolwenta pracę,
poniewaŜ urząd pracy wypłaca absolwentowi stypendium i odprowadza składki
na ubezpieczenia społeczne, bez ponoszenia kosztów Uczelnia sprawdza
przydatność zawodową staŜysty pod kątem ewentualnego zatrudnienia
absolwenta po ukończeniu staŜu.
W ramach Centrum Informacji i Organizacji Wolontariatu w roku 2006
zarejestrowanych było 426 wolontariuszy. Oferty dla wolontariuszy zgłosiło 51
róŜnych instytucji i osób prywatnych. Umowy o praktyki ponadprogramowe w roku
2006 podpisały 43 osoby i firmy.
Koordynatorem międzyuczelnianego projektu „Kierunek sukces” na UAM jest Biuro
Karier. Program ten związany jest z organizacją płatnych staŜy dla absolwentów w
przedsiębiorstwach.

VII. Sprawy studenckie i doktoranckie

VII.1. Sprawy bytowe
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. 24 oraz 25.1 i 25.2):
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, nie posiadającego własnych uprawnień do ubiegania się o
przyznanie pomocy materialnej przewidzianej Ustawą. Prawo do ubiegania się o
stypendium mieszkaniowe przysługuje wyłącznie studentom stacjonarnym.
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Na realizację uprawnień studentów stacjonarnych i niestacjonarnych Uczelnia
otrzymała w roku 2006 dotację budŜetową na pomoc materialną dla studentów w
wysokości wynikającej z sumy przyznanej w 2004 roku dotacji na pomoc materialną
dla studentów stacjonarnych i zwiększenia tej dotacji z powodu objęcia w 2004 roku
systemem pomocy materialnej studentów niestacjonarnych. Brak zwiększenia
dotacji (od 2004 roku) w sumach bezwzględnych oznacza, Ŝe wobec wzrostu liczby
studentów oraz wzrastającej liczby wniosków o przyznanie pomocy materialnej,
składanych przez studentów, Uczelnia w dalszym ciągu otrzymuje na pomoc
materialną dla studentów dotację efektywnie co najwyŜej taką samą, jak w roku
2005 (zał. 26.1 i 26.2).
W roku akademickim 2005/2006 o miejsca w domach studenckich ubiegało się
3 010 studentów; miejsca były rozdzielane przez Komisje Ekonomiczne I stopnia
(na Wydziałach i w Kolegiach). Niewielka rezerwa miejsc (359) rozdzielana była
przez Uczelnianą Komisję Ekonomiczną, której przewodniczy Pełnomocnik Rektora
ds. Pomocy Materialnej.
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 studentów 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. W związku z tym Władze Uczelni w porozumieniu z
Samorządem Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ustaliły, Ŝe
świadczenia te zostaną przyznane, wypłacone i spłacone od początku roku
akademickiego 2006/2007 po wypracowaniu szczegółowych zasad i procedur –
zostaną one podane i uściślone w regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów.
Prace nad regulaminem prowadzi Samorząd Doktorantów, który w tej sprawie
współpracuje z Pełnomocnikiem Rektora ds. Pomocy Materialnej.
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
nie
otrzymującym
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, nie posiadającego własnych uprawnień do ubiegania się o
przyznanie pomocy materialnej przewidzianej Ustawą. Prawo do ubiegania się o
stypendium mieszkaniowe przysługuje wyłącznie doktorantom stacjonarnym.
W listopadzie 2006 roku Uczelnia otrzymała dotację budŜetową na pomoc
materialną, w wysokości umoŜliwiającej realizację systemu pomocy dla
doktorantów w ostatnim kwartale 2006 roku.
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Sprawy studentów niepełnosprawnych
Uniwersytet dąŜy do tego, aby środowisko uczelni było w pełni przyjazne osobom
niepełnosprawnym. Realizując program „Uniwersytet Otwarty”, koncentruje się na
najistotniejszych dla tej społeczności problemach. W 2006 roku pomoc dla tej grupy
studentów przebiegała następująco:
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym odpowiednich form egzaminu wstępnego
poprzez zmianę jego przebiegu tak, by odpowiadało to potrzebom kandydata,
wynikającym z jego niepełnosprawności, oraz przygotowanie „Informatora dla
kandydatów niepełnosprawnych”,
- likwidacja barier architektonicznych (udostępnienie trzech budynków : Biblioteka
Novum, Biblioteka Uniwersytecka, sala gimnastyczna przy ul. Szamarzewskiego),
- oddanie do uŜytku w Bibliotece Novum „Pracowni ksiąŜki mówionej”,
- uczestnictwo studentów w zajęciach rehabilitacyjnych (pływalnia - Morasko, sala
gimnastyczna WSE i WNS), z kolei studenci niedosłyszący mogą korzystać z
systemu FM oraz z sal wyposaŜonych w pętlę induktofoniczną oraz programu
„Pitagoras” PFRON,
- wspieranie działalności studenckiej „AD ASTRA” (aktywność naukowa, kulturalna,
sportowa oraz kreowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych).
Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM (Biuro Karier
UAM) zajmuje się promocją zawodową studentów i absolwentów, ich
przygotowaniem do wejścia na rynek pracy oraz ułatwia pracodawcom
bezpośrednie dotarcie do potencjalnych pracowników. W roku 2006 w Biurze Karier
zarejestrowało się 923 studentów i absolwentów. W tym okresie, w ramach działań
wprowadzających studentów i absolwentów na rynek pracy, przeprowadzono 953
indywidualnych rozmów doradczych oraz szereg szkoleń, mających na celu
przygotowanie do poszukiwania pracy. Ponadto wszyscy pracownicy udzielali
bieŜących porad dotyczących moŜliwości znalezienia pracy w Poznaniu i na terenie
całej Wielkopolski. Liczba studentów i absolwentów odwiedzająca Biuro,
uczestnicząca w szkoleniach i warsztatach oraz innych organizowanych imprezach
sięgała prawie 5 000 osób.
Dla osób zainteresowanych aktualizowane były 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 były katalogi ofert pracy
(bezpośrednie od pracodawców, prasowe, internetowe, oferty z Biuletynu SłuŜby
Cywilnej).
Biuro Karier UAM w minionym roku aktywnie włączało się w prace Sieci Wspierania
Przedsiębiorczości i Zatrudnienia, działającej przy Urzędzie Miasta Poznania, w
skład której wchodzą publiczne i prywatne instytucje, świadczące usługi w
dziedzinie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, pośrednictwa pracy, doradztwa
zawodowego i personalnego oraz szkoleń. Pracownicy Biura Karier brali czynny
udział w projekcie realizowanym w ramach EFS „Monitorowanie Plus”, dotyczącym
regionalnego rynku edukacji i pracy.
Podobnie jak w latach poprzednich kontynuowano współpracę z portalami
internetowymi www.kariera.com i www.pracuj.pl, zajmującymi się szeroko pojętym
doradztwem dla studentów i absolwentów. Pod koniec roku rozpoczęło się
wdraŜanie wirtualnej obsługi studentów i absolwentów. W kolejnym roku oferty
pracy oraz aktualne informacje będą dostępne dla wszystkich osób zarejestrowanych w Biurze Karier za pośrednictwem strony internetowej.
Biuro Karier realizowało takŜe projekt z EFS pt. „Poszerzanie moŜliwości działania
wielkopolskich biur karier poprzez innowacyjny katalog praca”. Projekt ma na celu
opracowanie i wydanie katalogu dotyczącego rynku pracy w Wielkopolsce.
W roku 2006 poza bieŜącą działalnością Biuro Karier realizowało m.in. następujące
przedsięwzięcia:
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-

organizacja IX Targów Pracy „Rynek pracy 2006”,
przeprowadzenie selekcji i rekrutacji pracowników dla firmy Skoda Auto Polska S.A.,
organizacja rekrutacji praktykantów dla Urzędu Miasta Poznania,
koordynacja na UAM projektu EFS „StaŜ z praktycznym wykorzystaniem wiedzy w
przedsiębiorstwie”,
organizacja spotkania informacyjnego „Studia w Wielkiej Brytanii”,
propagowanie na UAM akcji „Aktywni w administracji” realizowanej przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
organizacja praktyk specjalistycznych w ramach specjalizacji rynek pracy i
bezrobocie we współpracy z Wielkopolskim Centrum Edukacji Medycznej,
koordynacja na Uniwersytecie dystrybucji wniosków dla studentów ubiegających
się o pracę wakacyjną w Niemczech,
organizacja i koordynacja IX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki z ramienia
Kolegium Rektorów Miasta Poznania,
dystrybucja katalogu o rynku pracy „Pracodawcy 2006/2007”.

Studenci UAM uczestniczyli równieŜ w programie E-MAPS, który obejmuje studia z
zakresu pięciu dyscyplin naukowych: psychologii, neurofizjologii, filozofii, a takŜe
poświęconych problematyce sportu oraz teatru, tańca i muzyki. Studenci prowadzą
swe projekty w oparciu o przynajmniej dwie dyscypliny naukowe, poznają
omawiane zjawiska z róŜnych punktów widzenia i jednocześnie uczą się kojarzyć i
łączyć oderwane od siebie wiadomości.

VII.2. Działalność kół naukowych
W roku akademickim 2006/2007 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza przywiązywał
duŜą wagę do wspierania działalności 85 kół naukowych (zał. 27), widząc w nich
waŜny element rozwoju i zaspokajania potrzeb naukowych studentów.
