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I. Wstęp
W niniejszym sprawozdaniu omówiona jest działalność Uczelni od 1 stycznia do
końca grudnia 2004 roku.
W minionym okresie realizowany był taki program działalności Uczelni, aby przy
niewielkim wzroście liczby studentów oraz równocześnie przy zmianie akcentów
w finansowaniu nauki i dydaktyki przez budżet państwa, możliwe było sprostanie
wymogom Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz wymaganiom stawianym nauce
i edukacji w XXI wieku w zintegrowanej Europie. Za szczególnie ważne uznano
dotrzymywanie kroku w rosnącej konkurencji między uczelniami w kraju oraz
w europejskim obszarze edukacyjno-naukowym i przewodzenie stawce uczelni
najlepszych. Istotnym było podnoszenie jakości kształcenia, dalszy rozwój
działalności
naukowo-dydaktycznej,
pogłębianie
współpracy
z
uczelniami
zagranicznymi i praktyką gospodarczą.
W sprawozdaniu zostaną przedstawione kolejno: istotne zadania i wydarzenia
Uczelni, współpraca organów Uczelni ze wspólnotą akademicką, tworzenie
przyjaznego klimatu społecznego wokół Uczelni, kształcenie, badania naukowe
i współpraca z zagranicą, studia doktoranckie, stopnie i tytuły naukowe, sprawy
kadrowe, studenckie, inwestycje budowlane i remonty, finanse, informatyzacja oraz
zmiany organizacyjne w Uczelni.
II. Istotne zadania i wydarzenia Uczelni
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza świadomy zobowiązań wynikających z bogatej
tradycji prowadzi badania naukowe i w jedności z nimi kształci studentów
odpowiadając na wezwania edukacyjne współczesnego społeczeństwa. Stale
poszerza i uaktualnia treści programów studiów oraz zwiększa różnorodność ich
form i trybów. Uczelnia, uznając za swoje bardzo ważne zadanie otwieranie się na
potrzeby miasta i regionu, podejmuje liczne inicjatywy naukowe i kulturalne.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza całą swoją działalnością aspiruje do uznania go
za jeden z najważniejszych czynników rozwoju Poznania i Wielkopolski, a w dużej
mierze całego kraju. Zaznacza też 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 uczelnia skupiająca około 60-tysięczną
społeczność, złożoną 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 także w specjalnych centrach badawczych Uniwersytetu mają
w pierwszym rzędzie charakter badań podstawowych. Wyniki tych badań stanowią
wartości uniwersalne i wydatnie wzbogacają wiedzę ogólnoświatową. Są one
prezentowane w tysiącach publikacji ukazujących się każdego roku oraz na licznych
konferencjach, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczą pracownicy
Uniwersytetu.
O rozległości oferty dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza świadczy
fakt, że rekrutacja w roku akademickim 2003/2004 prowadzona była na prawie 190
kierunkach, specjalnościach, formach i trybach studiów. Ważnym elementem
zwiększającym możliwości Uczelni w kształceniu jest kontynuowanie współpracy
z samorządami powiatowymi i miejskimi w zakresie organizowania dydaktyki na
poziomie licencjackim w ośrodkach zamiejscowych Uniwersytetu.
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UAM w okresie sprawozdawczym uzyskiwał jedną z najwyższych pozycji wśród
polskich uczelni wyższych w rankingach prowadzonych przez redakcje
„Rzeczpospolitej”, „Polityki”, „Wprost” i „Perspektyw”. Podkreślić należy uzyskanie
po raz wtóry Złotego Indeksu tygodnika „Wprost” dla najwyżej ocenionego
uniwersytetu w Polsce.
Wysoka ranga Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 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
tworzyli dzieła i osiągnięcia naukowe, zyskujące uznanie w europejskim
i światowym obszarze badawczym.
Wyrazem takiego uznania dla profesorów naszego Uniwersytetu
krajowych i zagranicznych środowisk naukowych były m.in.:

ze

strony

- wybór prof. Jacka Fisiaka i prof. Jerzego Kaczorowskiego na członków Polskiej
Akademii Nauk,
- wybór panów profesorów: Tomasza Jasińskiego, ks. Tomasza Węcławskiego,
Romana Hausera, Michała Karońskiego, Wojciecha Nawrocika, Waldemara
Żukowskiego, Andrzeja Kostrzewskiego, Henryka Koroniaka w skład zespołów
naukowych Komitetu Badań Naukowych (prof. T. Jasiński oraz prof. M. Karoński
zostali przewodniczącymi zespołów naukowych KBN)
- wybór prof. Jerzego Brzezińskiego przez Ministra Nauki i Informatyzacji na
członka opiniodawczo-doradczego zespołu do spraw projektów badawczych
zamawianych na okres piątej kadencji członków zespołów KBN,
- nadanie prof. Bogusławowi Bakule godności doktora honoris causa Słowiańskiego
Uniwersytetu w Kijowie,
- wyróżnienie panów profesorów: Macieja Serwańskiego i Tomasza Schramma
Palmami Akademickimi Republiki Francuskiej,
- powołanie prof. Stefana Jurgi na Przewodniczącego Grupy Uniwersytetów
„Santander”,
- powierzenie prof. Zbigniewowi Palce funkcji Przewodniczącego Komitetu
Narodowego ds. Współpracy z Europejskim Towarzystwem Matematycznym na
okres 2003-2006,
- powierzenie przez Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Bogdanowi Marcińcowi
kierowania jedynym w kraju Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych.
Utrzymanie liczby studentów na poziomie prawie 52 tys. (w roku akademickim
2003/2004), ze zdecydowaną przewagą studentów stacjonarnych, mogło być
możliwe tylko przy wzroście liczbowym i jakościowym kadry naukowo-dydaktycznej.
Przyczynił się do tego intensywny rozwój studiów doktoranckich, które stały się
dominującym, praktycznie jedynym systemem kształcenia kadr dydaktycznonaukowych. Obecnie w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza kadra nauczycieli
akademickich liczy ponad 2600 osób, a proces dydaktyczny wspomagany jest przez
około 1200 doktorantów.
Wysoka
liczba
studentów
oraz
liczba
nauczycieli
akademickich
(wraz
z doktorantami) wymagała i w dalszym ciągu wymaga zwiększenia powierzchni
lokalowej służącej nauczaniu i prowadzeniu badań. Było to możliwe dzięki
realizowaniu bez zakłóceń programu inwestycyjnego, który finansowany był przede
wszystkim przez budżet państwa.
Do ważnych wydarzeń w życiu Uczelni w okresie sprawozdawczym należy więc
zaliczyć oddanie do użytku I etapu budowy Wydziału Nauk Geograficznych
i Geologicznych na Morasku oraz prace budowlane II etapu Wydziału Biologii
a także przejęcie zakupionej, na podstawie uchwały Senatu, działki gruntu o pow.
13 ha z zasobów Agencji Mienia Wojskowego w Pile z przeznaczeniem na
planowany ośrodek zamiejscowy. Na ten cel Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu przekazało odpowiednie środki w formie dotacji celowej.
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Jednym z najważniejszych zadań kierownictwa Uniwersytetu w roku 2004 było
ustawowe zapewnienie stabilizacji i perspektyw rozwoju Uczelni na najbliższe
kilkadziesiąt lat, a więc pozyskanie środków finansowych z budżetu państwa na
II etap wieloletniej inwestycji Morasko oraz na rozwój Ośrodków
Zamiejscowych w Kaliszu, Pile i Słubicach. 20 sierpnia 2004r. Prezydent RP
podpisał ustawę „Program wieloletni – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2004 –
2011”. Ten doniosły dla Uniwersytetu akt poprzedzony był wieloma spotkaniami
i debatami z parlamentarzystami wielkopolskimi oraz włodarzami naszego
województwa i miasta. Szczególnego poparcia udzielił Sejmik Województwa
Wielkopolskiego, a Pan Marszałek osobiście uczestniczył w posiedzeniach
odpowiednich Komisji Sejmu i Senatu. Trudne do przecenienia było też
zaangażowanie Pana Wojewody i Pana Prezydenta m. Poznania. W czasie
plenarnych obrad Sejmu projekt ustawy poparły wszystkie Kluby Poselskie
i większość Kół Poselskich, co zaowocowało niemalże jednomyślnym głosowaniem.
Senat Rzeczypospolitej przyjął ustawę w brzmieniu uchwalonym przez Sejm.
Ustawa jest najlepszym z możliwych sposobów uhonorowania osiągnięć
Uniwersytetu i wspaniałym „prezentem” Rzeczypospolitej na przypadające w 2011
roku 400-lecie tradycji akademickich Poznania (zał. 1).
Kontynuowano również inicjatywy proeuropejskie, poprzez realizację licznych
projektów badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych. Na Uniwersytecie
prowadzi się studia magisterskie i podyplomowe związane z tą tematyką. Jednostki
UAM (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Instytut Filologii Polskiej,
Instytut Filozofii, Collegium Polonicum, Kolegium Europejskie w Gnieźnie i in.)
zorganizowały wiele debat, konferencji i paneli dyskusyjnych związanych
z zagadnieniami europejskimi. Bardzo szczególny udział w propagowaniu
proeuropejskich idei ma działalność Centrum Integracji Europejskiej UAM, którym
kieruje prof. dr hab. Stefan Jurga, a które realizuje swoje zadania poprzez
programy dydaktyczne, badawcze, studia, kursy, szkolenia, debaty z cyklu „Europa,
ale jaka?”. Debaty te stanowią forum wymiany poglądów na temat przyszłości
Europy i miejsca Polski w europejskich strukturach. Gośćmi spotkań są wybitne
osobistości świata polityki, nauki i kultury. W 2004 roku byli to: prof. Rita
Suessmuth, była przewodnicząca Budnestagu, Premier Tadeusz Mazowiecki,
Ministrowie: Władysław Bartoszewski, Jan Kułakowski, Marek Siwiec, Ambasador
Francji Patrick Gautrat, Abp Bagdadu Jean Benjamin Sleiman OCD oraz Imam prof.
dr hab. Selim Chazbijewicz z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie.
Również organizacje studenckie (Europejskie Forum Studentów AEGEE-Poznań,
ELSA Poznań, Niezależne Zrzeszenie Studentów UAM, Studenckie Koło Politologów
„Sfera”, Uniwersytecki Klub Europejski UAM) włączały się w propagowanie idei
proeuropejskich, organizując debaty, wykłady, konferencje, spotkania, warsztaty,
szkolenia i konwersatoria.
Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej, które nastąpiło 1 maja 2004 roku
wyzwoliło wiele ważnych inicjatyw, organizowanych lub współorganizowanych przez
Uniwersytet. Do takich należy spotkanie młodzieży pod hasłem „Silna Polska
w silnej, solidarnej Europie, siłą Polski talenty”. Uczestniczył w nim Pan Prezydent
RP.
W roku 2004 przypadł Jubileusz 85-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Uroczystości jubileuszowe miały nieco odmienny od wcześniejszych charakter.
Władze i społeczność Uniwersytecka pragnęły bowiem wyrazić pamięć i wdzięczność
twórcom Wszechnicy Piastowskiej oraz wyrosłego z niej Uniwersytetu, poprzez
działania w tych miejscowościach regionu, z których założyciele Almae Matris
Posnaniensis się wywodzili. Przy współpracy z samorządami Śremu, Pleszewa,
Węglewa k. Pobiedzisk oraz Trzemeszna zostały zorganizowane, w dniach 5, 7, 8
maja i 8 października, jubileuszowe uroczystości połączone z obchodami 150.
rocznicy urodzin pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego prof. Heliodora
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Święcickiego (3 czerwca 1854 r.). Ponadto w dniu 8 maja odbył się wieczór galowy
w Auli Uniwersyteckiej, którego ukoronowaniem było wykonanie „Carmina Burana”
Carla Orffa przez solistów (Bożena Harasimowicz-Haas, Piotr Kusiewicz, Jerzy
Mechliński), Poznański Chór Chłopięcy, Chóry UAM i Orkiestrę Symfoniczną
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego pod dyr. Jerzego Salwarowskiego.
Wieczór poprzedził wykład okolicznościowy prof. Lecha Trzeciakowskiego „Amat
victoria curam” nt. 400 lat zmagań o Uniwersytet w Poznaniu. Z uroczystości
została nadana bezpośrednia transmisja internetowa. Przygotowano również
okolicznościowe wydawnictwa pt. „W hołdzie naszym antenatom” oraz „Poczet
Rektorów”. Obchody, odbywające się pod hasłem 85 lat Uniwersytetu w Odrodzonej
Rzeczpospolitej, stanowiły zapowiedź obchodów 400-lecia akademickich tradycji
Poznania w 2011 r.
Ważnym wydarzeniem w życiu Uczelni były uroczystości związane z nadaniem
godności doktora honoris causa JE Ks. Kard. Zenonowi Grocholewskiemu (7 maja)
a także „Medalu za Zasługi dla UAM” prof. Zbigniewowi Ciesielskiemu z Polskiej
Akademii Nauk (15 czerwca), prof. dr. Anthony’emu Croninowi z Uniwersytetu
w Belfaście (29 września) oraz prof. Rainerowi Ehrnsbergerowi z Uniwersytetu
w Vechtcie (20 października). Wydarzeniami o randze równej nadaniu tytułu
doktora honoris causa było odnowienie po 50 latach doktoratu prof. Zbigniewa
Radwańskiego (8 maja) oraz prof. Krzysztofa Skubiszewskiego (10 grudnia) a także
wyróżnienie prof. Teresy Rabskiej medalem „Palmae Universitatis Studiorum
Posnaniensis” (wręczenie odbyło się podczas inauguracji roku akademickiego
2004/2005).
W roku 2004 liczne grono naszych pracowników jak i studentów zostało
wyróżnionych nagrodami Premiera, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
Prezydenta miasta Poznania, stypendiami i subsydiami Fundacji na Rzecz Nauki
Polskiej i innymi (zał. 2).
Niewątpliwie rangę znaczących wydarzeń w życiu Uniwersytetu w 2004 roku miały
konferencje naukowe
o zasięgu
międzynarodowym. Należały do nich
w szczególności XIV Europejskie Sympozjum Chemii Fluoru, organizowane w lipcu
2004 przez Wydział Chemii czy Międzynarodowa Konferencja zorganizowana
w czerwcu przez Zakład Dydaktyki Historii „Bohaterowie w historii i pamięci
społeczeństw europejskich”.
Obok wydarzeń, które stanowić mogą powód do satysfakcji, zanotowaliśmy w roku
2004 również takie, które napawają troską. Należy do nich z pewnością zalanie 8
października zbiorów Archiwum Uniwersyteckiego, znajdujących się w DS. „Jowita”.
Powinno ono dać sygnał do pilnego zajęcia się właściwym zabezpieczeniem zbiorów
archiwalnych Uniwersytetu. Zbiory te mają bowiem nie tylko bezcenną wartość
naukową, służą też do dokumentowania wielu spraw ważnych dla pracowników
i studentów naszej Almae Matris.
Zanotowaliśmy też wydarzenie tragiczne, jakim był wypadek
studentów w czasie podróży na mecz siatkówki o wejście do II ligi.

sportowców-

W okresie sprawozdawczym gościliśmy w UAM wielu wybitnych przedstawicieli
świata polityki, nauki, kultury i gospodarki. Władze Uniwersytetu przyjmowały
Prezydenta Rzeczypospolitej a także Ministrów Rządu RP, ambasadorów wielu
państw obcych, przedstawicieli samorządów europejskich, przedstawicieli
samorządów największych miast Polski. Rektorzy spotykali się regularnie z posłami
i senatorami Ziemi Wielkopolskiej, posłami Parlamentu Europejskiego, z radnymi
Sejmiku Wielkopolskiego i radnymi Miasta Poznania, a także z władzami Miasta
Poznania, Samorządu Wielkopolskiego i Urzędu Wojewody Wielkopolskiego. Podczas
tych 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 życia społecznego.
Zabiegaliśmy o zrozumienie i wspieranie potrzeb rozwojowych Uczelni.
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W październiku 2004 roku nastąpiła dostawa 64-bitowego komputera klasy
mainframe firmy IBM eServer zSeries 890. Jest to serwer o olbrzymiej
wydajności (707 MIPS, dysponuje 16 GB pamięci operacyjnej, dwoma kanałami
komunikacyjnymi FICON oraz trzema portami OSA-Express Gigabit Ethernet SX
i jest wyposażony w pamięć masową TotalStorage Enterprise Storage Server
o pojemności 2,1 terabajta). System operacyjny nowego serwera to z/VM 5.1,
optymalizowany pod kątem obsługi maszyn wirtualnych Linux. Pozwoli to przenieść
uczelniane systemy linuksowe do jednego środowiska.
Kontrakt dla UAM przewiduje, że pojedynczy komputer mainframe będzie
obsługiwał serwery poczty elektronicznej dla ponad 7 tys. pracowników
i współpracowników uniwersytetu oraz ponad 54 tys. studentów uczelni. Zapewni
także obsługę baz danych Oracle dla zintegrowanego systemu zarządzania Uczelnią
USOS, baz danych Oracle dla systemu obsługi dziekanatów USOS, konta pocztowe
i kwalifikowany dostęp do funkcji systemu USOS dla wszystkich studentów UAM,
strony www jednostek organizacyjnych UAM, laboratoria dla studentów kierunków
informatycznych Uniwersytetu. Dalsze plany Uczelni obejmują m.in. budowanie
bezpiecznych portali dziedzinowych, oraz utworzenie budowę wirtualnego
laboratorium dla prowadzenia zajęć dydaktycznych z zarządzania serwerami,
klastrami i kratownicami serwerów (grid laboratory).
Bogata i wszechstronna działalność Uczelni była nacechowana zgodną, rzetelną
i bardzo aktywną współpracą Rektora z całą wspólnotą akademicką. Za wszystkie
dowody współpracy, gesty wspierające inicjatywy Rektora, wyrażam w tym miejscu
serdeczne podziękowanie.
III. Organa Uczelni i ich współpraca ze wspólnotą akademicką
Senat Uczelni liczy 69 członków z głosem stanowiącym, 5 osób z głosem
doradczym. W posiedzeniach uczestniczy także przedstawiciel Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego. W 2004 roku Senat odbył 10 posiedzeń zwyczajnych oraz 6
posiedzeń nadzwyczajnych. Podjęto 78 uchwał, w tym przede wszystkim uchwały
wynikające z ustawowej funkcji Senatu. W programie większości posiedzeń
zwyczajnych Senatu przewidziane były dyskusje na wybrane tematy z działalności
UAM. Dyskusje dotyczyły w szczególności:
- priorytetów w działalności kierownictwa Uczelni w 2004 roku,
- stanu współpracy międzynarodowej UAM,
- zagadnień prawnych własności intelektualnej,
- działalności Zarządu Samorządu Studentów,
- rekrutacji na studia w roku akademickim 2004/2005,
- pomocy materialnej udzielonej studentom UAM w roku akademickim 2003/2004,
- oceny stanu kadry naukowej w UAM wraz z prognozą do 2010 roku,
- zgodności regulaminu Samorządu Studentów ze Statutem UAM.
Nadzwyczajne posiedzenia Senatu były związane z uczczeniem zmarłych profesorów
naszej Uczelni (zał. 3) oraz z wręczeniem nominacji na stanowiska profesorów
zwyczajnych i nadzwyczajnych. Stałym elementem w programach tych posiedzeń
Senatu były wykłady profesorów tytularnych.
Ważną role odgrywały Komisje Senackie, przygotowujące opinie i ekspertyzy
stanowiące podstawę dyskusji i uchwał w istotnych sprawach Uczelni. I tak:
1. Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów na swych posiedzeniach zajmowała się
opiniowaniem planu rzeczowo-finansowego na rok 2004, oraz opiniowała wykonanie
tego planu za rok 2003. Komisja dyskutowała zagadnienia związane ze strategią
rozwoju finansów UAM, analizą wykonania planu rzeczowo-finansowego za
I półrocze roku 2004, korektą planu za rok 2004 w związku z III etapem podwyżek
wynagrodzeń dla pracowników Uczelni. Odbywały się także regularne konsultacje
Kwestora z Przewodniczącym Komisji nt. bieżącej sytuacji finansowej Uczelni,
a także na temat perspektywy zabezpieczenia środków na realizację zadań
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inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych określonych w programie działań
Uczelni.
2. Senacka Komisja d/s Kształcenia zajmowała się na bieżąco opiniowaniem nowych
kierunków i specjalności studiów, oceną jakości kształcenia, realizacją procesu
bolońskiego, w tym szczególnie koncepcją studiów licencjackich oraz warunkami
i trybem kwalifikacji na studia uzupełniające magisterskie. Komisja opiniowała
także uchwałę rekrutacyjną i analizowała problematykę związaną z nową maturą,
stawiającą przed Uczelnią nowe zadania o szczególnej doniosłości społecznej.
Przedmiotem uwagi Komisji były też zagadnienia związane z funkcjonowaniem
standardów kształcenia, a szczególnie z ich modernizacją, niezbędną zarówno ze
względu na punktację ECTS i działania Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
3. Komisja d/s Rozwoju Uczelni podejmowała na swoich posiedzeniach dyskusje na
temat:
- stanu kadr i koncepcji rozwoju kadr na najbliższe lata,
- stanu zatrudnienia i kierunków rozwoju zatrudnienia na Uczelni,
- zasad podziału środków wypracowanych przez jednostki,
- koncepcji usprawnienia prac Senatu UAM,
- powołania Centrum Studiów Żydowskich,
- przygotowania MEMORANDUM, tj. katalogu spraw istotnych dla rozwoju
Uczelni w przyszłości, w związku z kończącą się kadencją.
4. Przedmiotem prac Senackiej Komisji Prawnej było służenie bieżącą pomocą
w przygotowaniu projektów uchwał Senatu. W ramach debaty nad projektem
ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” Komisja skompletowała oraz rozesłała
członkom Senatu projekt ustawy wraz ze stanowiskami Senatów innych uczelni oraz
niektórymi stanowiskami indywidualnymi. Komisja przygotowywała także wstępny
projekt unormowania sytuacji prawnej Collegium Europaeum Gnesnense oraz
opiniowała dla Samorządu Studentów nowy Regulamin. Komisja przygotowała
uchwałę Senatu w sprawie wyborów w UAM na kadencję 2005-2008.
5. Senacka Komisja d/s Dyscyplinarnych dla Studentów I instancji rozpatrywała
dziesięć spraw studenckich (pięć spraw jest nadal w toku). Z zakończonych
postępowań dwa zakończyły się karą upomnienia, trzy – umorzeniem, cztery – karą
nagany z ostrzeżeniem, a kolejne – zawieszeniem prawa do studiowania na okres
jednego roku.
W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 spotkania Konwentu Godności
Honorowych, na których opiniowano wnioski o nadanie tytułu doktora honoris causa
UAM.
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 bieżącym kierowaniem Uczelnią, a także jej rozwojem
i promowaniem. I tak:
1. Komisja Rektorska d/s Kadr, Finansów i Nagród Rektorskich, złożona
z Prorektorów i Dziekanów wszystkich wydziałów, której przewodniczył Rektor,
odbywała spotkania średnio dwa razy w miesiącu, zajmując się na bieżąco
najważniejszymi sprawami Uczelni. Wypowiadała się także w sprawie porządku
obrad posiedzeń zwyczajnych Senatu. Komisja zaakceptowała opracowane przez
zespół rektorski w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi zasady wdrożenia
w UAM trzeciego etapu podwyżek uposażenia. Zostały one zrealizowane już we
wrześniu 2004r.
2. Komisja Rektorska d/s Studiów Dziennych, składająca się z Prodziekanów d/s
studenckich wszystkich wydziałów oraz dyrektorów Kolegiów, której przewodniczył
Prorektor d/s Studenckich, spotykała się regularnie, pracując bardzo aktywnie nad
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wszystkimi sprawami dydaktycznymi oraz bytowymi studentów, a przede
wszystkim:
- organizacją procesu kształcenia zgodnie ze standardami określonymi przez
Państwową Komisję Akredytacyjną,
- wdrażaniem założeń Deklaracji Bolońskiej,
- określeniem warunków przyjęć na I rok studiów dla kandydatów z Nową Maturą,
- przygotowaniem Promocji Edukacyjnej oraz Targów Edukacyjnych dla
kandydatów na studia,
- organizacją wakacyjnego kursu języka angielskiego dla osób przyjętych na
I rok studiów,
- szkoleniem studentów z zakresu przysposobienia obronnego,
- tworzeniem
koncepcji
dostosowania
Uczelni
do
potrzeb
studentów
niepełnosprawnych,
- opracowaniem zarządzenia w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla
studentów w związku z nowelizacją przepisów,
- praktykami pedagogicznymi i terenowymi,
- organizacją roku akademickiego,
- przygotowaniem absolutoriów,
- stypendiami Socrates-Erasmus,
- konkursem Procter&Gamble,
Prorektor ds. Studenckich spotykał się także z przedstawicielami Samorządu
Studenckiego, organizacji studenckich oraz kół naukowych.
3. Komisja Rektorska ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, złożona
z Prodziekanów ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, kierowana przez Prorektora ds.
Nauki i Współpracy z Zagranicą, zajmowała się m.in.:
- merytoryczną
oceną
IV
edycji
interdyscyplinarnych
projektów
międzyuczelnianych,
- sprawami
organizacyjnymi
V
edycji
interdyscyplinarnych
projektów
międzyuczelnianych,
- zagadnieniami wysokości środków finansowych przyznanych UAM na działalność
statutową, badania własne, projekty KBN, dotacje DWB (działalność
wspomagająca badania), LAN-y oraz ustaleniem rankingu wniosków w sprawie
sfinansowania w roku 2005 ze środków DWB działalności wydawniczej
i konferencji naukowych.
4. Komisja Rektorska d/s Promocji Uniwersytetu, kierowana przez Prorektora d/s
Studiów Doktoranckich i Promocji Uniwersytetu opracowała i przyjęła zasady
działalności promocyjnej na rzecz UAM. Głównym przedmiotem pracy Komisji
w roku 2004 było promocyjne wykorzystanie:
- uroczystości organizowanych bądź współorganizowanych przez UAM z okazji
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
- uroczystości współorganizowanych przez UAM w Trzemesznie, Węglewie, Śremie
i Pleszewie, a także centralnych uroczystości w Poznaniu, upamiętniających 85lecie Uniwersytetu.
Członkowie Komisji konsultowali i opiniowali bieżące przedsięwzięcia promocyjne
(wydawanie okolicznościowych wydawnictw i materiałów promocyjnych, jak Album
o UAM czy książki „W hołdzie naszym antenatom” i „Poczet Rektorów”).
5. Komisja Rektorska ds. Studiów Doktoranckich kontynuowała najważniejsze
problemy związane ze studiami doktoranckimi:
- status
doktoranta
(sprawa
przesądzona
w
świetle
projektu
ustawy
o szkolnictwie wyższym, w dyskusji jednak padały także głosy za przywróceniem
– na niektórych wydziałach i w ograniczonym zakresie – tradycyjnej asystentury
jako alternatywnego wstępnego etapu kariery naukowej),
- zasady rekrutacji na studia doktoranckie i jej kryteria,
- możliwości pozyskiwania środków na stypendia doktoranckie,
- status dydaktyczny doktorantów niepobierających stypendium,
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- przyczyny przedłużania studiów doktoranckich o piąty, a nawet (wyjątkowo)
szósty rok,
- współpraca między uniwersytetami w zakresie studiów doktoranckich.
6. Komisja Rektorska d/s Studiów Zaocznych, składająca się z Prodziekanów d/s
Studiów Zaocznych wszystkich wydziałów, pod przewodnictwem Prorektora d/s
Nauczania poza sprawami bieżącymi zajmowała się następującymi problemami:
przygotowaniem zmiany stawek na studiach odpłatnych, dostosowaniem
dokumentacji finansowej związanej z funkcjonowaniem studiów odpłatnych do
nowych przepisów, ustaleniem czytelnych reguł zwalniania z czesnego studentów,
praktycznym aspektem wprowadzenia tzw. „trzeciego semestru” na studiach
podyplomowych, systemem zwiększenia kontroli wypłat za prowadzenie zajęć na
studiach odpłatnych oraz podniesieniem jej efektywności, uruchomieniem
zaocznych studiów doktoranckich.
7. Komisja Rektorska d/s BHP, kierowana przez Prorektora ds. Kadr i Rozwoju
Uczelni zajmowała się m.in. ustalaniem trybu postępowania w przypadku kontroli
zewnętrznych w UAM, zmianami w Kodeksie pracy po 1 maja 2004r.,
podsumowaniem prac zespołu oceniającego ryzyko zawodowe, propozycjami
rozwiązań dotyczących gospodarki odczynnikami chemicznymi. Komisja omawiała
decyzje „Sanepidu” dotyczące pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz
problemy z finansowaniem utylizacji odpadów na wydziałach doświadczalnych.
Omawiano również zmiany w przepisach dotyczące służby BHP, programy szkoleń
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, nowe rozporządzenie w sprawie
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, rozszerzenie programów studiów
o tematy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, szkolenie z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracji. Zorganizowano
również bezpłatne badania cytologiczne oraz przygotowano przetarg na badania
mammograficzne dla pań zatrudnionych na Uczelni.
8. Komisja Rektorska d/s Hoteli Asystenta
związane z zakwaterowaniem doktorantów i
300 miejscami w hotelach, w tym: 175 (Dom
72 (Dom Akademicki przy ul. Nieszawskiej),
Nauczyciela Akademickiego w Koziegłowach).

rozwiązywała na co dzień problemy
pracowników. Uniwersytet dysponuje
Gościnny „Asystent” przy ul. Palacza),
oraz 17 pokoi i 37 segmentów (Dom

Kontynuowane były regularne spotkania Rektora i Prorektorów z radami wydziałów,
radami jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych. Odbyło się spotkanie
o charakterze ogólnym z Dziekanami, Dyrektorami instytutów kierunkowych
i Kierownikami jednostek poza- i międzywydziałowych w Kicinie (28 września)
poświęcone omówieniu działalności Uczelni w roku akademickim 2004/2005.
Ważnym elementem współpracy władz z pracownikami Uczelni były spotkania
Rektora oraz Prorektorów ze związkami zawodowymi. Spotkania dotyczyły
w szczególności ustalenia kwot podwyżek wynagrodzeń miesięcznych pracowników,
rozdziału funduszu socjalnego, czy wysokości kwot pożyczek z funduszu
mieszkaniowego.
Kontynuowano uroczyste spotkania związane z wręczaniem nagród jubileuszowych
profesorom i doktorom habilitowanym. W okresie sprawozdawczym Rektor
w towarzystwie Prorektora d/s Kadry Akademickiej spotkał się z ponad 100 osobami
obchodzącymi jubileusz pracy na Uniwersytecie. Spotkania te były okazją do
złożenia osobistych podziękowań i gratulacji wyróżnionym nauczycielom
akademickim, a także okazją do wymiany poglądów na sprawy uniwersyteckie.
Zespół
rektorski
przywiązywał
dużą
wagę
do
bezpośrednich
spotkań
z pracownikami i studentami naszej Uczelni. Sprzyjały temu specjalnie
zorganizowane dla pracowników i studentów wydarzenia kulturalne i sportowe,
w tym Koncerty Noworoczny (8 stycznia), Koncert dedykowany wszystkim kobietom
Uniwersytetu (8 marca), Koncert z okazji 85-lecia UAM (8 maja), Dzień Sportu
Studentów UAM (11 maja).
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W okresie sprawozdawczym Rektor przyjął ok. 700 gości w Gabinecie Rektora,
a Prorektorzy ponad 3 200 osób.
Wszystkie ważniejsze informacje o działalności Uniwersytetu były przekazywane
w „Życiu Uniwersyteckim”, oraz w skrótowej formie w informatorze „Tydzień”. Ten
ostatni, wydawany bardzo regularnie w formie drukowanej i elektronicznej, stanowił
podstawowe źródło wiedzy dla całej wspólnoty o wydarzeniach, które nastąpią (lub
niekiedy nastąpiły) w naszym środowisku. Wydawano także Informator UAM,
publikujący najważniejsze dla Uczelni kwestie oraz zamieszczano w formie
elektronicznej uchwały Senatu UAM.
W lutym 2004 roku powołano na Uniwersytecie Ośrodek DydaktycznoMultimedialny (ODM), w skład którego weszły dotychczas działające jednostki na
Wydziale Fizyki: Pracownia Demonstracji i Uniwersyteckie Studio Filmowe. Pozwoliło
to na kompleksową realizację zadań postawionych przed ODM: realizację filmów
i usług filmowych oraz obsługę techniczną i multimedialną imprez organizowanych
przez UAM. W roku 2004 kontynuowano realizację dla TVP3 cyklicznego programu
„Kwadrans Akademicki” (19 odcinków). We wrześniu obchodzono uroczystość emisji
setnego odcinka „Kwadransa” na antenie Telewizji Polskiej i 5 – lecie działalności
Uniwersyteckiego Studia Filmowego.
W roku 2004 Studio Filmowe zrealizowało szereg przedsięwzięć filmowych:
z Konferencji Chemii Fluorowej dla Wydziału Chemii (wersja polska i angielska),
o Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej (wersja polska i angielska),
film „Jubileusz 85-lecia UAM” oraz wydano kolejną kasetę dydaktyczną
z Wykładami Otwartymi organizowanymi na Wydziale Fizyki i kasetę z Festiwalu
Nauki i Sztuki.
Ośrodek obsługiwał multimedialnie konferencje naukowe i inne imprezy
organizowane w UAM. Po raz pierwszy w historii UAM przeprowadził transmisję
internetową z Auli Uniwersyteckiej: Koncertu Jubileuszu 85-lecia UAM i Inauguracji
Roku Akademickiego 2004/2005. ODM dokumentuje fotograficznie wszystkie
wydarzenia na UAM oraz współredaguje także stronę internetową UAM.
W roku 2004, rozpoczęto modernizację techniczną sprzętu Studium Filmowego.
IV. Tworzenie przyjaznego klimatu społecznego wokół Uczelni
Podobnie jak i w latach poprzednich nadawaliśmy wysoką rangę sprawie tworzenia
przyjaznego klimatu społecznego wokół Uczelni. Jesteśmy bowiem świadomi, że
ranga i zapewnienie warunków optymalnego działania Uniwersytetu zależą nie tylko
od wybitnej kadry naukowej, ale także w szczególności od szeroko rozumianej
opinii społecznej i uznania polityków, tak w kraju jak i zagranicą, wyjątkowej roli
Uniwersytetu w życiu narodu i państwa.
Osiąganiu powyższego celu sprzyjały m.in. wizyty w UAM wysokich przedstawicieli
Parlamentu i Rządu, a także przedstawicieli samorządów terytorialnych z kraju
i z zagranicy. Gościliśmy (dwukrotnie 19 maja i 14 czerwca) Prezydenta RP
Aleksandra Kwaśniewskiego, Marszałka Sejmu Józefa Oleksego oraz wielu Ministrów
RP. W Gabinecie Rektora wielokrotnie gościli posłowie Parlamentu Europejskiego,
przedstawiciele władz Wielkopolski, w tym Marszałek Wielkopolski, Wojewoda
Wielkopolski, Prezydent miasta Poznania, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie
innych miast i gmin Wielkopolski.
Działaniom władz Uczelni w roku 2004 towarzyszyła refleksja nad rolą, jaką
odgrywała tradycja akademicka w Poznaniu w rozwoju kultury i nauki na
przestrzeni ostatnich stuleci. Dlatego też w minionym okresie miały miejsce
spotkania z parlamentarzystami wielkopolskimi z udziałem władz państwowych
i samorządowych (23 kwietnia) oraz spotkanie z Posłami i Senatorami z Sejmowej
i Senackiej Komisji Edukacji (13 i 28 lipca), które dotyczyły prezentacji Programu
Rozwoju Uniwersytetu do 2011 roku.
Władze Uniwersytetu spotykały się na bieżąco z samorządami miast, w których
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Uniwersytet posiada ośrodki zamiejscowe.
Gośćmi Rektora byli ambasadorzy 10 państw (Austrii, Chorwacji, Estonii, Indii,
Izraela, Kazachstanu, Szwecji, Tajlandii, USA, Węgier) a także konsulowie wielu
krajów. Z kolei Rektor był zapraszany przez ambasady wielu państw z okazji świąt
narodowych lub innych uroczystości.
Szczególnie ważną funkcję w prezentacji naszych dokonań naukowych
i dydaktycznych odegrały: IX Poznański Przegląd Książki Naukowej (30 stycznia)
w Bibliotece Uniwersyteckiej; Targi Edukacyjne 2004 adresowane do młodzieży
ubiegającej się o przyjęcie na studia, zorganizowane na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich (20-22 lutego); VII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki,
zorganizowany w październiku 2004; Targi Pracy zorganizowane w lutym 2004; VII
Poznańskie Dni Książki Naukowej, zorganizowane w „Centrum Kultury Zamek”
w październiku 2004.
Nową inicjatywą Uniwersytetu, która znajduje coraz więcej wielbicieli są „Wielkie
recitale w Auli Uniwersyteckiej”. W 2004 roku gwiazdami cyklu byli pianiści:
Alberto N o s e (1 marca), Nina Yoffe (18 października) oraz światowej sławy polski
skrzypek Konstanty Andrzej Kulka (11 grudnia).
Znaczącą inicjatywą naszego Uniwersytetu prowadzoną
sprawozdawczy był cykl spotkań Verba Sacra (zał. 4).