NajwaŜniejsze z ponad 164 zrealizowanych to 15 zadań dofinansowanych przez
MNiSW w zakresie studenckiej działalności naukowej i kulturalnej:
1. IV Konferencja Forum Uniwersytetów Polskich „Rola Uniwersytetów i Samorządów Studenckich w Ŝyciu społecznym miast i regionów”.
2. Konferencja tematyczna Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej „Rola,
jakość i miejsce sportu oraz wychowania poprzez kulturę fizyczną w procesie
kształcenia oraz strukturze uczelni wyŜszych”.
3. Organizacja Międzynarodowej II Konferencji Studenckiej Językoznawstwa Formalnego.
4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Etnolingwistyka. Specyficzne uŜycie języka
w kontaktach kulturowych.”.
5. VI Międzynarodowy Festiwal Psychologów – konferencja naukowa i przegląd
artystyczny.
6. II Studencka Konferencja Historycznojęzykowa.
7. Konferencja Naukowa „Historia a literatura”.
8. Teatr/działanie (Studenckie Koło Naukowe Teatrologów i inni).
9. Międzynarodowa Konferencja Studencka Bułgarystów „Znane i nieznane
przestrzenie w literaturze i kulturze”.
10. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „RóŜne oblicza demokracji. Teoria
i praktyka ostatnich 15. lat”.
11. III polsko – niemieckie forum studenckie „Przeciw barierom w myśleniu”, temat
przewodni: mniejszość serbołuŜycka w Niemczech.
12. X Festiwal Teatralny MASKI.
13. Udział Chóru Kameralnego UAM w VI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki
Renesansu i Baroku Amerykańskiego.
14. Jubileusz 40-lecia Chóru Akademickiego UAM oraz 10-lecie kierownictwa
artystycznego J. Sykulskiego.
15. „Studenckie spotkania – wiosna 2006”.
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VII.3. 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
wiele uroczystości, nie tylko uczelnianych.
Wspólnie występowały podczas tradycyjnych juŜ w UAM - Koncertu Noworocznego
(9 stycznia) oraz Majowego (7 maja), który był Koncertem Jubileuszowym z okazji
50-lecia nadania Uniwersytetowi imienia Adama Mickiewicza.
Chór Akademicki UAM w roku 2006 odbył kilka tournée zagranicznych po Japonii
(Tokio, Osaka, Nagoya), a takŜe po Niemczech, gdzie koncertował w Berlinie,
Poczdamie, Schwerinie, Getyndze, Freiburgu, Frankfurcie nad Odrą.
Ponadto Chór brał udział w koncercie w ramach dorocznego Festiwalu Wirtuozerii i
śartu Muzycznego w Nowym Sączu. Chór wziął udział w obchodach 50 rocznicy
Poznańskiego Czerwca '56, podczas których wykonał utwór "Missa 1956" Jacka
Sykulskiego. Zespół wystąpił w światowej prapremierze spektaklu operowego Ça ira
Rogera Watersa, byłego lidera legendarnej grupy Pink Floyd. Wydarzenie to było
zwieńczeniem obchodów 50 rocznicy Poznańskiego Czerwca '56. Chór Akademicki
wystąpił podczas I Festiwalu Muzyki Oratoryjnej "Musica Sacromontana" na Świętej
Górze w Gostyniu oraz na II edycji Festiwalu Rybnickiej Jesieni Chóralnej, gdzie był
gościem specjalnym, a całe przedsięwzięcie organizowane było pod patronatem
Henryka M. Góreckiego. 27 września 2006 na Zamku Królewskim w Warszawie, w
ramach Gali Jubileuszowej czasopisma Polish Market, miał miejsce uroczysty
koncert rozpoczynający obchody Jubileuszu 40-lecia Chóru Akademickiego UAM.
Chór Kameralny UAM odbył trasę koncertową po krajach andyjskich Ameryki
Południowej (Peru, Boliwia, Ekwador), gdzie wziął udział w VI Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Renesansu i Baroku Amerykańskiego "Misiones de Chiquitos".
Chór dał szereg koncertów w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza i w Wielkopolsce
(popularyzacja muzyki chóralnej) oraz w Toruniu. W Auli UAM chór wystąpił w
Koncercie poświęconym twórczości Jerzego Wasowskiego z udziałem Bogdana
Hołowni. Chórzyści uczestniczyli w III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
Kabaretowej O.B.O.R.A. 2006, a takŜe w cyklu: Imprezy Warte Poznania z udziałem
Bogdana Hołowni "PIOSENKI KABARETU STARSZYCH PANÓW".
Na Uniwersytecie działa takŜe Orkiestra Kameralna UAM pod dyrekcją
Aleksandra Grefa, składająca się ze studentów. W roku sprawozdawczym członkami
orkiestry było dwóch studentów z zagranicy (z Belgii oraz z USA). Orkiestra daje
moŜliwość zrealizowania zainteresowań kompozytorskich swoim członkom, jak i
szansę wykonania własnych utworów.