przez

cały

okres

Zespół rektorski był aktywny w pracach Konferencji Rektorów Uniwersytetów
Polskich (w której Rektor pełni funkcję wiceprzewodniczącego). W dniach 18–20
marca KRUP obradowała w Collegium Europaeum Gnesnense UAM. Uczestniczył
również w spotkaniach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (15-16
kwietnia UAM gościł w swoich murach Prezydium KRASP), Konferencjach
Prorektorów Uniwersytetów Polskich (26 lutego w UAM odbyło się spotkanie
prorektorów ds. studiów doktoranckich), Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej,
uczestnicząc w licznych spotkaniach tych gremiów. Prezentował Uczelnię także
w czasie wizyt w UAM wielu rektorów uczelni polskich i europejskich.
Rektor, jako przewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania zwołał w okresie
sprawozdawczym 4 posiedzenia tego gremium.
Rektor oraz Prorektorzy występowali na posiedzeniach komisji sejmowych
i posiedzeniach innych gremiów zajmujących się szkolnictwem wyższym, a także
spotykali z rektorami uczelni zagranicznych. Brali również udział w konferencjach
Związku Uniwersytetów Europejskich dotyczących zarządzania uczelniami wyższymi
w Dublinie i Maastricht.
Ważną rolę w tworzeniu przychylnej 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 młodzieżą szkół średnich
odgrywało Centrum Studiów Otwartych (obchodzące w 2004 roku 15-tą rocznicę
swojej działalności), które w okresie sprawozdawczym zorganizowało pięć cykli
wykładów otwartych oraz dwa wykłady indywidualne (zał. 5).
Wszystkie ważne 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 ważnych problemów UAM. Władze
rektorskie, przy pomocy rzecznika UAM, wielokrotnie organizowały konferencje
prasowe poprzedzające najważniejsze wydarzenia na Uniwersytecie.
Zespół rektorski wspierał wszystkie inicjatywy, które promowały naszą Uczelnię
poprzez własne wydawnictwa. Do nich należały kolejne numery „Życia
Uniwersyteckiego” (12 numerów w 10 wydaniach), „Tygodnia” – serwisu informacji
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bieżących (42 wydania w formie internetowej i drukowanej), czy wydania specjalne
„Życia Sportowego” (4 numery stałego dodatku tematycznego). Wydano również
z okazji 85-lecia UAM okolicznościowe wydawnictwa: „Poczet rektorów Almae Matris
Posnaniensis” pod red. T. Schramma i A. Marciniak, „W hołdzie naszym antenatom”
pod red. G. Łukowskiego i J. Laskowskiego, która przypomina społeczności
akademickiej o twórcach Wszechnicy Piastowskiej oraz album Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu pod red. B. Walczaka.
Swoistym wyrazem obecności i roli Uniwersytetu w życiu miasta i regionu są
wyróżnienia Uczelni lub pracowników Uczelni przyznane:
- Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza – godność „Lidera Pracy Organicznej”
i Statuetka „Honorowego Hipolita”,
- Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza - Pieczęć 700-lecia Miasta Poznania,
- PP Profesorom: S. Jurdze, S. Lorencowi i B. Marcińcowi - godność „Lidera Pracy
Organicznej” i statuetka „Honorowego Hipolita”,
- Profesorowi S. Jurdze – wyróżnienie Gnieźnianin Roku 2003, Medal „Ad
perpetuam rei memoriam” przyznany przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz tytuł
Wybitny Wielkopolanin przyznany przez miesięcznik „Nasza Wielkopolska”,
- Rektorowi prof. S. Lorencowi – tytuły Zasłużony dla miasta Kalisza
i Zasłużony dla Wielkopolski.
Wyróżnieniem jest też włączenie Rektora w skład Komitetu Sterującego
a
Prorektora
prof.
B.
Marciniaka
w
skład
Komitetu
Monitorującego
w Zintegrowanym Programie Rozwoju Regionalnego, działającym odpowiednio przy
Samorządzie Województwa i Wojewodzie Wielkopolskim.
Z innych istotnych wydarzeń, tworzących przyjazny klimat wokół Uczelni należy
wymienić:
- powołanie prof. Andrzeja Mizgajskiego przez Prezesa Rady Ministrów na
stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska,
- powołanie panów profesorów Jacka Fisiaka, Bogdana Marcińca i Henryka
Olszewskiego przez Prezesa Rady Ministrów w skład Zespołu d.s. Nagród przy
Prezesie Rady Ministrów,
- powołanie prof. Bogusława Janiszewskiego przez Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu do pełnienia funkcji rzecznika Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej
Szkolnictwa Wyższego,
- spotkanie
Prezydiów
Sejmu
i
Bundestagu
w
Collegium
Polonicum
w Słubicach,
- IV Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego,
- Jubileusz 20-lecia Ośrodka Zamiejscowego w Kaliszu,
- wizyta w Uczelni DAAD, bardzo wysoko oceniona,
- wymianę doświadczeń pomiędzy administracją UAM a Europejskiego Uniwersytetu
Viadrina,
- brązowy medal reprezentacji AZS UAM w Mistrzostwach Europy Uniwersytetów
w futsalu,
- organizację w styczniu 2004 II Poznańskich Dniach w Kilonii, połączonych ze
wspólną prezentacją uniwersytetów: kilońskiego (CAU) oraz poznańskiego,
- współorganizację posiedzenia Forum Akademicko-Przemysłowego w Poznaniu na
temat „Etyka i konkurencyjność w nauce i przemyśle”.
V. Kształcenie
V.1. Nowe kierunki studiów
W roku akademickim 2003/2004 prowadzono studia na 37 kierunkach studiów i 151
specjalnościach. Utworzono również nowe kierunki studiów i specjalności
o znamionach kierunku studiów (tzn. z odrębną rekrutacją od I roku studiów)
w różnych jednostkach UAM. W roku akademickim 2003/2004 były to:
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- politologia specj. administracja europejska - 3 letnie studia licencjackie dzienne
i zaoczne w Kolegium Europejskim w Gnieźnie,
- ochrona dóbr kultury na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu - 3 letnie
studia licencjackie dzienne,
- biologia specj. bioinformatyka - 3 letnie studia licencjackie dzienne,
- filologia specj. filologia koreańska - 5 letnie studia magisterskie dzienne,
- filologia specj. filologia łotewska - 5 letnie studia magisterskie dzienne,
- filologia specj. lingwistyka stosowana - ekokomunikacja - 2 letnie studia
magisterskie uzupełniające zaoczne,
- geologia specj. gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi - 5 letnie studia
magisterskie dzienne,
- ochrona środowiska specj. hydrobiologia i ochrona wód - 3 letnie studia
licencjackie dzienne,
- pedagogika specj. bibliotekarstwo, informacja naukowa i animacja kulturalna - 2
letnie studia licencjackie zaoczne na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym
w Kaliszu,
- teologia specj. dialog społeczny - 5 letnie studia magisterskie dzienne.
W roku akademickim 2004/2005 prowadzi się studia na 39 kierunkach i 149
specjalnościach. Odrębną rekrutację od I roku przeprowadzono na nowe kierunki
i specjalności:
- administracja - 3 letnie studia licencjackie i 2 letnie studia magisterskie
uzupełniające dzienne i zaoczne,
- akustyka - 2 letnie studia magisterskie uzupełniające dzienne i zaoczne,
- chemia specj. chemia podstawowa - 5 letnie studia magisterskie dzienne,
- chemia specj. chemia stosowana - 2 letnie studia magisterskie uzupełniające
dzienne,
- filologia specj. filologia hiszpańska - 2 letnie i 3 letnie studia magisterskie
uzupełniające zaoczne,
- filologia specj. filologia nowogrecka - 5 letnie studia magisterskie dzienne,
- filologia specj. filologia wietnamsko-tajska - 5 letnie studia magisterskie dzienne,
- fizyka specj. fizyka medyczna - 5 letnie studia magisterskie dzienne,
- socjologia specj. praca socjalna - 3 letnie studia licencjackie dzienne.
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 w UAM prowadzono na 13 wydziałach, w Kolegium Języków
Obcych, w Collegium Polonicum w Słubicach oraz w innych ośrodkach
zamiejscowych, w tym w Gnieźnie, Kościanie, Wągrowcu, Jarocinie, Krotoszynie,
Ostrowie Wlkp., Śremie, Pniewach i Pleszewie.
V.2. Rodzaje studiów, rekrutacja, liczba studentów na UAM
Na UAM prowadzi się następujące rodzaje studiów:
1) dzienne, wieczorowe i zaoczne studia magisterskie (zał. 6.1),
2) dzienne, wieczorowe i zaoczne studia licencjackie (zał. 6.2),
3) dzienne, wieczorowe i zaoczne uzupełniające studia magisterskie (zał. 6.3),
4) studia eksternistyczne (zał. 6.4),
5) studia podyplomowe (zał. 6.5),
6) studia doktoranckie dzienne i zaoczne (zał. 7.1 i 7.2).
W roku 2003 do egzaminów wstępnych na studia dzienne, wieczorowe i zaoczne
przystąpiło 30 131 kandydatów. Z tej liczby osób, 20 219 uzyskało pozytywne
oceny. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia dzienne w UAM przyjęto
7 806 osób, natomiast liczba osób przyjętych na studia zaoczne to 7 628
a wieczorowe to 278 osób. Zatem liczba osób przyjętych na studia na rok
akademicki 2003/2004 wyniosła 15 712 (zał. 8.1).
W roku 2004 do egzaminów wstępnych na studia dzienne, wieczorowe i zaoczne
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przystąpiło 33 907 kandydatów. Z tej liczby, 21 854 osób uzyskało pozytywne
oceny. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przyjęto na studia dzienne w UAM
7 825 osób, natomiast przyjętych na studia zaoczne było 8 364, a wieczorowe 270.
Zatem liczba osób przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2004/2005
wynosiła 16 459 (zał. 8.2).
W roku akademickim 2003/2004 kształcenie podyplomowe prowadzone było na 48
studiach podyplomowych i obejmowało 2 943 słuchaczy (zał. 6.5). W roku
akademickim 2004/2005 kształcenie podyplomowe obejmuje 2 340 słuchaczy.
Z danych porównawczych wynika, że na rok akademicki 2003/2004 przyjęto
o 9,3% więcej studentów niż w roku poprzedzającym, rozpoczęło go więc ponad 48
tysięcy studentów studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych.
Biorąc zatem pod uwagę ponad 6 100 pracowników i doktorantów oraz ponad 2 900
słuchaczy studiów podyplomowych, tworzyliśmy w roku 2003 społeczność
akademicką obejmującą prawie 58 tysięcy osób. Dla roku 2004 dane te wynoszą:
liczba studentów studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych
wynosi 51 724, ponad 6 tys. pracowników i doktorantów oraz 2 340 słuchaczy
studiów podyplomowych. Z rozpoczęciem roku akademickiego 2004/2005
stanowiliśmy zatem około 60-tysięczną społeczność.
W roku 2004 mury naszej Uczelni opuściło 9 014 absolwentów, w tym 4 217
studentów studiów dziennych oraz 4 797 studentów studiów zaocznych,
wieczorowych i eksternistycznych (zał. 9).
V.3. Ośrodki zamiejscowe UAM
Od kilku lat UAM organizuje we współpracy z organami samorządów terytorialnych
zamiejscowe ośrodki dydaktyczne, kształcące na poziomie licencjackim. Obowiązuje
zasada, że władze lokalne przejmują koszty prowadzonych studiów, a Uniwersytet
kształci na tych kierunkach, które odpowiadają potrzebom społeczności lokalnych.
Zajęcia prowadzone są na najwyższym poziomie w oparciu o wymagania kadrowe
stawiane studiom licencjackim. Są w pełni nadzorowane przez odpowiednie rady
wydziałów.
W roku 2003/2004 studia prowadzone były w:
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Collegium Polonicum w Słubicach z filologii polskiej, informatyki stosowanej,
ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i politologii (1 059 studentów),
Collegium Europaeum Gnesnense z filologii w zakresie europejskiej komunikacji
społecznej, pedagogiki w zakresie edukacji europejskiej oraz wychowania
przedszkolnego i nauczania początkowego, politologii oraz Kolegium Języków
Obcych - sekcja angielska i niemiecka oraz w trybie Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów Humanistycznych (1 019 studentów),
Kolegium w Kościanie z politologii, pedagogiki w zakresie pedagogiki
z przyrodoznawstwem, pedagogiki zdrowia, pracy socjalnej i resocjalizacji,
wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz filologii polskiej
(1 172 studentów),
Wągrowcu
z
politologii,
pedagogiki
w
zakresie
pedagogiki
z przyrodoznawstwem, pedagogiki w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji,
języka angielskiego (698 studentów),
Jarocinie z pedagogiki w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej;
komunikacji społecznej i samorządności; bibliotekarstwa, informacji naukowej
i animacji kulturalnej (564 studentów),
Krotoszynie z chemii w zakresie analizy chemicznej i informatyki w ochronie
środowiska (39 studentów),
Śremie z chemii w zakresie chemii materiałowej; chemii z zastosowaniem
informatyki oraz turystyki i rekreacji (164 studentów),
Ostrowie Wlkp. z politologii (943 studentów),
Pleszewie z politologii (178 studentów),
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•

Pniewach z języka angielskiego – Kolegium Języków Obcych (29 studentów).

Studenci ośrodków zamiejscowych odbywają część zajęć w Poznaniu, w miesiącach
wolnych od zajęć dla studentów poznańskich, a także zapewnia się im możliwość
kontynuacji studiów po uzyskaniu stopnia licencjata w ośrodku zamiejscowym na
uzupełniających studiach magisterskich w Poznaniu.
V.4. Jakość nauczania, indywidualizacja studiów
Jakość nauczania na Uczelni i dbałość o jego wysoki poziom były nadal
przedmiotem intensywnych prac różnych gremiów Uczelni. Uniwersytet uczestniczył
w dalszym ciągu w budowaniu systemu oceny jakości kolejnych kierunków studiów
Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Do wcześniej akredytowanych
w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza kierunków: archeologii, biologii, biotechnologii,
chemii, etnologii, filologii angielskiej, filologii klasycznej, filologii polskiej, filologii
romańskiej, filologii rosyjskiej, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii sztuki,
ochrony środowiska, pedagogiki, politologii, psychologii, socjologii, teologii
dołączyły kulturoznawstwo, informatyka, geologia i muzykologia. Procedurze
akredytacyjnej poddano ponownie archeologię, której pięcioletni okres posiadania
certyfikatu upłynął w czerwcu 2004 roku.
UKA zatwierdziła standardy szczegółowe do ponownej akredytacji filologii polskiej,
psychologii, fizyki, socjologii i teologii. Eksperci przygotowali standardy filologii
angielskiej i filologii germańskiej. Nie udało się wszcząć postępowania
akredytacyjnego stosunków międzynarodowych - jednostki prowadzące stosunki
międzynarodowe postanowiły najpierw wdrożyć niedawno wprowadzone standardy
kształcenia na tym kierunku.
Profesorowie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przewodniczą grupom
ekspertów kulturoznawstwa, filologii polskiej i filologii angielskiej, a także czynnie
uczestniczą w grupach ekspertów i zespołach oceniających kierunki studiów
w innych ośrodkach. Prof. Prof. Anna i Jerzy Brzezińscy i prof. Hanna Kóčka-Krenz
są także wykładowcami na seminariach dla członków zespołów oceniających.
Uniwersytet plasuje się na trzecim miejscu, po Uniwersytecie Warszawskim
i Uniwersytecie Jagiellońskim, pod względem liczby uzyskanych akredytacji
uniwersyteckich. Akredytacja uniwersytecka jest dobrowolna, nie wszystkie kierunki
chcą się jej poddawać zdając sobie sprawę z wymagań, jakie stawia ocena
środowiskowa, jak również wolą poddawać się jednej procedurze (PKA), która ma
formalne znaczenie. System akredytacji uniwersyteckiej przewiduje monitorowanie
spełniania standardów przez jednostki, które uzyskały akredytację. Uniwersytecka
Komisja Akredytacyjna w roku 2004 dokonała przeglądu stanu utrzymania
standardów wysokiej jakości kształcenia na 11 wcześniej akredytowanych
kierunkach. Przegląd ten objął na UAM jednostki prowadzące: filologię klasyczną,
filozofię, etnologię, chemię, filologię rosyjską, filologię romańską. Zastrzeżenia, co
do wypełniania wymogów kadrowych, wynikające ze zwiększonej liczby przyjętych
na studia lub zapewnienia obsady kadrowej na nowo uruchamianym kierunku
studiów, dotyczą pedagogiki, biologii, geografii.
Uniwersytet jest siedzibą Biura Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej - stąd też na
terenie UAM odbywają się posiedzenia komisji, seminaria zespołów i spotkania grup
ekspertów.
W okresie sprawozdawczym Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna prowadziła na
zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich Program Mobilności
Studentów MOST cieszący się coraz większym zainteresowaniem studentów
i pracowników. W semestrze zimowym w Programie wzięło udział 389 osób
(zakwalifikowano 448 osób), w semestrze letnim bierze udział ponad 420 osób.
W Programie biorą udział wszystkie uczelnie, będące stronami Porozumienia na
Rzecz Jakości Kształcenia, które zarówno wysyłają jak i przyjmują studentów.
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Z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza do innych uniwersytetów wyjechało
w ramach MOST w semestrze zimowym 50 studentów, w semestrze letnim 43.
Uniwersytet przyjął z innych ośrodków 55 studentów w semestrze zimowym i 69
w semestrze letnim, co stanowi ścisłą czołówkę.
Biuro UKA w minionym roku wydało na potrzeby Programu specjalny plakat oraz
broszurę informacyjną zawierającą ofertę na rok akademicki 2004/2005 oraz wzory
podstawowych dokumentów - jak porozumienia w sprawie Programu i wykazu
zaliczeń. Uczestnicy Programu otrzymują także specjalny, zunifikowany Certyfikat
od uczelni przyjmującej o odbyciu części studiów poza macierzystą uczelnią.
Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy
o wyższych 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 niesie za sobą konsekwencje w postaci
decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 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 wyższego, ustawowym organem działającym
na rzecz oceny jakości kształcenia, której opinie i uchwały mają moc prawną.
Jednostki organizacyjne UAM ocenione do tej pory
przez Państwową Komisję Akredytacyjną
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Jednostka

Kierunek

Ocena/rodzaj studiów

W 2004 r.

Wydział Biologii

Biologia

Pozytywna/studia magisterskie i
zawodowe

tak

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

filologia polska

Pozytywna/studia magisterskie i
zawodowe

tak

Wydział Teologiczny

Teologia

Pozytywna/studia magisterskie
i zawodowe

tak
tak

Wydział Nauk Społecznych

psychologia

Pozytywna/studia magisterskie

Wydział Nauk Geograficznych i
Geologicznych

Geografia

Pozytywna/studia magisterskie

Geologia

Pozytywna/studia magisterskie

tak

Wydział Fizyki

Fizyka

pozytywna/studia jednolite
magisterskie
warunkowa studia zawodowe
i uzupełniające magisterskie

tak

informatyka

Pozytywna studia magisterskie
i zawodowe

matematyka

Pozytywna/studia magisterskie
i zawodowe

Collegium Polonicum w Słubicach

ochrona
środowiska

pozytywna/studia zawodowe

kierunek prowadzony wspólnie przez:
Wydział Biologii, Wydział Chemii,
Wydział Fizyki i Wydział Nauk
Geograficznych i Geologicznych

ochrona
środowiska

warunkowa/studia magisterskie
pozytywna/studia zawodowe

Wydział Chemii

Chemia

wyróżniająca/ studia magisterskie
i zawodowe

edukacja
artystyczna w
zakresie sztuk
plastycznych

Pozytywna/studia magisterskie
i zawodowe

edukacja
artystyczna w
zakresie sztuki
muzycznej

Pozytywna/studia magisterskie
i zawodowe

zarządzanie i
marketing

Pozytywna/studia magisterskie

administracja

Pozytywna/studia magisterskie

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
w Filii w Kaliszu

Wydział Prawa i Administracji

Astronomia

Pozytywna/studia magisterskie

Informatyka

Warunkowa/ studia magisterskie
i zawodowe

Etnologia

Pozytywna/studia magisterskie

Wydział Fizyki
Wydział Historyczny

tak

tak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pośrednictwem Collegium
Europaeum Gnesnense UAM wzorem lat ubiegłych był aktywnie zaangażowany
w
działalność
Akademii
“Artes
Liberales”
(AAL),
czyli
systemu
Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza jest reprezentowany w Akademii „Artes Liberales” przez 16
studentów, którzy w Akademii stanowią najliczniejszą grupę (ok. 24%) oraz 19
tutorów pełniących rolę opiekunów wewnętrznych i zewnętrznych.
W roku 2004 w programie Akademia “Artes Liberales” uczestniczyli następujący
studenci Uniwersytetu im. A. Mickiewicza: Anna Andrzejewska, Justyna Drożała,
Krzysztof Hoffman, Maciej Junkiert, Marek Kaźmierczak, Jakub Kujawiński, Julia
Liszkowska, Maciej Milewicz, Marta Pieróg, Kinga Piotrkowiak, Sabina Sadecka,
Wojciech Sajkowski, Paulina Sobkowiak, Łukasz Toboła, Krzysztof Tomczyński,
Katarzyna Zarzycka.
Tutorzy z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w AAL w 2004r. to: dr hab. Jolanta Bryła,
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dr Zbigniew Czachór, prof. dr hab. Ilona Czamańska, dr Tomasz Czub, prof. dr hab.
Wojciech Dajczak, prof. dr hab. Marek Hendrykowski, prof. dr hab. Michał
Kobusiewicz, prof. dr hab. Ewa Kraskowska, dr Krzysztof Kurek, prof. dr hab. Marek
Kwiek, prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak, prof. dr hab. Leszek Mrozewicz,
prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa, prof. dr hab. Jan Skuratowicz, prof. dr hab.
Piotr Śliwiński, dr Mariola Walczak-Mikołajczakowa, ks. prof. dr hab. Tomasz
Węcławski, prof. dr hab. Jacek Witkoś, prof. dr hab. Marek Ziółkowski.
15 lipca 2004 roku w Collegium Europaeum Gnesnense miało miejsce Posiedzenie
Rady Akademii ”Artes Liberales”. Przedmiotem obrad między innymi było
utworzenie studiów doktoranckich AAL. Rada podjęła też decyzję o ogłoszeniu
rekrutacji na dwuletnie studia policencjackie w AAL. Prof. Aleksander Mikołajczak
przedstawił wstępne założenia jesiennej sesji AAL 2005, której organizatorem
będzie UAM.
W roku akademickim 2004/2005 nie odbyła się rekrutacja na I rok studiów
w programie Akademia „Artes Liberales”, przeprowadzono natomiast nabór na
uzupełniające studia dwuletnie, na które spośród czworga kandydatów przyjęto
jedną osobę. Przeprowadzono także rekrutację do programu pilotażowego, pod
kątem planowanych studiów doktoranckich AAL.
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 również ubiegać
się o zgodę na udział w zajęciach prowadzonych na innych wydziałach Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza, a także na innych uczelniach.
Poniżej kilka danych charakteryzujących MISH na UAM:
-

w programie uczestniczy 36 studentów,
w rekrutacji 2004/2005 na studia MISH UAM zgłosiło się 41 kandydatów, po
dwustopniowym egzaminie wstępnym przyjęto na I rok 9 osób,
każdy student ma swojego opiekuna naukowego, pod okiem którego pisze pracę
roczną oraz tworzy plan studiów na najbliższe semestry,
do dyspozycji studentów MISH pozostaje 28 tutorów, będących pracownikami
naukowymi UAM,
studenci są zobowiązani do zaliczenia 540. godzin w ciągu całego roku
akademickiego (nie wliczając w to zajęć z lektoratów języka obcego
i wychowania fizycznego).

V.5. Internacjonalizacja studiów
W UAM stworzone zostały możliwości odbywania jedno- lub dwu-semestralnych
studiów zagranicznych w ramach europejskiego programu SOCRATES-ERASMUS.
Jest to akcja programu Sokrates, którego głównym celem jest wspieranie
utworzenia w dziedzinie edukacji "Europy bez granic i barier" poprzez wyjazdy
pracowników i studentów za granicę, wspólne opracowywanie programów nauczania
oraz uznawanie okresu studiów odbywanych na uczelni zagranicznej. W ramach
tego systemu w okresie objętym sprawozdaniem 459 studentów naszej Uczelni
wyjechało do uczelni zachodnich (m.in. Niemcy – 170 osoby, Francja – 61, Włochy
– 31, Wlk. Brytania – 27, Finlandia – 13), zaliczając odbywane tam zajęcia
w oparciu o nasz program studiów, dzięki wprowadzonemu na wszystkich
wydziałach UAM tzw. Europejskiemu Systemowi Transferu Punktów Kredytowych
(ECTS). Wszystkie wydziały UAM posiadają programy studiów opracowane wg
systemu ECTS w wersji polskiej, angielskiej i w większości w wersji elektronicznej.
Do Uniwersytetu przyjechało na podobnych zasadach 39 studentów: m.in.
z Niemiec (10), Finlandii (2), Francji (2), Wlk. Brytanii (3). Gościli na Wydziale Nauk
Społecznych (6), Historycznym (11), Prawa i Administracji (2), Filologii Polskiej
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i Klasycznej (6), Neofilologii (9), Fizyki (1), Chemii (2), Matematyki i Informatyki
(1), Studiów Edukacyjnych (1).
Wyjazdy studentów w ramach programu Socrates-Erasmus
w terminie od 1.01.2004 do 31.12.2004r.
Kraj

Liczba studentów

Austria
Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Litwa
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Słowacja
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania
Włochy
Razem

9
11
7
7
1
13
61
9
67
19
1
170
3
5
4
3
11
27
31
459

Inne programy międzynarodowe, w jakie zaangażowani są nasi studenci to:
- GFPS
(Stowarzyszenie
Naukowo-Kulturalne
w
Europie
Środkowej
i Wschodniej z ideą wymiany stypendialnej, jak i naukowo-kulturalnej pomiędzy
Polską a Niemcami i Czechami). Wyjechały 2 osoby, przyjechała jedna,
- DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) – wyjechało 12 studentów,
przyjechało 2,
- Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda, który stawia sobie za główny cel
przekazywanie polskich doświadczeń w zakresie transformacji systemowej innym
krajom Europy Środkowej i Wschodniej w ramach dwusemestralnych studiów
uzupełniających w polskich szkołach wyższych, połączonych z 2-4 tygodniowymi
stażami w instytucjach państwowych i prywatnych. W ramach tego programu
przyjechało 10 osób z: Ukrainy (3), Białorusi (4), Gruzji (1), Słowacji (1), Obwodu
Kaliningradzkiego(1),
- Fulbright (polsko-amerykańska wymiana studentów) – wyjechały z UAM 3
osoby, przyjechała jedna.
W Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w okresie sprawozdawczym uczyły
się języka polskiego na różnych poziomach nauczania 423 osoby. Podobnie jak
w latach ubiegłych w roku 2004 Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
zorganizowało Międzynarodową Letnią Szkołę Języka i Kultury Polskiej. W zajęciach
Szkoły uczestniczyły 93 osoby z 22 krajów. Studium przygotowało ofertę
dydaktyczną dla studentów objętych programem Socrates-Erasmus, a także ofertę
dydaktyczną dla Collegium Polonicom w Słubicach „Polnisch als Fremdsprache
2004”. Pracownicy Studium brali udział w pracach grupy roboczej powołanej przez
Komisję ds. Certyfikacji Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (MENiS).
Podkreślić należy, że od 2004 roku Uniwersytet uruchomił 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.
VI. Badania naukowe i współpraca z zagranicą
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Badania naukowe, obok dydaktyki, stanowią o znaczeniu naszego Uniwersytetu.
W okresie sprawozdawczym osiągnięto wiele ważnych wyników naukowych,
opublikowanych w około 311 książkach i monografiach oraz 4689 artykułach
i innych publikacjach naukowych (zał. 10). Wyniki badań naukowych pracowników
UAM prezentowane były na 108 konferencjach krajowych i międzynarodowych
organizowanych na Uniwersytecie (zał. 11) oraz na wielu konferencjach
naukowych odbywających się poza UAM. Wyniki badań naukowych były również
zawarte w 228 (165 pracownicy UAM, 63 osoby spoza UAM) rozprawach
doktorskich oraz 41 (29 pracownicy UAM, 12 osoby spoza Uczelni) pracach
habilitacyjnych. Z licznych konferencji i sesji wymienić można: polsko-czeską
konferencję „Przemyślidzi i Piastowie - twórcy i gospodarze średniowiecznych
monarchii” organizowaną przez Instytut Historii UAM i Muzeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie; 35. Międzynarodową Konferencję „Poznań Linguistic Meeting”
organizowaną przez Instytut Filologii Angielskiej UAM pod patronatem Prezydenta
m. Poznania i Rektora UAM; wspomniane już 14 Europejskie Sympozjum Chemii
Fluorowej organizowane przez Wydział Chemii czy VI Międzynarodową Konferencję
„Laser Methods in the Study of Nuclei, Atoms and Molecules” organizowaną przez
Wydział Fizyki UAM wspólnie ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych
w Dubnej.
W roku 2004 Uczelnia nasza uzyskała z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji dotacje
aparaturowe w łącznej wysokości 4 514 600 zł. Ponadto w wyżej wymienionym
roku UAM uzyskał dotacje budowlane w łącznej wysokości 7 450 000 zł. Dotacje
budowlane przeznaczono na modernizację laboratoriów chemicznych w budynku
Collegium Chemicum oraz na Bibliotekę Filologiczną „Novum”.
Obserwowany jest stały wzrost „jakości” publikacji, uwidoczniony w publikowaniu
artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a monografii i książek
w prestiżowych wydawnictwach naukowych krajowych i zagranicznych. Zwiększona
aktywność naukowa pracowników Uniwersytetu uwidaczniała się także w organizacji
konferencji i sesji naukowych na terenie UAM oraz w bardziej ożywionej współpracy
zagranicznej, w tym w uczestnictwie w międzynarodowych konferencjach
naukowych.
Działalność badawcza UAM w okresie sprawozdawczym prowadzona była w ramach
następujących grup projektów:
1. Badań własnych i statutowych (zał. 12)
2. Indywidualnych projektów badawczych KBN; zgłoszono 526 projektów w XXV,
XXVI, XXVII i XXVIII edycji konkursu (zał. 13), a realizowanych jest 219
projektów badawczych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 (zał. 14)
3. Projektów zamawianych KBN; wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 na UAM
realizowane jest 6 projektów zamawianych (zał. 15)
4. Prac umownych zlecanych przez instytucje zewnętrzne; zrealizowano 102 zleceń
(zał. 16)
5. Działalności wspomagającej badania naukowe; finansowanie konferencji,
publikacji i czasopism (zał. 17)
6. Projektów międzyuczelnianych; AM-UAM - 31 projektów (zał. 18.1), oraz AEUAM - 16 projektów (zał. 18.2), AR-UAM – 22 projektów (zał. 18.3)
7. Specjalnych międzynarodowych programów badawczych Ministerstwa Nauki
i Informatyzacji (zał. 19.1, 19.2)
8. Programów w ramach umów międzyrządowych (zał. 20).
Należy dodać, że przy Uniwersytecie działają od kilku lat interdyscyplinarne centra
naukowe, które coraz bardziej rozwijają swoją działalność (prócz wymienionych
wcześniej Centrum Integracji Europejskiej i Centrum Studiów Otwartych) (zał. 21).
Intensywne badania interdyscyplinarne prowadzono także w stacjach naukowych
UAM oraz ekspedycjach archeologicznych, w tym: w ramach Ekspedycji
Archeologicznej naszego Uniwersytetu w Bułgarii – NOVAE, działającej od 1970
roku; ekspedycji archeologicznej Chersones (Krym) czy ekspedycji w Catalhöyük
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w środkowej Turcji.
Współpraca z zagranicą
W okresie sprawozdawczym systematycznie rozwijana była współpraca naukowobadawcza 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 14 nowych umów
międzyuczelnianych.
Umowy bilateralne zawarte w okresie od 1.01.2004-31.12.2004

Lp.

Kraj

Miasto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Białoruś
Białoruś
Bułgaria
Bułgaria
Bułgaria
Etiopia
Japonia
Macedonia
Niemcy

Brześć
Mińsk
Błagojewgrad
Sofia
Warna
Addis Abeba
Tokyo
Skopie
Bonn

10.
11.
12.
13.
14.

Niemcy
Ukraina
Ukraina
Węgry
Wietnam

Lüneburg
Kijów
Donieck
Miskolc
Ho Chi Minh
City

Instytucja
Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. Puszkina
Białoruski Instytut Prawoznawstwa
Południowozachodni Uniwersytet „Neofit Rylski”
Uniwersytet im. Klimenta Ochrydskiego
Wolny Uniwersytet
Uniwersytet w Addis Abebie
Tokyo University of Science
Uniwersytet Św Św. Cyryla i Metodego
Fundacja CAESAR (Centrum Zaawansowanych
Badań oraz Studiów Europejskich)
Uniwersytet w Lüneburg
Kijowski Uniwersytet Slawistyczny
Doniecki Uniwersytet Narodowy
Uniwersytet w Miskolc
Uniwersytet Języków Obcych i Informatyki

Data
zawarcia
umowy
21.06.2004
29.06.2004
03.12.2004
20.02.2004
11.06.2004
22.06.2004
28.06.2004
26.11.2004
29.09.2004
30.01.2004
02.04.2004
27.04.2004
09.02.2004
10.02.2004

Jednym z przejawów współpracy z zagranicą jest wymiana osobowa pracowników
i studentów. W okresie objętym sprawozdaniem wyjechało z UAM 1710 osób
(w tym 312 studentów), głównie do Niemiec (390 osób), Ukrainy (155 osób),
Francji (121 osób), Czech (89 osób), USA (70 osób), Wlk. Brytanii (51 osób) i Rosji
(42 osoby). W tym samym okresie UAM odwiedziło 667 naukowców i studentów,
głównie z następujących krajów: Niemcy (135 osób), Rosja (59 osób), Czechy (50
osób), Ukraina (35 osób), USA (35 osób), Francja (28 osób), Wlk. Brytania (25
osób).
W okresie sprawozdawczym zatrudniono w naszej Uczelni 19 obcokrajowców,
wykładowców i lektorów, na Wydziale Neofilologii, Filologii Polskiej i Klasycznej,
w Collegium Europaeum, Studium Języka Angielskiego dla Pracowników UAM.
Ogółem, w okresie objętym sprawozdaniem, na studiach doktoranckich studiowało
44 cudzoziemców z następujących krajów: Azerbejdżan, Angola, Białoruś, Bułgaria,
Egipt, Grecja, Gwinea, Kenia, Jordania, Jugosławia, Jemen, Kazachstan, Libia,
Litwa, Łotwa, Mali, Rosja, Sudan, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Mołdawia, Hiszpania,
Japonia, Kirgizja.
W ramach programu CEEPUS (współpraca krajów Europy Środkowo-Wschodniej)
UAM przyjął 3 osoby z Bułgarii, a 1 osoba wyjechała z UAM do Czech.
Znacznie rozwinięta została wymiana studentów i pracowników w ramach
europejskiego programu SOCRATES-ERASMUS. Podpisano 155 umów z partnerami
zagranicznymi, m.in. z Niemcami (45), z Austrią (4), Wielką Brytanią (13), Francją
(19) i Włochami (14).
Z innych międzynarodowych programów współpracy realizowanych w UAM należy
wymienić:
- Program Leonardo da Vinci (w ramach którego 6 osób przyjechało do UAM, a 6
wyjechało),
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- Ofertę stypendialną Biura Uznawalności Wykształcenia
Międzynarodowej (wyjechały 104 osoby),
- Stypendia Kościuszkowskie (wyjechała 1 osoba),
- Stypendia Marii Curie (wyjechały 3 osoby).

i

Wymiany

Dodatkowo 51 pracowników naukowych UAM odwiedziło uniwersytety w Austrii,
Francji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Niemczech i Portugalii.
Europa Fellows
Słubice i Frankfurt wykształcają się jako miasta o europejskich badaniach. Od
semestru zimowego 2003/2004 rozpoczęła się druga edycja programu Europa
Fellows z 35 doktorantami, a w 2004 roku przyznano pozostałe 4 stypendia. Studia
te prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Collegium Polonicum,
biorą udział w konferencjach w kraju i zagranicą. Stypendyści wzbogacają
rozwijające się naukowe życie Collegium Polonicum. Ich obszary badań są
skoncentrowane wokół transgranicznych problemów dotyczących rozszerzenia Unii
Europejskiej i integracji europejskiej. Od stycznia do czerwca, co 14 dni odbywało
się w Collegium Polonicum kolokwium naukowe programu Europa–Fellows;
doktoranci prezentowali swoje tematy promocyjne; udział w spotkaniach brali
również opiekunowie naukowi.
Działalność Biura Programów Międzynarodowych skupiała się na ułatwieniu
uczestnictwa pracowników UAM w VI Programie Ramowym Badań i Rozwoju
Technologicznego. Biuro informuje o możliwościach składania wniosków,
konsultuje oraz uczestniczy w pisaniu projektów dofinansowania z funduszy
strukturalnych z następujących programów:
•

•

•

•

Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich” – projekty
szkoleniowe
- Działanie 2.2.c Studia podyplomowe dla nauczycieli
- Działanie 2.3 Kształcenie kadr przedsiębiorstw
Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”Centra Doskonałości i Centra Zaawansowanej Technologii
- Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową
a gospodarką
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – projekty
inwestycyjne
- Działanie 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna
- Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL – projekty finansowane z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

W związku z otwarciem przez Komisję Europejską nowego programu Erasmus
Mundus, Biuro otrzymało zadanie informowania, konsultacji i udziału
w przygotowaniu projektów tego programu. Biuro uczestniczy w przygotowaniach
do złożenia projektów, w ramach których zostaną utworzone na UAM Europejskie
Studia
Magisterskie
Erasmus Mundus. BPM konsultuje też część projektów
z programu Leonardo (projekty tematyczne).
W okresie sprawozdawczym pracownicy Biura przeprowadzili na Uniwersytecie akcję
ogólno-informacyjną o programach międzynarodowych. Składały się na nią
szkolenia, seminaria, warsztaty i prezentacje dotyczące:
• możliwości uzyskania środków w 5 i 6-tym Programie Ramowym Unii
Europejskiej,
• wykorzystania funduszy strukturalnych,
• innych programów międzynarodowych.
Projekty przygotowane przez pracowników Biura:
- Projekt przyjęty w programie ERASMUS MUNDUS - promocja Programu Mundus
i europejskiego szkolnictwa wyższego, w tym UAM oraz badania atrakcyjności
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-

-

-

-

-

europejskiego szkolnictwa wyższego wśród studentów krajów trzecich. Budżet
projektu - 110 430 Euro.
Projekt złożony do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL o dofinansowanie
Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju pod Nazwą „Aktywność i Integracja”, w skład
którego wchodzą: UAM (inicjator partnerstwa), Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu, Fundacja „Ja Kobieta i Doradztwo Gospodarcze DGA S.A (instytucja
zarządzająca
Partnerstwem).
Celem
Partnerstwa
jest
wypracowanie
i promowanie kompleksowych rozwiązań zwiększających szanse kobiet na rynku
pracy (temat G). Wnioskowany budżet na 1 rok projektu - 356 900 zł.
W przygotowaniu projekt do Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich (działanie 2.3) - studia podyplomowe „Zarządzanie
przedsiębiorstwem w UE i wykorzystanie funduszy europejskich” dla kadry
kierowniczej firm Wielkopolski (projekt 3 edycji studiów). Projekt powstaje na
WNS pod patronatem Dziekana, prof. J. Grada z udziałem pracowników WNS.
Planowany budżet projektu – ok. 120 000 Euro.
Projekt w 6 Programie Ramowym – partner w sieci Network of Excellence
„Developing Identities and Citizenship in Europe” (DICE). Projekt został
pozytywnie oceniony (ocena 3.4), ale nie przyjęty do realizacji. Wysłany został
wniosek do MNiI w ramach SPUB o dofinansowanie w wysokości 15 000 zł
dalszej współpracy z partnerami.
Dwa projekty dla WNGiG na dwa etapy inwestycji na Morasku złożone do ZPORR,
działanie 1.3.1. Regionalna infrastruktura edukacyjna, na konkurs ogłoszony przez
Urząd Marszałkowski. Projekty powstały we współpracy z Działem Inwestycji UAM i
opiewają na kwoty 11 614 400 zł i 13 329 720 zł. Projekty przeszły ocenę
merytoryczną i będą podlegały rozpatrzeniu przez Komitet Sterujący.
W przygotowywaniu trzy projekty do programu ZPORR, działanie 1.4 Rozwój
turystyki i kultury - Pałace w Obrzycku i Gułtowach, oraz Aula Uniwersytecka.
Orientacyjny budżet tych projektów wynosi ok. 16 mln zł.