Na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu działały dwa chóry akademickie:
Chór Akademicki Polifonia (dyr. dr Beata Szymańska) oraz Schola Cantorum
Calisiensis (dyr. prof. Andrzej Ryłko).
Działalność chóru „Polifonia” w 2006 roku to głównie koncerty z Kaliską Orkiestrą
Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej: wykonanie Mszy Koronacyjnej W.A. Mozarta,
udział w Międzynarodowym Festiwalu Bursztynowy Szlak. Chór uczestniczył równieŜ
w dyplomach wokalno – instrumentalnych studentów II roku studiów magisterskich.
Działalność chóru Schola Cantorum Calisiensis to m.in.: koncerty w Łodzi,
Kaliszu, Radomiu, Miliczu, Sieradzu, Ostrowie Wielkopolskim oraz w Poznaniu,
wspólne koncerty z włoskim chórem Monte Pallidi, oraz uczestnictwo w projekcie
Koncert Mozartowski oraz Międzynarodowym Festiwalu Bursztynowy Szlak. Wziął
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udział w Festiwalu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach, w
Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym w Katowicach, gdzie zdobył I Nagrodę. Chór
odbył tournée koncertowe po Włoszech.
Collegium Polonicum w okresie sprawozdawczym było polsko-niemieckim forum
spotkań naukowych, popularno-naukowych oraz kulturalnych.
Wybrane koncerty mające miejsce w CP:
VIII Koncert noworoczny „Miłość ci wszystko wybaczy”, piosenki Hanki
Ordonówny – Ordonki,
- Koncert Viaphoniker - studenckiej orkiestry Uniwersytetu Europejskiego
Viadrina,
- Dni Muzyki nad Odrą,
- Wieczór kabaretowy z Marcinem Dańcem (SMOK),
- Koncert Ewy Bem,
- Recital fortepianowy w ramach festiwalu „Musica autumna”,
- transVOCALE : koncert Maria Peszek „Miasto mania”, koncert DJ’s: Beast
Friendly /Novika, Recital Grzegorz Turnau, koncert Dota & Piraci Samba na
czubkach palców, koncert Michał Bajor Największe przeboje, koncert
Katharine Franck Pop śpiewany i mówiony,
- Koncert kameralny polsko-niemieckiego zespołu „Camerata”,
- Koncert - regionalny finał pierwszej edycji „Śpiewającej Polski” wraz z
występem Poznańskiego Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Jacka Sykulskiego.
Oprócz ww. wydarzeń muzycznych w CP miała miejsce bardzo aktywna działalność
popularnonaukowa i wystawiennicza, odbywało się równieŜ szereg innych wydarzeń
kulturalnych.
-

Do najistotniejszych przedsięwzięć kulturalnych, jakie przygotowało Collegium
Europaeum w Gnieźnie, naleŜały:
- spotkanie autorskie z pisarzem i publicystą albańskim Fatosem Lubonją
autorem ksiąŜki „Albania”,
- otwarcie wystawy zdjęć „Kosowo i Metochia” - wolność zagroŜona”,
- otwarcie wystawy zdjęć „Widoki Ukrainy z cerkwią i zamkiem w tle”
autorstwa Bogdana Tchórza, redaktora naczelnego czasopisma „Blahowist”,
- koncert obrzędowych śpiewów prawosławnych w wykonaniu Ojca Siergieja
Macniewa pt. „Hymny Starowierów” w Katedrze Gnieźnieńskiej,
- gnieźnieńska edycja IX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (pokaz tańców
hiszpańskich, warsztaty taneczne oraz wystawa fotografii pt. W krainie Boga,
otwarcie “mikro-wystawy”,
- otwarcie wystawy fotografii „Poznański Czerwiec 1956”.
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, 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.
Współpracując z innymi ośrodkami: Teatrem Polskim, Teatrem Ósmego Dnia, C.K.
Zamek, domami kultury, ośrodkami pomocy społecznej, Ośrodek Teatralny Maski
współtworzy mapę kulturalną Poznania. Ośrodek Teatralny „Maski” jest jedynym
akademickim centrum kultury działającym na taką skalę, współpracującym z
prestiŜowymi instytucjami, odpowiedzialnym za organizacje 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.
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Wybrana działalność Ośrodka Teatralnego „Maski”:
-

pokaz spektaklu „Król Dawid”,
pokaz spektaklu „BAD SONG” - KAPRAL feat. DE KOLT. Warsztat taneczny terapia tańcem,
spotkanie z lamą buddyjskim organizowane przez Stowarzyszenie Buddyjskie,
Festiwal Malta: prezentacje spektaklu teatru Pieśń Kozła pt: „Kroniki – obyczaj
lamentacyjny”; spektakl „Prefabrykaty” Teatru Non talkers; spektakl Teatru
DŜak Nikolson pt „Tryptyk ucieczki”; Maraton pisania listów – 24-godzinna akcja
Amnesty International.