Kontynuowano również współpracę z Grupą Santander i innymi sieciami uczelni.
Grupa Santander, do której należy UAM to sieć uniwersytetów europejskich,
współpracujących ze sobą w ramach nauki i edukacji. Latem 2004r. w Collegium
Europaeum w Gnieźnie przygotowano Letnią Szkołę Santander 2004 (SSS2004) dla
studentów z całej Europy. Obrady były poświęcone m.in. problemom gospodarczym
i socjalnym UE, korzyściom płynącym z przyjęcia Konstytucji Europejskiej,
problemom ekonomicznym Europy, Europie Wschodniej i Środkowej w kontekście
integracji z krajami Unii Europejskiej, duchowego wymiaru przyszłej Europy,
łacińskim korzeniom środkowej i wschodniej Europy.
W drodze konkursu na regionalne i branżowe punkty kontaktowe ogłoszonego przez
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji dnia 6 stycznia 2004r., BPM ponownie, na okres
roku, otrzymało status Branżowego Punktu Kontaktowego 6 Programu Ramowego,
z dotacją w wysokości 12000 zł. W omawianym okresie pracownicy BPM
uczestniczyli w spotkaniach Sieci i szkoleniach przez nią organizowanych oraz
przygotowywali półroczne sprawozdania z prowadzonej działalności. Pracownicy
Biura kontynuowali kontakty i współpracę z poszczególnymi koordynatorami
programów tematycznych w 6PR i przekazywali informacje specjalistów KPK
pracownikom naszego Uniwersytetu.
VII. Studia doktoranckie, stopnie i tytuły naukowe
W okresie sprawozdawczym 165 osób z UAM uzyskało stopnie doktorskie (oraz 63
osoby spoza Uczelni). Liczba uczestników studiów doktoranckich, odpowiednio
w roku akad. 2003/2004 oraz 2004/2005 na wydziałach, jest zamieszczona
w zał. 7.1 i 7.2.
W okresie objętym sprawozdaniem pracownicy UAM uzyskali 29 habilitacji
i 7 profesur tytularnych (zał. 22). W załączonej tabeli podano także dynamikę

24

rozwoju naukowego w zakresie uzyskanych przez pracowników UAM stopni doktora
(zał. 23).
VIII. Pracownicy UAM
VIII.1. Nauczyciele akademiccy
W UAM pracowało w okresie sprawozdawczym 2 653 nauczycieli akademickich
(w tym 1 950 na podstawie mianowania) – stan z dnia 31 grudnia 2004 (zał. 24).
Porównując stan zatrudnienia w analogicznym okresie roku 2003 i 2004, można
ujawnić następujące tendencje (porównywany stan na dzień 31 grudnia 2003
i 31 grudnia 2004) (zał. 25.1, 25.2)
1. ogólne zatrudnienie w grupie
(mianowanie + umowa o pracę)
Stanowisko
profesor z tytułem naukowym
profesor ze stopniem naukowym
profesor kontraktowy
adiunkt ze stopniem dr hab.
Adiunkt
Asystent

pracowników

2003
liczba etatów
313,2
293
9,8
83,5
1032
62,1

naukowo

2004
liczba etatów
307,8
301,4
16,8
88
1088,6
41,3

-

dydaktycznych

Spadek w
%
1,8

Wzrost w
%
2,8
71,4
5,4
5,5

33,5

2. zatrudnienie w grupie pracowników naukowo - dydaktycznych na podstawie
umowy o pracę
Stanowisko
profesor z tytułem naukowym
profesor ze stopniem naukowym
profesor kontraktowy
adiunkt ze stopniem dr hab.
Adiunkt
Asystent

2003
liczba etatów
32,2
22
9,8
5,5
107
36

2004
liczba etatów
34,8
18,4
16,8
6
231,6
30,3

Spadek w %

Wzrost w %
8

16,4
71
9
116,4
16

W grupie pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnienie w przeliczeniu na
pełne etaty kształtowało się w następujący sposób:
1. 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

2003
liczba etatów
234,1
137,8
225,3
84,4
23,2

2004
liczba etatów
227,4
138
235,8
73,5
18,5

Spadek
w%
2,9

Wzrost
w%
0,1
4,6

12,9
20,2

2. zatrudnienie w grupie pracowników dydaktycznych na podstawie umowy o pracę
Stanowisko
starszy wykładowca ze stopniem doktora
starszy wykładowca ze stopniem magistra
wykładowca
Lektor
nauczyciel przedmiotu, instruktor

2003
liczba etatów
47,1
24,8
97,3
57,4

2004
liczba etatów
45,4
23,0
111,8
56,5
13,5

Spadek
w%
3,6
7,2

Wzrost
w%

14,9
1,6
25,8

Podobnie jak w latach poprzednich, również w okresie sprawozdawczym liczne
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grono pracowników naszej Uczelni zostało wyróżnionych znaczącymi nagrodami
(zał. 2) oraz zaproszeniami do udziału w prestiżowych gremiach naukowych,
politycznych i zawodowych (zał. 26 – PAN, zał. 27 - inne).
W strukturach Uniwersytetu mają swoje
stowarzyszenia, redakcje i fundacje (zał. 28).

siedziby

towarzystwa

naukowe,

W okresie sprawozdawczym z ustawowego obowiązku informowania Rektora
o dodatkowym zatrudnieniu etatowym poza Uczelnią wywiązało się 30 nauczycieli
akademickich.
VIII.2. Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi
Liczba osób nie będących nauczycielami akademickimi wzrosła w porównaniu do
analogicznego okresu w roku ubiegłym o 12,2 etatu (zał. 29.1 - stan z dnia 31
grudnia 2003, zał. 29.2 – 31 grudnia 2004).
VIII.3. Sprawy płacowo-socjalne
W okresie sprawozdawczym dokonano regulacji płac dla wszystkich grup
pracowniczych, zgodnie z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym i ustaleniami
ze związkami zawodowymi (zał. 30).
W grudniu 2004 przekazano wszystkim pracownikom i słuchaczom dziennych
studiów doktoranckich, emerytom i rencistom pieniężne upominki świąteczne
w kwotach 400 zł, 300 zł oraz 250 zł.
Ważnym elementem tworzenia odpowiednich warunków kadrowych była działalność
socjalna Uczelni na rzecz pracowników. W okresie sprawozdawczym udzielono 440
pracownikom pożyczek na kwotę 10 026 500 zł z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych oraz 18 emerytom/rencistom na kwotę 144 000 zł. Przyznano również
zapomogi 80 pracownikom na kwotę 49 240 zł i 113 emerytom/rencistom na kwotę
31 200 zł.
Oprócz
powyższych
świadczeń
na
uzupełnienie
kosztów
wypoczynku
indywidualnego pracowników i doktorantów oraz ich rodzin wypłacono kwotę 5 034
707 tys. zł. Na wypoczynek indywidualny emerytów i rencistów przeznaczono kwotę
390 tys. zł.
Z ośrodków wczasowych w Kołobrzegu i Zakopanem skorzystało 737 pracowników
i członków ich rodzin. W okresie sprawozdawczym nastąpiła dalsza poprawa
warunków, w jakich wypoczywają pracownicy Uczelni wraz z rodzinami. W Domu
Noclegowym w Zakopanem wykonano remont dachu (wymiana dachówek) oraz
nową elewację budynku. Również zagospodarowano teren wokół Domu
Noclegowego. Wykonane zostały także barierki metalowe na tarasie oraz atrapa
drewnianej studni. Z uwagi na ogromne koszty eksploatacji oraz coraz mniejsze
zainteresowanie pracowników wypoczynkiem w Ośrodku campingowym UAM
w Tucznie, z dniem 1 marca 2004 r. nastąpiła likwidacja tego Ośrodka. Ośrodek
przejęła dotychczasowa kierowniczka P. Helena Sztark, która na własną rękę
prowadzi ośrodek i przyjmuje naszych pracowników na wypoczynek. W Ośrodku
Wypoczynkowym w Kołobrzegu z uwagi na skargi wczasowiczów z dniem 16
sierpnia 2004 r. nastąpiła zmiana ajenta prowadzącego wyżywienie.
Ponadto dla dzieci pracowników zorganizowano kolonie w Domu Pracy Twórczej
i Wypoczynku w Obrzycku (łącznie skorzystało 40 dzieci).
VIII.4. Staże absolwenckie
Staże absolwenckie odbywają się w ramach umów zawieranych pomiędzy UAM
a powiatowymi urzędami pracy. Okres odbywania stażu wynosi od 3 do 12
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miesięcy. Jest to forma aktywizacji zawodowej bezrobotnych absolwentów, która
dla Uniwersytetu oznacza konkretne korzyści obniżające 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,
ponieważ urząd pracy wypłaca absolwentowi stypendium i odprowadza składki
na ubezpieczenia społeczne, bez ponoszenia kosztów
Uczelnia sprawdza
przydatność zawodową stażysty pod kątem ewentualnego zatrudnienia
absolwenta po ukończeniu stażu.
Staże Absolwenckie w roku 2004

l.p.

Jednostka

Jednostka 2

1.

Collegium Europaeum
Gnesnense
2. Biblioteka Uniwersytecka
3. Biuro Karier
4. Wydział Biologii
Zakład Genetyki
5. Wydział Biologii
Zakład Genetyki
6. Wydział Chemii
Pracownia Fizykochemii
Materiałów i Nanotechnologii
7. Wydział Fizyki
Zakład Elektroniki
Kwantowej
8. Wydział Fizyki
Zakład Fizyki Medycznej
9. Wydział Fizyki
Zakład Fizyki Powierzchni
10. Wydział Chemii
Pracownia Adsorpcji i
Katalizy w Ochronie
Środowiska
11. Wydział Chemii
Pracownia Fizykochemii
Materiałów i Nanotechnologii

Liczba
osób

Liczba
umów

Finansowanie PUP

10

3

Gniezno

1
1
1
1
1

1

Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań

1
1

1

Poznań

1
1
1

1

Poznań
Poznań
Szamotuły

2

2

Śrem

21

9

IX. Sprawy studenckie
IX.1. Sprawy bytowe
Władze Uniwersytetu bardzo blisko współpracowały z Samorządem Studentów UAM
we wszystkich obszarach życia uniwersyteckiego. Studenci aktywnie uczestniczyli
w pracach komisji senackich i rektorskich. W szczególności Samorząd Studencki był
odpowiedzialny za rozdział stypendiów studenckich.
Studenci korzystali z następujących form pomocy stypendialnej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stypendia
Stypendia
Stypendia
Stypendia
Stypendia
Stypendia
Stypendia

socjalne (zał. 31a)
za wyniki w nauce (zał. 31a)
socjalne w formie dopłaty do zakwaterowania (zał. 31a)
dla osób niepełnosprawnych (zał. 31b)
sportowe (zał. 31b)
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (zał. 32a, 32b)
z Funduszu Rodziny Kulczyków (zał. 2).