Teatry:
a. Grupa Teatralna „Me? How?” przy Instytucie Psychologii UAM
b. Teatr Biuro PodróŜy przy Uniwersyteckim Ośrodku Teatralnym „Maski”
c. Teatr Strefa Ciszy przy Uniwersyteckim Ośrodku Teatralnym „Maski”
d. Teatr Sfinga przy Instytucie Filologii Klasycznej
e. Teatr Szutnik przy Instytucie Filologii Rosyjskiej
f. Studenckie Kolo Literacko - Teatralne "NIE UAM SIĘ"
g. Grupa Teatralna sekcji angielskiej Kolegium Języków Obcych
h. Grupa Teatralna sekcji francuskiej KJO
i. Grupa Teatralna sekcji niemieckiej KJO
Sport
Klub Uczelniany AZS jest najstarszą i największą organizacją studencką działającą
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Zrzesza ponad 1800 studentów, którzy
aktywnie uczestniczą w zajęciach około czterdziestu działających sekcji.
Liczne sukcesy członków AZS w roku sprawozdawczym:
- w rozegranych w ramach AMW 54 dyscyplinach sportowych, KU AZS UAM zajął I
miejsce w 16 z nich, miejsce II - w 24 , a miejsce III, w 10 konkurencjach;
- w XXIII Mistrzostwach Polski Szkół WyŜszych, Klub Uczelniany AZS UAM zajął II
miejsce w klasyfikacji generalnej. Wicemistrzostwo uzyskał w następujących
dyscyplinach: badminton, biegi przełajowe kobiet, ergometr wioślarski kobiet i
męŜczyzn, jeździectwo, judo kobiet i męŜczyzn, karate shotokan, koszykówka
kobiet i męŜczyzn, kolarstwo górskie kobiet, lekkoatletyka kobiet, narciarstwo
alpejskie kobiet i męŜczyzn, piłka noŜna, pływanie kobiet i męŜczyzn, piłka
siatkowa kobiet i męŜczyzn, piłka siatkowa plaŜowa kobiet i męŜczyzn,
streetbasket kobiet i męŜczyzn, szachy, tenis stołowy kobiet i męŜczyzn,
windsurfing, wioślarstwo, wspinaczka sportowa męŜczyzn, Ŝeglarstwo;
- w klasyfikacji Uniwersytetów KU AZS UAM zdobył I miejsce;
- w VII Wiosennym Turnieju Siatkówki, zorganizowanym przez SWFiS Akademii
Medycznej w Poznaniu, KU AZS UAM zdobył I miejsce, pokonując Akademię
Rolniczą i Politechnikę Poznańską;
- w Akademickich Mistrzostwach Europy, rozegranych w Poznaniu, na przełomie
sierpnia i września, nasza reprezentacja zajęła 4 miejsce, współrywalizując z
silnymi ekipami w futsalu z całej Europy;
- studentki UAM Magdalena Kemnitz i Agnieszka Rozmiarek zajęły I miejsce
w dwójce podwójnej wagi lekkiej na Akademickich Mistrzostwach Europy w
Wioślarstwie w Brive (Francja), odbywających się w sierpniu;
- Klub Uczelniany AZS UAM zorganizował w 2006 roku równieŜ 53. Zawody
Pływackie o Puchar JM Rektora UAM. Reprezentacja UAM, zarówno kobiety jak i
męŜczyźni, zwycięŜyli w klasyfikacji generalnej, tym samym Uniwersytet zdobył
Puchar JM Rektora UAM;
- w okresie zimowym organizowano wyjazdy na liczne obozy narciarskie, w kraju
(Korbielów) i za granicą (Dolomity-Włochy), w sezonie letnim oferujemy
wyjazdy rowerowe (Jamna) i spływy kajakowe, obozy triathlonowe (luty i
czerwiec - Jamna).
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Działalność organizacyjna
Bardzo aktywnie upłynął rok 2006 dla Zarządu Samorządu Studentów UAM.
Przedstawiciele ZSS UAM uczestniczyli w pracach Senatu UAM jak i w pracach
komisji senackich. Przedstawiciele Rad Samorządów Wydziałowych działali w
Radach Wydziałów i Radach Instytutów. ZSS współtworzył Regulamin Studiów na
UAM oraz brał udział w dyskusji nad kształtem nowego Statutu UAM,
przedstawiając własne propozycje i uwagi. Od marca 2006 roku studenci biorą
czynny udział w zespołach wizytujących Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Z UAM
Mateusz Gołębiowski i Wojciech Szalbierz zostali ekspertami studenckimi PKA.
Zarząd Samorządu Studentów bardzo aktywnie współpracuje z organizacjami
studenckimi działającymi na terenie Uczelni, aktywizując ich członków do pracy w
ramach Zarządu. Na szeroką skalę zakrojona jest współpraca z Akademickim
Związkiem Sportowym, kołami naukowymi i organizacjami studenckimi.
Udostępniano infrastrukturę biura oraz wyposaŜenie biurowe ZSS wszystkim
zainteresowanym i zaangaŜowanym we wszelakie projekty. Zarząd 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 ZSS UAM.
Zarząd wraz z samorządami wydziałowymi przygotowywał uroczystości
absolutoryjne w 2006 roku. Wydziałowe Rady Samorządu Studentów wraz z
Zarządem Samorządu Studentów zorganizowały cykl imprez otrzęsinowych dla
studentów I roku.
W dniach 7–9 czerwca Zarząd Samorządu zorganizował IV Forum Uniwersytetów
Polskich – spotkanie Samorządów Studenckich polskich Uniwersytetów. Tematem
przewodnim była ,,Rola Uniwersytetów i Samorządów Studenckich w Ŝyciu
społecznym miast i regionów’’.
Samorząd Studentów UAM był jednym z inicjatorów oraz jako pierwszy w Polsce
rozpoczął akcje zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy
gwarantującej zwiększenie ulgi studenckiej na przejazdy PKP do 49%.
Z inicjatywy Zarządu Samorządu powstała Fundacja na Rzecz Studentów i
Absolwentów UAM ,,Universitatis Posnaniensis’’. Jej głównym celem jest wspieranie
młodych, aktywnych ludzi działających na naszym Uniwersytecie oraz kontakt z
absolwentami Alma Mater Posnaniensis.
W roku sprawozdawczym członkowie Zarządu Samorządu Studentów UAM
dynamicznie i zdecydowanie zaangaŜowali się w działalność ogólnopolską.
Organizowano bądź współorganizowano wiele konferencji.

VIII. Inwestycje budowlane i remonty
W roku 2006 kontynuowano roboty wykończeniowe-wewnętrzne oraz wykonano
instalacje ppoŜ. Domu Studenckiego nr 6 w zespole obiektów dydaktycznosocjalnych Collegium Polonicum w Słubicach. Dnia 5 lipca obiekt oddano do
uŜytku.
Kontynuowano
budowę
pawilonu
naukowo-badawczego
z
funkcją
dydaktyczną w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu i zakończono ją 28 sierpnia.
Kontynuowano II etap budowy Collegium Europaeum w Gnieźnie, w sierpniu
rozpoczęto budowę domu studenckiego nr 2 i sali gimnastycznej.
W marcu Uniwersytet wszczął procedurę konkursową na opracowanie projektu
architektonicznego Wydziału Prawa i Administracji UAM. W wyniku
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rozstrzygnięcia
konkursu
zlecenie
wykonania
pełnobranŜowego
projektu
budowlano-wykonawczego
otrzymała
Pracownia
Architektoniczna
1997.
Rozpoczęcie budowy obiektów WPiA planuje się na I kwartał 2008.
Wykonano dokumentację projektową i przekazano Uniwersytetowi wraz z decyzją
pozwolenia na budowę Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej przy
Collegium Maius.
Przygotowano dokumentację przetargową na rozbudowę Wydziału PedagogicznoArtystycznego w Kaliszu.
W roku sprawozdawczym zrealizowano wykonanie nawierzchni dróg, parkingów i
chodników wraz z oświetleniem oraz ukształtowanie terenu w rejonie zabudowy
Wydziału Biologii.
Otwarto wybudowaną ścieŜkę pieszo-rowerową wraz z oświetleniem od torów
kolejowych do Kampusu UAM na Morasku.
Kontynuowano
budowę
budynku
Instytutu
Nauk
Politycznych
i
Dziennikarstwa. Stan surowy i wykończeniowy realizowany jest przez firmę
Skanska S.A., a instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne przez firmę
Merkury Engineering Polska Sp. z o.o.
W roku sprawozdawczym podjęto starania administracyjne w celu uruchomienia
budowy domu mieszkalnego (profesorskiego) w Słubicach. Wykonano mapę
numeryczną terenu przy ul. Nadodrzańskiej do celów projektowych w/w obiektu.
Dokończenie budowy Wydziału Biologii polegało na wykonaniu instalacji oraz
wykończeniu pomieszczeń w istniejącym budynku Wydziału.
Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych kontynuowano realizację
obiektu naukowo-badawczo-dydaktycznego, w którym mieścić się będą sale
badawcze, wykładowe, laboratoria, pracownie naukowe i komputerowe.