Po wejściu w życie Ustawy z dnia 28 maja 2004 roku o zmianie ustawy
o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy
o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw
z dniem 1 października 2004 roku zmianie uległ charakter niektórych form pomocy
materialnej, a uprawnieniami do pomocy materialnej objęci zostali studenci studiów
zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych. Dotychczasowe niezależne formy
pomocy (stypendia socjalne w formie dopłaty do zakwaterowania i stypendia
specjalne dla osób niepełnosprawnych) zastąpione zostały możliwościami uzyskania
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podwyższenia stypendium socjalnego z tych samych powodów. W ten sposób
regulacje ustawowe ograniczyły dostęp studentów do tych form pomocy, co
wpłynęło
niekorzystnie
na
sytuację
materialną
studentów,
zwłaszcza
niepełnosprawnych.
Na
realizację
nowych
uprawnień
studentów
zaocznych,
wieczorowych
i eksternistycznych Uczelnia otrzymała zwiększenie dotacji budżetowej na sprawy
socjalno-bytowe studentów. O ile można uznać, że pod względem finansowym dano
Uczelni
możliwość
realizacji
nowych
zadań,
rozszerzenie
obowiązków
administracyjnych nie spowodowało ze strony Ustawodawcy oraz organów
odpowiedzialnych za wprowadzenie w życie Ustawy umożliwienia Uczelni
zwiększenia liczby osób bezpośrednio zajmujących się realizacją systemu
w bezpośrednim kontakcie ze studentami. Wiele problemów powstało w wyniku
rygorystycznej interpretacji przez MENiS uprawnień nowo objętych systemem
studentów, którym przysługiwały uprawnienia do stypendium socjalnego i za wyniki
w nauce za okres styczeń-czerwiec 2004 roku. W wyniku niedostosowania
przepisów do realiów szkół wyższych pomocą materialną nie objęto studentów,
którzy w dniu wydawania decyzji o przyznaniu stypendium (tj. 30 września) nie byli
już studentami. Obecne prace legislacyjne zmierzają ku wstecznemu przywróceniu
uprawnień tej grupie byłych studentów, a Uczelnia zobowiązana została do
zabezpieczenia niezbędnych ku temu środków.
Wejście w życie Ustawy z dnia 28 maja 2004 roku pociąga za sobą konieczność
opracowania nowego Regulaminu pomocy materialnej. Prace nad nim rozpoczęły się
po wejściu w życie Ustawy i doprowadziły do przygotowania we współpracy
z Samorządem Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza projektu, który
z początkiem 2005 roku zostanie wprowadzony w życie.
W roku akademickim 2003/2004 z ogólnej liczby 26 555 studentów studiów
dziennych o miejsca w domach studenckich ubiegało się 4 420 studentów. Miejsca
były rozdzielane przez Komisje Ekonomiczne działające na Wydziałach. Niewielka
rezerwa miejsc (348) była rozdzielana przez Uczelnianą Komisję Ekonomiczną,
której przewodniczy Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Materialnej dla studentów.
Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM (Biuro Karier
UAM) od momentu powstania w 1997r. realizując zadania zawarte w statucie
Uniwersytetu dotyczące kształcenia studentów oraz przygotowania ich do pracy
zawodowej zajmuje się promocją zawodową studentów i absolwentów, ich
przygotowaniem do wejścia na rynek pracy oraz umożliwia pracodawcom
bezpośrednie dotarcie do potencjalnych pracowników. W ramach stałych działań
wprowadzających studentów i absolwentów na rynek pracy, pracownicy biura
prowadzą indywidualne rozmowy doradcze oraz szkolenia mające na celu
przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy. Ponadto wszyscy pracownicy
udzielają bieżących porad dotyczących możliwości zatrudnienia w Poznaniu i na
terenie całej Wielkopolski. Biuro posiada certyfikat Ministerstwa Gospodarki i Pracy
w zakresie pośrednictwa pracy.
W Biurze Karier na bieżąco aktualizowane jest Informatorium o Firmach,
umożliwiające
studentom
i
absolwentom
bliższe
poznanie
działalności
przedsiębiorstw, zarówno z regionu Wielkopolski jak i dużych koncernów
ogólnopolskich i międzynarodowych (ok. 480 firm). Dla osób zainteresowanych
aktualizowane
są
również
informatory
dotyczące
możliwości
wyjazdów
zagranicznych (w celach edukacyjnych i zarobkowych) oraz Informator Firm
Edukacyjnych umożliwiających podnoszenie kwalifikacji (kursy komputerowe
i językowe).
Biuro Karier UAM aktywnie włącza 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.
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W roku 2004 poza bieżącą działalnością Biuro Karier realizowało między innymi
następujące przedsięwzięcia:
- organizacja w ramach grantów Ministerstwa Gospodarki i Pracy programów
(w lutym i listopadzie) Rynek Pracy - szkolenia dla studentów, targi pracy,
spotkania z pracodawcami i organizatorami praktyk,
- koordynacja Festiwalu Nauki i Sztuki z ramienia Kolegium Rektorów Miasta
Poznania,
- udział w spotkaniu ewaluacyjnym projektu EUROGUIDENCE realizowanym
w ramach Programu Leonardo da Vinci przez Narodowe Centrum Poradnictwa
Zawodowego. Ewaluacja projektu, którego pracownicy Biura Karier byli wcześniej
uczestnikami prowadzona była przez specjalistów z Unii Europejskiej,
- udział w międzynarodowym seminarium „Zadania poradnictwa zawodowego
w aspekcie realizacji założeń Strategii Lizbońskiej” W seminarium wzięli udział
przedstawiciele ministerstw edukacji i pracy czterech krajów – Finlandii, Irlandii,
Niemiec i Polski, a także polscy praktycy poradnictwa zawodowego, w tym jako
wzorcowy reprezentant Akademickich Biur Karier Biuro Karier UAM,
- współpraca z Urzędem Miasta w zakresie rekrutacji wolontariuszy na praktyki
studenckie,
- organizacja
spotkań
z
firmami
poszukującymi
wśród
studentów
i absolwentów UAM kandydatów do pracy i na praktyki,
- współorganizacja wraz z AEGEE Konferencji „Dni negocjacji”. Konferencja
skierowana była do studentów chcących pogłębić swoją wiedzę dotyczącą
prowadzenia negocjacji,
- współorganizacja i wsparcie dla inicjatywy (studenci – studentom Uniwersytetu)
„Student na rynku pracy” (organizacja szkoleń wraz z Kołem Zarządzania
Zasobami Ludzkimi z Wydziału Psychologii),
- współorganizacja spotkania z AIESEC – Przedsiębiorczość z udziałem
szkoleniowców z międzynarodowych organizacji (zajęcia i prezentacja
multimedialne w języku angielskim),
- złożono dwa wnioski (kolejne dwa w przygotowaniu) o pozyskanie dofinansowania
z Funduszy Europejskich (RZL i ZPORR) na realizację rozszerzonej działalności na
rzecz studentów i absolwentów UAM.
Władze Uczelni w 2004 r. w szerokim zakresie wspierały inicjatywy studentów
w Samorządzie Studenckim, w studenckich kołach naukowych, w Uczelnianym
Klubie AZS, w chórach i teatrach studenckich. Wspierano także działalność
indywidualną studentów.
IX.2. Działalność kół naukowych
Uczelnia przywiązywała dużą wagę do wspierania działalności 70 kół naukowych
(zał. 33), widząc w nich bardzo ważny element rozwoju i zaspokajania potrzeb
naukowych studentów. Należy wymienić najważniejsze, z ponad 70 zrealizowanych,
przedsięwzięcia studentów zrzeszonych w kołach naukowych:
1. Obóz Naukowo–Badawczy „GRODNO 2004” zorganizowany przez Studenckie
Koło Naukowe Geografów im. St. Pawłowskiego,
2. III Ogólnopolska Studencka Konferencja Językoznawcza „Język – Retoryka –
Komunikacja” i IV Ogólnopolski Konkurs Oratorski dla studentów,
zorganizowane przez Międzywydziałowe Studenckie Koło Retoryczne,
3. „Zintegrowany Krajobraz dla Zrównoważonego rozwoju: Koncepcja Ochrony
Krajobrazu Kulturowego i Przyrodniczego Ziemi Sławieńskiej” - organizacja
należała do Koła Naukowego Studentów Archeologii,
4. Mistrzostwa Wielkopolski w Programowaniu Zespolonym, zorganizowane przez
Wydział Matematyki i Informatyki,
5. Dni Tischnerowskie – Człowiek i Wolność, organizowane przez Koło Naukowe
Wydziału Teologicznego,
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6. Informacja. Pasja. Doświadczenie – Miejsce Prasy Studenckiej na Polskim Rynku
Medialnym – Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Warsztatowa Mediów
Studenckich, zorganizowana przez Koło Naukowe Europeistów,
7. Cykl Warsztatów Historycznojęzycznych, zorganizowany przez Koło Miłośników
Historii Języka Polskiego,
8. Konferencja Naukowa „Wyzwania zawodowe, edukacyjne i rodzinne stojące
przed współczesna kobietą” organizowana przez Koło Naukowe Pedagogów
Społecznych „Razem”.
IX.3. Działalność kulturalna, sportowa i organizacyjna
Kultura
Jak co roku, omawiany okres sprawozdawczy zapisał się niezwykłą różnorodnością
w działalności studentów na niwie kulturalnej, sportowej i organizacyjnej.
Na wysoką ocenę zasługuje działalność artystyczna Chóru Kameralnego UAM pod
dyrekcją Krzysztofa Szydzisza oraz Chóru Akademickiego UAM pod dyrekcją Jacka
Sykulskiego. Zespoły te uświetniały swoimi koncertami wiele nie tylko uczelnianych
uroczystości. Sezon 2003/2004 Chór Kameralny UAM rozpoczął wydaniem nowej
płyty CD zatytułowanej „Tobie i sobie śpiewam”, nagranej przez II Program
Polskiego Radia. Usłyszeć na niej można utwory H. Purcella i E. Griega, ale
przeważają utwory współczesnych twórców.
Chór Kameralny oprawiał muzycznie uroczystości 85-lecia UAM (koncerty
w Śremie, Trzemesznie, Pleszewie oraz Jubileuszowy w Poznaniu – w programie
„Carmina Burana” C.Orffa) oraz 20-lecie Wydziału Biologii. 8 marca Chór dał
koncert „Paniom zamiast goździka...”, dedykowany wszystkim kobietom
Uniwersytetu. Chór uczestniczył w życiu muzycznym Poznania, uświetniając
przyjęcie noworoczne Prezydenta m. Poznania czy Jubileusz Akademickiego Klubu
Seniora.
W maju 2004 brał udział w VII Międzynarodowym Festiwalu Kulturalnym,
odbywającym się w meksykańskiej Guadalajarze, gdzie jako jedyny chór z Polski
został zaproszony przez Ambasadę RP w Meksyku do reprezentowania polskiej
kultury. Uniwersytecki zespół koncertował w największej aglomeracji świata mieście Meksyk (m.in. w Teatrze Instituto Nacional de Bellas Artes i w Bazylice
Matki Bożej z Guadelupy) oraz w ramach Festiwalu Majowego w Guadalajarze,
Lagos de Moreno i Zapopan. Koncerty Chóru były przede wszystkim prezentacją
muzyki polskiej, głównie XIX i XX w.
W 2004 roku Chór Akademicki UAM zaśpiewał na Poznańskiej Wiośnie Muzycznej,
a następnie z okazji Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza wykonał
wraz z Chórem Kameralnym UAM, a także byłymi chórzystami Chóru
Akademickiego dzieło Carla Orffa - Carmina Burana. Zespól wyjechał do Poczdamu,
by tam uczcić wejście Polski do Unii Europejskiej, wykonując w ogrodach pałacu
Sans-Soucis, razem z Poczdamską Orkiestrą Symfoniczną, IX Syfmonię Bethovena.
Koncertował podczas wydarzeń uniwersyteckich: w czerwcu na konferencji UAM
poświęconej pierwszemu rektorowi UAM Heliodorowi Święcickiemu, w lipcu na
międzynarodowej konferencji UAM - 14th European Symposium on Fluorine
Chemistry. Chór kilka razy wystąpił z charytatywnymi koncertami: dla Łukasza studenta WNS UAM chorującego na raka mózgu, na rzecz młodzieży uzdolnionej
muzycznie w Suchym Lesie czy na koncercie Lions Club. Dał wiele koncertów
w Poznaniu (Gmach Synagogi - koncert w ramach ogólnopolskich obchodów VII
Dnia Dialogu Chrześcijańsko-Żydowskiego; Akademia Muzyczna - Jazz w Akademii
i „Speaking Concert” poświęcony "Requiem" W.A. Mozarta; Poznańska Fara –
koncert Ekumeniczny; Malta - na otwarciu Światowych Regat Wioślarskich; Aula
UAM - Wspólny koncert Chóru Akademickiego i Taipei Male Choir z Tajwanu) a
także w Puszczykowie, Śremie; Kościołach oo. Dominikanów w Poznaniu, Krakowie
i Wrocławiu, czy na Jasnej Górze).
Na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu działają cztery chóry akademickie:
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- Polifonia (dyr. dr Beata Szymańska)
- Stretto (dyr. mgr Sławomir Jeziorek)
- Schola Cantorum Calisiensis (dyr. prof. Andrzej Ryłko)
- Chór Kameralny (dyr. dr Beata Szymańska).
Działalność chóru „Polifonia” w 2004 roku to m.in.: „Requiem” W.A. Mozarta,
koncert z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej (Kościoły w Kaliszu,
Warszawie, Płocku); Koncert w ramach XXII Festiwalu Organum et cantus (Kalisz);
IX Symfonia d-moll op.125 L.van Beethoven (Koncert z okazji wejścia do Unii
Europejskiej); Oprawa muzyczna uroczystości wręczenia DOKTORA HONORIS
CAUSA Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu (Poznań); Msza Koronacyjna W.A.
Mozarta, Koncert z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej z okazji XX-lecia
WPA UAM w Kaliszu; Pop Oratorium „Miłosierdzie Boże” Z. Małkowicz - Koncert z
Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej (Kalisz), rejestracja materiału
muzycznego na płytę CD; koncert muzyki chóralnej i organowej w Budapeszcie.
Działalność Chóru Kameralnego WPA UAM w 2004 roku to m.in.: Koncert
w ramach XXII Festiwalu Organum et cantus (Kalisz); Msza Koronacyjna
W.A. Mozarta; „Dla Anny” R. Szałek, koncert z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii
Kaliskiej z okazji XX lecia WPA UAM w Kaliszu; Pop Oratorium „Miłosierdzie Boże”,
koncert z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej.
Działalność chóru "Stretto" z Kalisza to m.in.: Koncet Kolęd i Pastorałek (Ostrów
Wlkp, Ostrzeszów); Koncert „Od Muzyki do Klasyki” (Ostrów Wlkp); Koncert
z Orkiestrą Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu; Koncert podczas uroczystej mszy
inaugurującej obchody jubileuszu 20 - lecia UAM w Kaliszu (Katedra Kaliska).
Działalność chóru Schola Cantorum Calisiensis to m.in.: wykonanie IX symfonii
Beethovena (Filharmonia Kaliska); Koncert w Kościele Garnizonowym w Kaliszu;
Koncert jubileuszowy z okazji XX–lecia WPA; Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
„Organum et Cantus”; udział w I Międzynarodowym Festiwalu Chórów
Młodzieżowych w Rzeszowie (II nagroda w kategorii utworów klasycznych, II
nagroda w kategorii utworów folklorystycznych, nagroda specjalna za
pielęgnowanie tradycji chóralnych w środowisku akademickim); koncert w Muzeum
Historii Przemysłu w Opatówku „Dramaty Naszej Cywilizacji”; Koncert kolęd
i pastorałek w Domu Kultury w Wieruszowie.
W Collegium Polonicum miała również miejsce ożywiona działalność koncertowa.
Wybrane wydarzenia społeczno-kulturalne w CP:
- Koncert Viaphoniker – studenckiej orkiestry Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
we Frankfurcie nad Odrą;
- Noworoczny Koncert Symfoniczny z udziałem Państwowej Orkiestry Brandenburgii
- przedstawienie teatralne „Ich und du oder Ja i ty” - polsko-niemiecka komedia
małżeńska, sztuka dr Krzysztofa Wojciechowskiego;
- z cyklu „Studium Rozwoju Osobowości” seminarium na temat: „Związki
partnerskie na ścieżce życia czyli umiejętność kochania i bycia kochanym”;
- polsko-niemiecki Koncert symfoniczny w ramach Dni Muzyki;
- przedstawienie teatralne studentów Filologii Polskiej „Wojna domowa 2” - teatr
c.d.n.;
- z cyklu „Studium Rozwoju Osobowości” seminarium na temat: „Odkryj w sobie
radość i piękno życia”;
- wernisaż wystawy fotograficznej „Europa romańska”;
- przedstawienie teatralne „Szalone nożyczki” w wykonaniu Lubuskiego Teatru
w Zielonej Górze;
- wystawa studentów gospodarki przestrzennej: NIEWIDZIALNE MIASTA;
- w ramach „Studium Rozwoju Osobowości” seminarium na temat „Sztuka
panowania nad emocjami, jako klucz do umiejętności radzenia sobie z własnym
życiem”;
- II. Polsko-Niemieckie Forum Studentów: Przeciwko barierom w myśleniu. Wspólna
nauka nad Odrą;
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- Koncert: Turnau i Sikorowski. Pasjans na dwóch;
- polsko-niemieckie sympozjum: Być chrześcijaninem w jednoczącej się Europie;
- Niemiecki Związek Dziennikarek (Journalistinnenbund) Berlin, Dlaczego Wanda
wskoczyła do Wisły Polsko-niemieckie spotkanie dziennikarek;
- seminarium z cyklu „Studium Rozwoju Osobowości” na temat: „Negatywne
wzorce podświadomości kontra umiejętność bycia szczęśliwym”;
- międzynarodowa konferencja Granice i pogranicza przekładu literackie;
- międzynarodowa konferencja „Języki sąsiedztwa i ich nauczanie w regionach
przygranicznych - porównanie europejskiego”;
- warsztaty: Sieć bliźniaczych miast (City Twin Net);
- sympozjum: Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych w Euroregionie;
- wspólne posiedzenie Prezydium Niemieckiego Bundestagu pod przewodnictwem
Wolfganga Thierse oraz Prezydium Sejmu RP pod przewodnictwem Józefa
Oleksego;
- V Międzynarodowe Spotkania Muzyczne: Koncert galowy;
- konferencja: Trans-Uni. Problemy zarządzania w międzynarodowej współpracy
szkół wyższych w regionach przygranicznych;
- festiwal transVOCALE: Koncert Doroty Ślęzak i Agaty Ślazyk z "Piwnicy pod
Baranami”;
- festiwal transVOCALE: Koncert grupy „Raz, Dwa, Trzy”;
- II Koncert Polsko-Niemieckiej Cameraty Poznań-Berlin;
- wernisaż wystawy fotograficznej "Płomień gotyku";
- spotkanie z Kazimierą Szczuką;
- wernisaż wystawy: Malarstwo, Jarosław Wójcik.
Działalność organizacyjną prowadzą aktywnie w Collegium Polonicum: ELSA
Słubice, samorząd studencki Collegium Polonicum oraz studenckie koła naukowe
przy każdym z kierunków.
Do najistotniejszych przedsięwzięć kulturalnych, jakie przygotowało Collegium
Europaeum w Gnieźnie należały:
- udział 8 studentów CEG w II POLSKO-NIEMIECKIM FORUM STUDENTÓW:
„Przeciwko barierom w myśleniu”;
- Juwenalia (przekazanie kluczy do bram miasta, Kino plenerowe, mecz piłki nożnej
z gnieźnieńskimi VIP’ami, JAM SESSION, Koncert zespołu AGRESSIVA 69);
- organizacja gnieźnieńskiej edycji VII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki I Festiwal Festa Fatuorum
• Dzień Poezji - II Festiwal Nowej Poezji - Europa Środkowa 'craschtest nastepna generacja'
• Dzień Teatru - Euroteatralia
• Dzień Muzyki - I Festiwal Lirnicki
• Europa od Kuchni - prezentacja kulinarnych tradycji Europy;
- wiec solidarnościowy z narodem Ukraińskim;
- wernisaż Mateusza Lewandowskiego zorganizowany przez Koło Naukowe CEG
zatytułowany „Tuż za granicą normalności”.
Działalność teatralna jest realizowana głównie przez Teatr Biuro Podróży,
Ośrodek Teatralny „Maski”, a także 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 8 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 prestiżowymi instytucjami, odpowiedzialnym za organizacje ważnych imprez
kulturalnych.
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W Ośrodku Teatralnym „Maski” regularnie odbywają się zajęcia dydaktyczne dla
studentów filologii polskiej i kulturoznawstwa, a swoje spektakle przygotowują tam
teatry polonistów, kulturoznawców, klasyków oraz germanistów.
Sport
Klub Uczelniany AZS jest najstarszą i największą organizacją studencką działającą
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Zrzesza blisko 2 000 studentów, którzy
pragną aktywnie uczestniczyć w zajęciach ponad czterdziestu działających sekcji.
W zakończonych w roku obecnym XXII Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych nasza
Uczelnia zajęła II miejsce w klasyfikacji Uniwersytetów, przegrywając tylko
z Uniwersytetem Warszawskim. W prestiżowej klasyfikacji na Najbardziej
Usportowioną Uczelnię w Polsce zajęliśmy III miejsce za Uniwersytetem
Warszawskim i Politechniką Śląską.
W roku 2004 zakończyły się także rozgrywki Akademickich Mistrzostw Wielkopolski,
edycji 2003/2004, w których zajęliśmy II miejsce, startując w 39 dyscyplinach na
40 rozegranych.
Co rocznie, w ramach akcji „zima” i „lato”, KU AZS UAM wraz z SWFiS organizuje
obozy i zgrupowania turystyczno–rekreacyjne: narciarskie w Korbielowie
i Dolomitach, spływy kajakowe, obozy rowerowe z bazą wypadową w bacówce na
Jamnej w Beskidzie Wyspowym, obozy wędrowne w Tatrach, obozy jeździeckie,
windsurfingowe i rejsy żeglarskie.
Niemal co tydzień nasi zawodnicy biorą udział w zawodach zarówno rangi
Mistrzostw Polski Szkół Wyższych czy Mistrzostw Wielkopolski. Działacze KU AZS
UAM prowadzą ligi międzywydziałowe futsalu, siatkówki i koszykówki.
Klub Uczelniany AZS UAM może poszczycić się także ożywioną działalnością
polegającą na promowaniu kultury studenckiej, czego przykładem są „Poznańskie
Juwenalia 10 – 11 maja 2004” zorganizowane przez Centrum Klubów Studenckich
ABC (Akumulatory, Bratniak, Cicibór).
Działalność organizacyjna
Niezwykle aktywnie upłynął rok 2004 dla Zarządu Samorządu Studentów UAM.
Zarząd wraz z samorządami wydziałowymi przygotował uroczystości absolutoryjne
w 2004 roku.
Przy Zarządzie Samorządu Studentów działa Biuro Kwater Studenckich, które jest
jedną z największych i bezpłatną bazą danych wolnych kwater studenckich
w naszym mieście. Wszystkie oferty, wraz z dokładnymi danymi są zawieszane
w oszklonych gablotach w Domu Studenckim „Jowita”’. Obecnie przygotowywany
jest projekt internetowego Biura Kwater.
Efektem kilkumiesięcznych prac Komisji Prawnej Zarządu Samorządu Studentów,
był zatwierdzony przez Senat 21 grudnia 2004 r. nowy Regulamin Samorządu
Studentów. Zastąpił on stary, zupełnie nie odpowiadający potrzebom studentów
akt, stworzony w 1992 r. Pozwala on na wyeliminowanie wszelkich niejasności
związanych z działalnością organów studenckich oraz definiuje ich kompetencje.
W trosce o rozwój samorządności studenckiej i jej decentralizację, Zarząd
Samorządu Studentów organizuje wybory do Rad Mieszkańców Domów
Studenckich, które w niezależny i najbliższy studentom sposób rozwiązują
i prowadzą działalność studencką w ramach swoich ośrodków i akademików.
Tradycją lat ubiegłych Zarząd Samorządu Studentów wraz z Klubem Uczelnianym
AZS zorganizował we wrześniu 2004 r. dziesięciodniowy Obóz Adaptacyjny dla
najmłodszych studentów. Oprócz wakacyjnego wypoczynku, licznych rozgrywek
sportowych
i
zabaw
integracyjnych,
pierwszoroczniacy
dowiedzieli
się
podstawowych informacji o swej nowej Uczelni.
W listopadzie 2004 roku powstał pomysł zrealizowania pod patronatem Rektora
Uniwersytetu dodatku do Uczelnianej gazety, która dodatek miałaby stanowić
aktywne forum wypowiedzi braci studenckiej, moderowane i redagowane przez
Zarząd Samorządu Studentów UAM. Obecnie przygotowywane jest pierwsze
noworoczne wydanie studenckiego dodatku do „Życia Uniwersyteckiego”.
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Wraz z nową kadencją Zarządu Samorządu Studentów powołano do życia Komisję
Kultury, Sportu i Promocji, która aktywnie koordynuje rozwój wydarzeń
kulturalnych na Uczelni.
Zarząd Samorządu Studentów był jednym z głównych organizatorów dwudniowych
Juwenaliów w dniach 12 – 14 kwietnia 2004 r. Zarząd Samorządu Studentów UAM
stworzył atmosferę przychylną współpracy znakomitej większości Samorządów
Studenckich uczelni państwowych i niepaństwowych tworząc aktywne forum
współpracy i porozumienia, zapewniając znaczną część środków materialnych oraz
produkcję jak i obsługę finansową imprezy. W związku z aktualnym wówczas
brzmieniem łódzkiej tragedii imprezy zorganizowano pod hasłem „Juwenalia bez
przemocy!”. Wśród zaproszonych gości wystąpili między innymi: J.R.M. Band,
Groovestreet, Makowiecki Band, Londyn oraz jako gwiazda T.Love. Przez cały rok
organizowano okolicznościowe i okazjonalne imprezy studenckie wykorzystując
i promując studenckie kluby Uniwersytetu.
W dniach 7-9 maja 2004 roku Zarząd Samorządu Studentów UAM wraz
z Parlamentem Studentów RP zorganizował pierwszą po akcesji do Unii Europejskiej
ogólnopolską konferencję nt. „Szkolnictwo wyższe w świetle akcesji Polski do Unii
Europejskiej. Perspektywy, szanse, zagrożenia”. Konferencja miała na celu
przybliżyć uczestnikom zmiany jakie zajdą w szkolnictwie wyższym po wejściu
Polski do UE. Jednocześnie stanowiła niepowtarzalną platformę wymiany
spostrzeżeń i myśli znamienitych gości, prelegentów oraz przedstawicieli środowisk
studenckich z całej Polski. Tematy wykładów oraz przeprowadzonych paneli
dyskusyjnych były zakrojone o szerokie spektrum: „Młodzież w Unii Europejskiej”,
„14 dni czy 2 tygodnie? Mentalność w sposobie postrzegania. Systemy edukacyjne
w integrującej się Europie”; „Swobodny przepływ osób a podejmowanie pracy”;
„Suplement do dyplomu jako forma sprawiedliwej oceny umiejętności absolwentów
szkół wyższych”; „Sprawozdanie z realizacji projektu „Wanna be a student in
Poland”; „Przyszłość zawodów prawniczych w świetle akcesji Polski do UE”.
W celach informacyjnych i integracyjnych Zarząd Samorządu Studentów
przeprowadził w 2004 roku dwa szkolenia terenowe (w Ślesinie w kwietniu
i w Bucharzewie w listopadzie) dla członków samorządów wydziałowych oraz
zainteresowanych studentów, na temat zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym
oraz procesie bolońskim i punktacji ECTS.
Członkowie Zarządu Samorządu Studentów UAM wzięli udział w szkoleniu oraz
w procesie przygotowania programu „Student z Klasą” w ramach współpracy
z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Wolontariatu oraz Gazetą Wyborczą.
Zarząd Samorządu Studentów UAM wychodząc naprzeciw studentom oraz w celu
rozpowszechnienia bieżących informacji ich interesujących założył stronę
internetową, która stanowi początek rozwoju informatyzacji studenckich struktur
samorządowych Uniwersytetu.
Aktywnie uczestniczył i organizował współpracę Samorządów Studenckich uczelni
miasta Poznania w ramach lokalnego forum, którego obrad wielokrotnie był
gospodarzem.
Zarząd aktywnie uczestniczył w targach edukacyjnych, na których prezentował
dorobek studentów Uczelni oraz zachęcał zainteresowanych do wstępowania
w szeregi braci studenckiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Zarząd
Samorządu
Studentów
rozpoczął
bardzo
aktywnie
współpracę
z organizacjami studenckimi działającymi na terenie Uczelni, aktywizując ich
członków do pracy w ramach Zarządu. Na bardzo szeroką skalę zakrojona jest
współpraca z Akademickim Związkiem Sportowym, a także organizacjami jak
Niezależne Zrzeszenie Studentów, Związek Studentów Polskich i kołami naukowymi.
W perspektywie przewidywanego przez Uniwersytet przyjęcia studentów zza
białoruskiej granicy Zarząd Samorządu Studentów powołał wolontariat studencki,
w ramach którego nasi studenci będą starali się pomóc wschodnim kolegom
w nauce języka oraz pomagali w zadamawianiu oraz zaadaptowaniu się w nowej
rzeczywistości oraz integrowaniu ze środowiskiem studenckim Uniwersytetu.
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X. Inwestycje budowlane i remonty
W 2004 roku wykonano prace budowlane II etapu Wydziału Biologii. Rozpoczęcie
robót nastąpiło w maju 2003 roku. Ze względu na ograniczone środki finansowe do
30 września 2004 roku wykonano cztery segmenty „F”, „G”, „H”, „L” o powierzchni
użytkowej 9 495 m2 i kubaturze 37 099 m3. Segmenty „I”, „J”, „K” wykonano
w stanie surowym zamkniętym z wykończeniem elewacji. Zakończenie prac na tych
segmentach i przekazanie ich w użytkowanie przewiduje się we wrześniu 2005
roku.
Budowę Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych rozpoczęto
w październiku 2002 roku (pow. użytkowa 7 929 m2 i kubatura 37 290 m3).
Przekazanie obiektu Władzom Wydziału nastąpiło dnia 20 września 2004 roku.
W Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 grudnia 2003 roku ogłoszono
konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Instytutu Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Dnia 17 maja 2004 roku ogłoszono wyniki
konkursu, którego zwycięzcą została Pracownia Architektoniczna BNS S.C.
z Warszawy z siedzibą przy ul. Polnej 11. Zaś 4 listopada 2004 roku uzyskano
pozwolenie na budowę Instytutu. Opracowano również istotne warunki zamówienia
publicznego.
Ukończono również prace nad założeniami do koncepcji architektonicznej Wydziału
Chemii, mającego znaleźć swą siedzibę na Morasku.
Zgodnie z podjętą decyzją przez Senat UAM pomieszczenia w budynku Collegium
Maius zwolnione przez Wydział Biologii i Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych przeznaczone zostały dla Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.
W ramach planowanej modernizacji budynku i przystosowania do potrzeb Wydziału
Filologii Polskiej i Klasycznej w roku 2004 została opracowana pełna dokumentacja
projektowa na wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Wykonawcą opracowania
w/w projektu (wyłonionym w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej)
było Studio Projektu Budowlanego „Filar” Projektowanie Ogólnobudowlane
i Branżowe Marcin Górzny 64-920 Piła, ul. Witosa 8/28.
W roku 2004 kontynuowano budowę Biblioteki Filologicznej „Novum”, której
rozpoczęcie nastąpiło w październiku 2003 roku. Powierzchnia użytkowa obiektu to
4 106 m2, a kubatura: 17 262 m3. Zakończenie budowy planuje się w I kwartale
2005 roku.
W roku 2004 wykonano badania geotechniczne oraz inwentaryzację zadrzewienia
terenu pod budowę Budynku Edukacyjno-Integracyjnego Wydziału Nauk
Społecznych przy ul. Szamarzewskiego 89. Opracowano program funkcjonalnoużytkowy dla dokumentacji projektowej obiektu. Obecnie trwają przygotowania do
przetargu na wykonanie pełnobranżowego projektu budynku edukacyjnointegracyjnego.
W roku sprawozdawczym wykonano pełnobranżowy projekt budowlany wraz
z pozwoleniem na budowę Pawilonu dydaktycznego w Ogrodzie Botanicznym
w Poznaniu. Powierzchnia użytkowa: 1 137 m2 a kubatura 4 492 m3. Rozpoczęcie
reaktywacji istniejącego budynku planuje się w II kwartale 2005 r., a zakończenie
budowy w IV kwartale 2006 roku.
W roku 2004 w ramach zadania Budowa obiektów dydaktyczno-socjalnych
Collegium Polonicum w Słubicach wykonano parking samochodowy wraz
z ogrodzeniem przy domu studenckim „Arkadia”. W kwietniu rozpoczęto budowę
Domu studenckiego nr 6 dla 96 osób wraz z klubem studenckim. Jego pow.
użytkowa to 2 865 m2 a kubatura 12 700 m3. Zakończenie budowy planowane jest
na I kwartał 2005 r.
Zakończono budowę I etapu Collegium Europejskiego w Gnieźnie, w skład
którego wchodzą następujące obiekty:
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- Budynek dydaktyczny,
- Dom studencki nr 1,
- Stołówka.
Powierzchnia użytkowa ogółem to 6 592 m2 a kubatura 34 424 m3. Obecnie trwa
(końcowe) doposażanie domu studenckiego nr 1. W grudniu 2004 roku MENiS
uruchomiło budowę II etapu Collegium Europaeum w Gnieźnie. Realizację zadania
planuje się rozpocząć w II kwartale 2005 roku od zadania nr 6 (mała architektura)
z terminem zakończenia IV kwartał roku 2005.
Zakończono również prace nad założeniami do koncepcji architektonicznej budowy
obiektu
Biblioteczno-Dydaktycznego
Wydziału
Pedagogiczno-Artystycznego
w Kaliszu.
W roku 2004 wykupiono obiekty wojskowe i teren pod przyszłą budowę Ośrodka
Zamiejscowego w Pile.
Wartość inwestycji budowlanych w roku 2004 przedstawia zał. 34.
W okresie sprawozdawczym kontynuowano szereg prac remontowych w budynkach
dydaktycznych i domach akademickich, których szczegółowy wykaz przedstawia
zał. 35.
XI. Informatyzacja
Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji powołano w celu tworzenia,
utrzymywania i rozwijania systemów informatycznych wspierających zarządzanie
Uczelnią, serwisowania systemów informatycznych, szkolenia uczelnianych
administratorów systemów informatycznych oraz koordynowania wydzielonych
zadań
z
zakresu
informatyzacji
Uczelni.
W
roku
2004
Dyrekcja
Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji (MUCI) pracowała w składzie:
prof. Marek Kręglewski (UAM) – Dyrektor MUCI, prof. Jan Madey (UW), dr Ewa
Magiera (UŚ), prof. Andrzej Nowakowski (UŁ), mgr inż. Krzysztof Puch (UMCS), dr
Tomasz Wolniewicz (UMK). Członkami Centrum jest 16 uniwersytetów a siedzibą
nasz Uniwersytet. Na podstawie pkt. 3.14 oraz pkt. 3.15 Regulaminu MUCI w roku
2004 przyjęto jako członków stowarzyszonych w projekcie USOS następujące
uczelnie:
− Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
− Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku,
− Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie,
− Politechnikę Rzeszowską,
− Politechnikę Częstochowską.
Prace MUCI w okresie sprawozdawczym dotyczyły następujących projektów:
1. Uniwersytecki System Obsługi Studiów (który może być receptą na ogromne
tłumy składające podania o przyjęcie na studia): w projekcie uczestniczy 17
uczelni, Komisja ds. USOS pracuje pod kierunkiem dr Janiny Mincer-Daszkiewcz,
na
bieżąco
informacje
zamieszczane
są
na
stronie
projektu
http://usos.mimuw.edu.pl/, w wyniku wielomiesięcznych negocjacji z Oracle
Polska, uczelnie rozpoczęły realizację uzyskiwania licencji ze zniżką 60% na
oprogramowanie Oracle’a współpracujące z USOS. MUCI uzyskała status
Partnera Oracle.
2. System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej: Dyrektor MUCI został powołany
do Zespołu do spraw Elektronicznej Legitymacji Studenckiej przy Ministrze
Edukacji Narodowej i Sportu, który opracował projekt nowego wzoru legitymacji
studenckiej.
Na spotkaniach omawiano także problemy:
- wdrożenia systemu wykrywania plagiatów prac magisterskich i doktorskich,
- informatyzacji zarządzania Uczelnią,
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- wdrożenia systemów płatności masowych dla opłat wnoszonych przez kandydatów
na studia i studentów,
- internetowej rejestracji kandydatów na studia.
MUCI była organizatorem konferencji 22 listopada 2004 roku pt. „Zintegrowane
Systemy Wspomagające Zarządzanie Uczelnią” w Uniwersytecie Warszawskim.
Dyrektor MUCI przygotował referat na konferencję w dniu 22 maja 2004 pt.
„System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej” organizowanej przez UNICARD
w Krakowie.
W 2003 r. Uniwersytet nasz stał się właścicielem programu AXAPTA firmy Microsoft,
służącego do zarządzania kadrami, płacami, mieniem i finansami. 2004 rok to okres
wdrażania tego programu (przetarg wygrała firma Integris z Poznania). Ponadto
UAM zakupił Main Frame - ogromny komputer, który pozwoli na obsługę poczty dla
wszystkich studentów (oraz wspomoże zarządzanie Uczelnią). 24 listopada Uczelnia
podpisała z IBM umowę o współpracy edukacyjnej. Od lutego 2005 r. ok. 30
studentów przystąpi do zajęć prowadzonych przez specjalistów z IBM. UAM buduje
nową nić światłowodową (16 włókien) do siedziby Ośrodka Informatyki w budynku
INPiD na Morasku. Da to szanse na podłączenie naszego internetu w akademikach
przy ul. Obornickiej i nieco później przy ul. Dożynkowej. Planuje się położyć
światłowód wzdłuż trasy szybkiego tramwaju.
XII. Zmiany organizacyjne w Uczelni
Dla przystosowania struktur organizacyjnych do aktualnych potrzeb naukowych
i dydaktycznych dokonano w okresie sprawozdawczym zmian organizacyjnych
przedstawionych w zał. 36.
XIII. Zakończenie
Przedstawione sprawozdanie nie obejmuje całej działalności Uniwersytetu
w omawianym okresie (rok 2004). Jego uzupełnieniem są sprawozdania składane
przez władze dziekańskie poszczególnym radom wydziałów, a także sprawozdania
przedłożone
Wysokiemu
Senatowi
przez
kierownictwa
jednostek
międzywydziałowych i ogólnouczelnianych (Studium Nauczania Języków Obcych,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka Uniwersytecka, Wydawnictwo
Naukowe oraz Ośrodek Informatyki). Dopiero suma wszystkich tych sprawozdań
obrazuje działalność Uniwersytetu w minionym roku.
Przedkładając to sprawozdanie mam świadomość, że 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 także Dyrektorów oraz Kierowników jednostek
naukowych, dydaktycznych i administracyjnych, którzy na co dzień kierowali
setkami przedsięwzięć w Uniwersytecie. Podziękowania moje pragnę także wyrazić
za współpracę i współdziałanie w kierowaniu Uczelnią.
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SPRAWOZDANIE
Studium Nauczania Języków Obcych
W roku akademickim 2003/2004 Studium Nauczania Języków Obcych zatrudniało
133 pracowników dydaktycznych. Lektorzy wypracowali ogółem 62 375 godzin
zajęć, w tym 15 816 godzin ponadwymiarowych. Prawie połowa nadgodzin wynikała
z prowadzenia przez nauczycieli Studium kierunkowych zajęć językowych na:
etnolingwistyce,
europeistyce,
glottodydaktyce,
skandynawistyce,
wschodoznawstwie.
W lutym i marcu oceną pracy objętych zostało 22 nauczycieli. Komisja ds. oceny
składająca się z 2 samodzielnych pracowników naukowych i 3 przedstawicieli
Studium - różnicując skalę - oceniła wszystkie osoby pozytywnie.
Dyrekcja Studium Nauczania Języków Obcych, po zasięgnięciu opinii Rady Studium
nadała awanse w 2004 roku niżej wymienionym osobom: stanowisko wykładowcy
mgr Alinie Klotz-Zielińskiej - lektorce języka angielskiego, mgr Annie Leśkiewicz lektorce języka angielskiego, mgr Robertowi Majchrzakowi - lektorowi języka
włoskiego, a stanowisko starszego wykładowcy mgr Ewie Lisowskiej - wykładowcy
języka niemieckiego, mgr Barbarze Gościniak - wykładowcy języka łacińskiego.
Za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne nagrody otrzymało 11 pracowników.
W roku akademickim 2004/2005 zatrudnienie wśród nauczycieli wzrosło do 136
osób. Nauczycielom przydzielono 65 255 godzin zajęć.
Poza pracownikami dydaktycznymi Studium zatrudniało dotąd: 1 pracownika
biblioteki, 1 pracownika technicznego, 2 niepełnoetatowych pracowników
administracyjnych. Od dnia 14 grudnia na stanowisku referenta administracyjnego
w pełnym wymiarze czasu pracuje 1 osoba.
W maju w siedzibie Studium odbyło się spotkanie kierownictwa jednostki z JM
Rektorem, prof. dr hab. Stanisławem Lorencem, oraz Prorektorami, prof. dr hab.
Kazimierzem Przyszczypkowskim i prof. dr hab. Bronisławem Marciniakiem.
Omówiono sytuację w zakresie nauczania języków obcych, stan obecny oraz
przewidywane zmiany z uwzględnieniem niezbędnych do tego środków.
W minionym roku zespół nauczycieli języka niemieckiego przygotował
i przeprowadził II Uniwersytecki Konkurs Języka Niemieckiego. W trzech etapach
Konkursu uczestniczyło 170 studentów wszystkich kierunków (z wyjątkiem
germanistyki i lingwistyki stosowanej). Do części finałowej zakwalifikowano 21
studentów. Wszyscy wykazali się nie tylko doskonałą znajomością języka
niemieckiego, ale także imponowali erudycją i ujmowali horyzontami myślowymi.
Laureatami trzech pierwszych miejsc zostali: Kacper Pawlaczyk z informatyki, Marta
Szmania z anglistyki oraz Natalia Osten-Sacken z biologii. Konkurs został
zauważony i doceniony przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Hanowerze, co
znalazło oddźwięk w niemieckojęzycznym periodyku Towarzystwa Das Sprachrohr.
Miło nam było również gościć profesora lingwistyki stosowanej Dennisa Browna
z Uniwersytetu w Baltimore, który bacznie obserwował zmagania studentów i
bardzo wysoko ocenił ich umiejętności. Dla laureatów oraz finalistów Konkursu JM
Rektor UAM ufundował atrakcyjne nagrody, a sponsorująca księgarnia PolAnglo
przekazała cenne pozycje rynku księgarskiego.
W czerwcu i wrześniu nauczyciele języków: angielskiego, francuskiego,
hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego prowadzili intensywne kursy językowe dla
studentów wyjeżdżających na stypendia w ramach programu Erasmus-Socrates. Na
poszczególnych Wydziałach dla tych studentów przeprowadzili także egzaminy
kwalifikacyjne.
Kilku lektorów języków: angielskiego, francuskiego i niemieckiego brało udział
w pracach komisji rekrutacyjnych dla kandydatów na studia. Dwie anglistki
prowadziły letni kurs języka angielskiego dla studentów przyjętych na I rok
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studiów. Na przełomie września i października przeprowadzono na Wydziałach ze
wszystkich nauczanych języków testy kwalifikacyjne. Ich wyniki były podstawą przy
tworzeniu grup językowych. W ciągu całego roku przeprowadzono ponad 220
egzaminów z języka dla doktorantów. Lektorzy przygotowali kilkudziesięciu
studentów do egzaminów certyfikatowych.
W omawianym okresie 28 nauczycieli Studium uczestniczyło w konferencjach
naukowych, kursach, seminariach i warsztatach metodycznych w kraju i zagranicą.
Dla wszystkich pracowników zorganizowano spotkania ze znanymi metodykami,
autorami podręczników, przedstawicielami wydawnictw. Wiele uwagi poświęcono
dostosowaniu kryteriów określających stopień znajomości języka obcego do norm
europejskich i doborowi pod tym kątem podręczników. Podjęto prace nad
wprowadzeniem nauczania z wykorzystaniem technologii informatycznych.
Nawiązano kontakty z Collegium Polonicum w Słubicach oraz ze Sprachzentrum
w Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Wzorem lat poprzednich kontynuowano
współpracę z PTF, British Council, Goethe Institut, Alliance Francaise, poznańskim
Biurem Współpracy Kulturalnej i Językowej działającym przy Konsulacie
Francuskim, Ambasadami, wydawnictwami, księgarniami.
Studenci wraz z lektorami uczestniczyli w Dniach Kultury Francuskiej, w obchodach
Święta Celtyckiego, w Wigilii organizowanej corocznie przez Dom Bretanii.
W marcu i grudniu zorganizowano dwa wyjazdy do Berlina, mające na celu
przybliżenie kultury niemieckiej i konfrontację z żywym językiem. Kontynuowano
współpracę ze Szkołą Podstawową nr 70, gdzie studentki edukacji elementarnej
w ramach lektoratu języka niemieckiego przygotowały wraz z uczniami kolejne
przedstawienie niemieckojęzyczne. Zintensyfikowały swoją działalność Kluby
Filmowe. Prezentacjom filmów w wersji oryginalnej towarzyszą dyskusje
prowadzone w języku obcym.
Biblioteka Studium wzbogaciła swoje zbiory o 172 pozycje, nowe czasopisma
i nagrania, za sumę prawie 10 tys. zł.
Kierownicy zespołów językowych przeprowadzili kilkadziesiąt hospitacji zajęć,
kontroli
prowadzonej
przez
lektorów
dokumentacji,
opracowywanych
i wykorzystywanych materiałów dydaktycznych, czuwali nad dyscypliną pracy. Dużo
uwagi poświęcili opiece nad młodymi nauczycielami.

/sporządził Dyrektor SNJO
mgr Jacek Łeszyk/
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SPRAWOZDANIE
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
W okresie sprawozdawczym w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
zatrudnionych było 37 nauczycieli wychowania fizycznego na pełnym etacie oraz 3
osoby na umowę zlecenie.
W zajęciach programowych z wychowania fizycznego uczestniczyło do maja 2004 r.
9 800 studentów ćwiczących w 392 grupach tygodniowo, natomiast od października
2004 r. – 11 300 osób w 452 grupach. Studenci mieli możliwość wyboru 19
dyscyplin sportowych. Ze względów zdrowotnych 851 osób było trwale zwolnionych
z zajęć wychowania fizycznego. Oznacza to, że ponad 7% studentów I i II roku jest
przewlekle chora. 296 osób brało udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.
Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wadami postawy, skrzywieniami kręgosłupa,
schorzeniami narządu ruchu oraz wadami wzroku.
W minionym roku zaobserwowaliśmy znaczny wzrost zainteresowania studentów
zorganizowanymi zajęciami z wychowania fizycznego. Ogromnym zainteresowaniem
cieszyły się: pływanie, narciarstwo, piłka koszykowa, piłka nożna, aerobic oraz
sporty obronne. Zajęcia na basenie, dające poza rozwojem cech fizycznych również
praktycznie przydatne umiejętności skupiają obecnie największą liczbę studentów.
Kontynuowaniem doskonalenia pływania są również szeroko zainteresowani
studenci starszych lat oraz pracownicy Uniwersytetu. Z prawdziwą przyjemnością
obserwujemy na basenie tysiące młodych ludzi, którzy dzięki temu, że nasza
Uczelnia posiada własny obiekt opanowali sztukę pływania na stosunkowo wysokim
poziomie. Masowe zawody pływackie organizowane dla ogółu studentów w Dniu
Sportu dają możliwość sprawdzenia ich umiejętności i są jednocześnie
potwierdzeniem słuszności decyzji o budowie basenu. Wyrażamy raz jeszcze
serdeczne podziękowanie Władzom Uczelni za stworzenie tego obiektu.
Przykład tego właściwie wykorzystywanego obiektu dydaktycznego skłania nas do
ciągłego występowania do władz rektorskich o podjęcie budowy pełno wymiarowej
hali do gier sportowych. Brak takiego obiektu bardzo ogranicza możliwości pracy z
młodzieżą zainteresowaną zajęciami z piłki koszykowej, siatkowej, nożnej. Mimo
tego odnosimy znaczne sukcesy w grach zespołowych. Zdecydowanie na czoło
wysuwa się halowa piłka nożna. Zespół nasz zwyciężył w Akademickiej Ekstraklasie
Futsalu. Mistrzostwach Polski Uniwersytetów, Lidze Międzyuczelnianej a także zajął
III miejsce w Mistrzostwach Europy Uniwersytetów. Zespół trenuje na obiektach
wynajmowanych.
Znakomicie spisywali się siatkarze, którzy startując w rozgrywkach III Ligi
awansowali do turnieju decydującego o wejście do II Ligi. Niestety, w drodze na
decydujące mecze zginął tragicznie wybitny pracownik SWFiS trener mgr Tomasz
Zajączkowski a trzech zawodników zostało ciężko rannych. Ta ludzka tragedia
zatrzymała sukcesy sportowe naszego zespołu, który obecnie jest odbudowywany.
Również zespoły piłki koszykowej kobiet i mężczyzn odnosiły znaczące sukcesy
i w tej chwili stanowią ścisłą czołówkę wśród akademickich drużyn w Polsce.
W sporcie akademickim na arenie krajowej utrzymaliśmy bardzo wysoką pozycję
zajmując II miejsce w klasyfikacji Uniwersytetów oraz III miejsce w klasyfikacji na
najbardziej usportowioną Uczelnię. Aby to osiągnąć musieliśmy wystawić bardzo
mocne reprezentacje UAM w 42 dyscyplinach sportowych. Poziom rywalizacji na
szczeblu ogólnopolskim jest bardzo wysoki i wymaga maksymalnego
zaangażowania ze strony zawodników oraz trenerów.
Dużą popularnością wśród studentów cieszą się organizowane w ciągu roku
akademickiego rozgrywki w ramach lig wewnątrz uczelnianych w grach sportowych.
Do udziału w tych rozgrywkach zgłasza się wiele zespołów studenckich. Również
przy organizacji tych rozgrywek bardzo odczuwalny jest brak dużej pełno
wymiarowej sali do gier sportowych, gdyż nie możemy przyjąć wszystkich chętnych
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do udziału w turniejach.
Udaną imprezą sportową o charakterze środowiskowym był jedenasty Dzień Sportu
UAM. Podczas zorganizowanych w dniu 11 maja 2004 r. zawodów w 26
konkurencjach sportowych startowało ok. 5 tys. osób.
Dużym zainteresowaniem studentów cieszą się obozy sportowe zarówno zimowe jak
i letnie. Zorganizowaliśmy 7 obozów narciarskich, 5 spływów kajakowych i 1 obóz
rowerowy na Jamnej. Przeprowadziliśmy również zajęcia z wychowania fizycznego
na 2 obozach letnich dla kierunku turystyka i rekreacja.
Od października 2004 roku znacznie wzrosła ilość studentów przyjętych na I rok
studiów, co spowodowało istotny wzrost liczby grup ćwiczących. Dalszy rozwój
kultury fizycznej wśród studentów UAM uwarunkowany jest przede wszystkim
rozbudową obiektów sportowych.
W naszej działalności prowadzonej w bardzo dużej skali i obejmującej tak wiele
młodzieży mogliśmy zawsze liczyć na wsparcie ze strony władz Uczelni. Składam
podziękowanie Panu Rektorowi, Prorektorom, Dziekanom i Prodziekanom
Wydziałów, członkom Senatu UAM oraz Dyrekcji Administracyjnej Uczelni za pomoc
i życzliwość.
Będziemy dalej dążyć do uatrakcyjnienia zajęć z wychowania fizycznego oraz do
zachowania wysokich pozycji zdobytych w sporcie akademickim.
/sporządził Kierownik SWFiS
mgr Ryszard Pawlak/
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SPRAWOZDANIE
Biblioteki Uniwersyteckiej
1. Organizacja. Sprawy techniczne.
Struktura organizacyjna Biblioteki Uniwersyteckiej w okresie sprawozdawczym nie
uległa żadnej korekcie. Stan etatowy Biblioteki wyniósł 162 etaty. W związku
z pojawianiem się nowych zadań dokonywano przesunięć wewnętrznych
pracowników na nowo organizowane stanowiska (np. stanowisko ds. Wielkopolskiej
Biblioteki Cyfrowej, konserwatora ds. systemów alarmowych) nieuwidaczniane
jednak w tym okresie formalnie w strukturze.
Rada Biblioteczna odbyła 3 posiedzenia omawiając m.in. problemy:
- założenia „regulaminu wzorcowego” dla bibliotek sieci,
- przekazania bibliotekom sieci uprawnień do rejestracji i prowadzenia bazy
czytelników,
- zmian w strukturze organizacyjnej BU,
- rozbudowy Biblioteki Wydziału Neofilologii,
- cenników za usługi biblioteczne.
Rada, jak co roku, przedyskutowała i przyjęła Sprawozdanie roczne.
Opracowano 6 zarządzeń wewnętrznych, w myśl których uregulowano sprawy
związane m.in. z:
- rejestracją braków w zbiorach BU,
- zmianami w regulaminie udostępniania,
- digitalizacją zbiorów,
- działaniem Zespołu ds. szczególnych zagrożeń.
W zakresie prac technicznych rozbudowywano system alarmowy, wykonano prace
remontowe w gmachu głównym, co pozwoliło przenieść szatnię i zbudować szyb
windy, rozpocząć remont zabytkowej Czytelni Nauk Filologicznych. W miejscu
zlikwidowanego klubu zorganizowano pomieszczenie, w którym ustawione zostaną
komputery dla czytelników.
Niestety zakres prowadzonych prac remontowych zabytkowego gmachu jest
skromny, co sprawia, że należy on do najbardziej zaniedbanych i zniszczonych
obiektów Uczelni.
2. Gromadzenie i opracowanie zbiorów.
Gromadzenie zbiorów (w ramach posiadanych mniejszych relatywnie niż w roku
poprzednim środków) przebiegało bez zakłóceń. Środki przyznane w ramach
budżetu Uczelni starano się zwiększyć przeznaczając na ten cel środki własne
uzyskane m.in. z kar oraz sprzedaży wydawnictw własnych. Zwiększono uwagę na
monitowanie wpływów z egzemplarza obowiązkowego.
Zgromadzono łącznie 65,5 tys. jednostek.
Gromadzenie czasopism realizowano na poziomie lat ubiegłych pozyskując na
bieżąco 4 384 tytułów czasopism w wersji print, w tym 662 zagranicznych drogą
kupna. Czasopism w wersji print było więc mniej niż na koniec roku ubiegłego, lecz
znacznie rozbudowano dostęp do zasobów elektronicznych (por. p.5). Rok 2004 był
bowiem rokiem zmiany modelu gromadzenia czasopism, zgodnie z którym
podstawowe stało się gromadzenie czasopism elektronicznych a ich wersje
drukowane gromadzone są zasadniczo jako uzupełnienia. Dzięki temu, za te same
środki udało się zapewnić dostęp do znacznie zwiększonej liczby tytułów.
Z gromadzeniem nierozerwalnie związana jest selekcja tak wpływów bieżących jak
i zbiorów bibliotecznych. W wyniku prowadzenia selekcji bieżącej do zbiorów
wprowadza się jedynie niewiele ponad 20% z materiałów docierających do
Biblioteki. Materiały wąskospecjalistyczne przekazywane są w pierwszej kolejności
do bibliotek sieci a w dalszej do innych, specjalistycznych bibliotek miasta.
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W wyniku selekcji retrospektywnej zbiorów wycofano z nich przeszło 12 000 mało
aktualnych jednostek.
Wszystkie wpływające do biblioteki materiały na bieżąco opracowywano
katalogowo, alfabetycznie i rzeczowo; ich rekordy bibliograficzne i rekordy pozycji
wprowadzając do bazy danych.
Wg stanu na 31 grudnia 2004 r. baza systemu biblioteczno-informacyjnego UAM
liczyła:
- rekordy bibliograficzne – 358 937
- rekordy pozycji – 874 571
co stawiało ja na 3 miejscu w kraju (po bazach Biblioteki Narodowej i Biblioteki UJ).
3. Magazynowanie i ochrona zbiorów.
Problemy magazynowania i ochrony zbiorów stanowiły nadal jeden z głównych
zakresów działań Biblioteki Uniwersyteckiej. Przysposobiono na rzecz magazynu
pomieszczenie po dawnej kotłowni. Oznacza to, że w zespole gmachów przy
ul. Ratajczaka zagospodarowano ostatnie wolne pomieszczenie stanowiące rezerwę
na ok. 10.000 wol. Nadal prowadzono systematyczną akcję skontrum kontrolując
kolejną partię ok. 100 000 sygnatur, kuponotekę dawnych wypożyczeń, zagubienia
z ostatniego okresu.
W zakresie zbiorów specjalnych, we własnych pracowniach skoncentrowano się na
wykonaniu
drobnych
zabiegów
konserwatorsko-introligatorskich
(mycie,
natłuszczanie, podklejanie, pakowanie w teczki). Zlecono również konserwację
kilkudziesięciu cennych obiektów specjalistycznym pracowniom z Gniezna
i Warszawy.
4. Udostępnianie zbiorów.
Kolejny rok z rzędu obserwowaliśmy wzmożony ruch czytelniczy. Na koniec roku
2004 do Biblioteki Uniwersyteckiej zapisanych było blisko 38 tys. czytelników,
którym udostępniono przeszło 580 tys. tradycyjnych jednostek. Na szczególną
uwagę zasługuje ogromny wzrost udostępnień elektronicznych. Dla usprawnienia
obsługi bieżącej czytelników, nadano 5 bibliotekom sieci uprawnienia do wydawania
kart bibliotecznych i zapisywania czytelników.
5. Działalność informacyjna. Komputeryzacja.
Nadal najważniejszymi działaniami było tworzenie rekordów do własnej bazy
Biblioteki Uniwersyteckiej oraz konwersja pod system HORIZON baz tworzonych
w bibliotekach sieci w różnych do tej pory programach.
Bardzo aktywnie pracowano w ogólnopolskich zespołach tworzących koncepcję
katalogu centralnego, co winno mieć kapitalne znaczenie dla procesu przejmowania
danych,
(opracowanie)
oraz
informacji
naukowej
i
wypożyczeń
międzybibliotecznych. Rozpoczęto w roku sprawozdawczym stałą współpracę
z NUKAT-em w zakresie przesyłania rekordów opracowanych w naszej bibliotece.
W związku z przechodzeniem na dostępy online nie rozbudowywano zestawu baz
danych na CD-ROM, których posiadamy 39.
Rozbudowano znacznie dostęp do czasopism elektronicznych. Na koniec 2004 roku
czytelnicy Biblioteki mogli już korzystać z przeszło 7,8 tys. tytułów czasopism
elektronicznych kupowanych jako uzupełnienie wersji print i zakupom
konsorcyjnym oraz ok. 23 000 tytułów dostępnych z platform różnych dostawców.
Poszerzono znacznie zakres informacji o pozyskiwanych dostępach na stronie
domowej Biblioteki, rozbudowując system automatycznego przechodzenia ze strony
informacyjnej do pełnego tekstu czasopisma.
Biblioteka nadal uczestniczyła w akcji sieciowego dystrybuowania w mieście
najważniejszych (najczęściej wykorzystywanych) baz. Dzięki temu pracownicy UAM
mogli korzystać z wszystkich 6 serii Current Contents, SCI, czy Humanites Index.
Nadal