W trakcie 2006 roku realizowane były m.in. następujące prace projektowe:
Zawarto umowę z Pracownią Architektoniczną 1997 na opracowanie pełnobranŜowego projektu Kolegium UAM w Pile, w skład którego wchodzić będzie
budynek dydaktyczny, akademiki, stołówka i sala sportowa wraz z zagospodarowaniem terenu. Termin zakończenia prac projektowych określono na dzień
31.03.2007 roku.
Zawarto umowę na realizację pełnobranŜowego projektu Wydziału PedagogicznoArtystycznego w Kaliszu
Przygotowano regulamin konkursu na opracowanie projektu architektonicznegokoncepcyjnego Hali Sportowej na terenie Moraska. W wyniku rozstrzygniętego
konkursu zawarto umowę z Architektoniczną Pracownią Autorską „ARPA” arch.
Jerzego Gurawskiego na realizację pełnobranŜowego projektu budowlanego.
Ponadto w 2006 roku rozliczono przydzieloną dotację celową z 2005 roku w
wysokości 12.800 tys. zł na zakup gruntów. W trakcie 2005 i 2006 roku zakupiono
działki o łącznej powierzchni 182.367m2 na kwotę 12.646.931,78 zł (łącznie z
kosztami czynności notarialnych i opłatami). Średni koszt zakupu 1m2 działek
wyniósł 69,35 zł. Niewykorzystaną kwotę z dotacji zwrócono do Ministerstwa.
Wartość inwestycji budowlanych w roku 2006 przedstawia zał. 28.
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W okresie sprawozdawczym kontynuowano szereg prac remontowych w budynkach
dydaktycznych i domach akademickich, których szczegółowy wykaz przedstawia
zał. 29.

IX. Informatyzacja

Rok 2006 był kolejnym okresem intensywnej informatyzacji naszej Uczelni. Rozwój
zastosowań informatyki jest widoczny przede wszystkim poprzez aplikacje
wspierające róŜne dziedziny funkcjonowania Uniwersytetu takie jak badania
naukowe, dydaktyka czy zarządzanie.
Szczególnie intensywny rozwój zastosowań informatyki jest widoczny dla
uŜytkowników usług bibliotecznych, zwłaszcza Biblioteki Uniwersyteckiej. W roku
sprawozdawczym Biblioteka jako pierwsza biblioteka w kraju zakupiła nowoczesne
oprogramowanie HAN, pozwalające uŜytkownikom posiadającym aktualną kartę
biblioteczną korzystać z zasobów zdalnie, w niczym nieskrępowany sposób. Bardzo
waŜnym elementem rozbudowy dostępu do systemu stało się umoŜliwienie
zamawiania ksiąŜek z domu, co pozwala czytelnikowi chcącemu wypoŜyczyć ksiąŜkę
ograniczyć kontakt z biblioteką tylko do jej odbioru z wypoŜyczalni. Wspomnianych
udostępnień elektronicznych odnotowaliśmy juŜ przeszło 250 tys. BU
rozbudowywała własne zasoby elektroniczne. SłuŜyła temu 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 5.112 obiektów, a liczba
wyświetleń publikacji wprowadzonych przez BU w roku sprawozdawczym wyniosła
80.496. Dzięki tej akcji czytelnicy uzyskiwali nie tylko dostęp do materiałów w
wersji oryginalnej niechętnie udostępnianych, ale moŜliwość korzystania z nich w
dowolnym momencie.
W 2006 roku kontynuowano rejestrację kandydatów na studia w UAM poprzez
Internet. Dzięki takiej rejestracji uczelnia uzyskała informacje w postaci elektronicznej o studentach pierwszego roku studiów, które zostały umieszczone w bazie
danych przekazanych do systemu USOS. Nastąpiło istotne zwiększenie funkcjonalności tego oprogramowania, dzięki czemu moŜna powiedzieć, Ŝe wspomagamy
nie tylko rejestrację kandydatów, ale równieŜ proces rekrutacji, w tym równieŜ
proces odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnych. Oprogramowanie utworzone w
Ośrodku Informatyki obsłuŜyło w 2006 roku ponad 30 000 zgłoszeń kandydatów i
ponad 6 000 odwołań. Pierwszego października informacje o ponad 14 000
studentach przyjętych na I rok studiów trafiło do bazy danych systemu USOS.
2006 rok był kolejnym rokiem wdraŜania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi
Studentów na wszystkich Wydziałach UAM. Rozpoczęto eksploatację drugiej części
systemu USOS, zapewniającej dwustronną komunikację dziekanaty – pracownicy
dydaktyczni i studenci. Tą rozszerzoną funkcjonalność zapewnia oprogramowanie
USOS-WEB. Pierwszym wydziałem, obsługiwanym przez USOS-WEB jest Wydział
Prawa i Administracji. Postęp we wdraŜaniu systemu USOS przedstawiał się
następująco: uruchomiono moduł PŁATNOŚCI - obsługą płatności masowych objęto
wszystkie jednostki organizacyjne UAM, prowadzące studia, Dział Finansowy, Domy
Studenckie; uruchomiono moduł STYPENDIA - wdroŜono we wszystkich jednostkach
UAM prowadzących studia; moduł SUPLEMENT – wdroŜono w dalszych jednostkach,
moduł ELS – przygotowano dane do wydruku i personalizacji Elektronicznej
Legitymacji Studenckiej. Opracowano procedurę wprowadzania zdjęć studentów
oraz import zdjęć studentów do bazy USOS oraz opracowano procedurę wymiany
danych ECTS – USOS.
34

W 2006 roku kontynuowano wdraŜanie zintegrowanego systemu do zarządzania
Uczelnią AXAPTA. Ośrodek Informatyki przygotował logiczną strukturę sieci dla
części centralnej administracji, w tym Kwestury, pozwalającą na bezpieczną
eksploatację tego oprogramowania. Została uruchomiona usługa Active Directory
i szereg innych usług systemu Windows, między innymi automatyczne
wprowadzanie poprawek i łat systemowych, na potrzeby klientów systemu AXAPTA.
Korzystanie z aplikacji informatycznych wymaga sprawnej infrastruktury, na którą
składają się serwery, komputery klienckie i sieć komputerowa zapewniająca
łączność.
W 2006 roku Ośrodek Informatyki pozyskał kolejną, uŜywaną, macierz dyskową,
firmy EMC2 o pojemności 7 TB za symboliczną złotówkę. Macierz ta powiększyła
posiadaną przez UAM przestrzeń dyskową po przeprowadzeniu Ośrodka Informatyki
do nowej siedziby na Morasku. W dotychczasowej serwerowni przy ul. Matejki
urządzenia klimatyzacyjne nie posiadają dostatecznej mocy chłodniczej, aby
uruchomić tę macierz.
W 2006 kontynuowano uruchamianie sieci lokalnych w nowych obiektach
Uniwersytetu na Morasku, na Wydziale Biologii i Wydziale Nauk Geograficznych i
Geologicznych. Uruchomiono sieci lokalne w Collegium Maius, na potrzeby Działu
Ewidencji Majątku oraz prowizorycznie na potrzeby Dziekanatu Wydziału Filologii
Polskiej i Klasycznej.
Ośrodek Informatyki utrzymywał usługę dającą moŜliwość korzystania z poczty
elektronicznej wprost ze strony WWW Uniwersytetu dla osób posiadających konta
na naszych serwerach. Wystarczy dostęp do dowolnej przeglądarki internetowej
zainstalowanej na komputerze posiadającym dostęp do sieci, aby moŜna było
korzystać z poczty elektronicznej. Usługa ta jest szczególnie uŜyteczna w sytuacji
wyjazdu na konferencje, staŜe, wizyty naukowe itp. NaleŜy podkreślić, Ŝe usługa ta
jest w miarę bezpieczna, poniewaŜ hasło uŜytkownika jest transmitowane przez sieć
w sposób zaszyfrowany (protokół SSL).
Jak co roku Ośrodek Informatyki dokonał zbiorczych zakupów licencji na
oprogramowanie antywirusowe Sophos i do analiz statystycznych Statistica.
Ponadto rozprowadził zakupione w poprzednim roku licencje na uŜywanie MS Office
(1500 licencji) i MS Windows (300 licencji).
W 2006 roku następowało systematyczne zwiększanie obciąŜenia komputera typu
mainframe firmy IBM. W minionym roku kolejni studenci informatyki i informatyki
stosowanej uczestniczyli w kursie technologii mainframe’owej. KaŜdy absolwent
kursu otrzymał certyfikaty potwierdzające znajomość technologii IBM. Uniwersytet
wszedł równieŜ do grupy uczelni objętych Inicjatywą Akademicką IBM i otrzymał
dostęp do całego oprogramowania tej firmy, z moŜliwością do wykorzystywania do
celów edukacyjnych nieodpłatnie.

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. 30.
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XI. Zakończenie
Przedstawione sprawozdanie nie obejmuje całej działalności Uniwersytetu w roku
2006. Jego uzupełnieniem są sprawozdania składane przez władze dziekańskie
poszczególnym radom wydziałów, a takŜe sprawozdania przedłoŜone Wysokiemu
Senatowi przez kierownictwa jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych
(Studium Nauczania Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
Biblioteka Uniwersytecka, Wydawnictwo Naukowe oraz Ośrodek Informatyki) oraz
centrów uniwersyteckich. Dopiero suma wszystkich tych sprawozdań obrazuje
działalność Uniwersytetu w minionym 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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