prenumerowano

w

Bibliotece

Uniwersyteckiej
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bieżące

numery

jak

i zestawienia retrospektywne baz bibliograficznych nt. piśmiennictwa polskiego
przygotowywanych przez Bibliotekę Narodową, tj. Przewodnika Bibliograficznego,
Bibliografii Zawartości Czasopism oraz bazy prawniczej LEX.
Rozbudowywano własne zasoby elektroniczne tworząc bazę zawartości prasy
wielkopolskiej XIX wieku (obejmuje ona 23 tytuły) oraz digitalizując przeszło 600
obiektów. W tym zakresie Biblioteka aktywnie współpracowała przy tworzeniu
Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
Szczególną uwagę zwracano na promocję usług informacyjnych, w tym także na
podejmowanie w szerszym niż to miało dotąd zakresie szkoleń dla pracowników
nauki i doktorantów. Podjęto prace nad całkowitą zmianą strony www, tak aby
zapewniała ona bezpośredni i łatwy dostęp do usług i zasobów oferowanych przez
Bibliotekę.
6. Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza.
Po raz kolejny Komitet Badań Naukowych przyznał Bibliotece Uniwersyteckiej (jako
jednej z 4 w kraju) kategoryzację, uznając rangę jej zbiorów i prowadzoną przez jej
pracowników działalność naukową. Zaowocowało to przyznaniem środków na
działalność statutową. Mimo, że Biblioteka Uniwersytecka nie prowadzi statutowej
działalności dydaktycznej, realizuje ją w różnych formach (Przysposobienie
biblioteczne, zajęcia z informacji naukowej, praktyki). Na szczególną uwagę
zasługuje zwiększenie zakresu szkoleń dla doktorantów oraz rozpoczęcie spotkań
dla pracowników nauki. Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej opublikowali 3 książki
i 38 artykułów. Zorganizowano seminarium nt. Braci Czeskich, w którym zwrócono
szczególną uwagę na rozpoznanie źródeł do ich historii. Biblioteka samodzielnie
wydała kolejny tom rocznika BIBLIOTEKA, kolejne zeszyty serii Antiquitates
Minutea, Bibliografii zawartości prasy wielkopolskiej oraz 4 zestawy reprintów
starych widokówek m. Poznania.

/sporządził dyrektor BU
dr Artur Jazdon/
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SPRAWOZDANIE
Wydawnictwa Naukowego
I. Zespół Wydawnictwa
Na dzień 31 grudnia 2004 r. zespół Wydawnictwa liczył 21 osób, zatrudnionych na
pełnych etatach. W okresie sprawozdawczym funkcję dyrektora pełniła nadal mgr
Iwona Wegner-Maruszewska. Zespół Wydawnictwa stanowili: dyrektor, sekretarz
Wydawnictwa, specjalista ds. marketingu (nowo utworzone stanowisko objęła od
1 lutego mgr Halina Oszmiańska, pracująca dotychczas w redakcji merytorycznej),
księgowa, samodzielny referent administracyjny (z dn. 31 X przeszła na emeryturę
mgr inż. Maria Fryś, a od 1 XI przyjęto na to stanowisko mgr Marzennę LedzionMarkowską); w redakcji merytorycznej pracowało 8 redaktorów (w tym jedna
kierowniczka redakcji – po odejściu na emeryturę zasłużonego pracownika
Wydawnictwa mgr Danuty Kawczyńskiej funkcję kierownika od 1 II objęła mgr
Bernadeta Tyranowska); w redakcji technicznej (obejmującej również nadzór
produkcji) pracowało 3 redaktorów; w dziale składu i łamania komputerowego
zatrudnione były 3 osoby (z dn. 31 VII przeszła na emeryturę p. Krystyna Jasińska,
a od 1 X jako składacz komputerowy zatrudniony został p. Bartosz Dziamski);
w dziale handlowym nadal pracowały 2 osoby.
II. Produkcja wydawnicza
W roku 2004 osiągnęliśmy niezwykle wysoki poziom produkcji, po raz pierwszy
w 42-letniej historii Wydawnictwa opublikowaliśmy książki o łącznej objętości ponad
2000 ark. wyd. Ten wysoce satysfakcjonujący wynik uzyskaliśmy dzięki ofiarnej
pracy całego zespołu, mimo zmniejszonego składu osobowego, okrojonej bazy
lokalowej (3 pokoje redakcyjne w roku 2003 odstąpiliśmy Redakcji „Życia
Uniwersyteckiego”) oraz mimo ograniczeń wynikających z konieczności stosowania
Ustawy o zamówieniach publicznych.
Wydawnictwo opublikowało 107 tytułów o łącznej objętości 2003,10 ark. wyd.,
w łącznym nakładzie 50 540 egz. Podział na rodzaje publikacji przedstawia się
następująco:

Liczba tytułów

Rodzaj publikacji
Czasopisma
naukowe
ciągłe)
Monografie naukowe
Habilitacje
Podręczniki
Inne
Razem

(wyd.

Arkusze wyd.

17
21
26
40
63
107

292,85
353,75
608,00
698,00
50,50
2003,10

Nakład w egz.
5
10
9
22
2

870
850
570
000
250

50 540

Ważnym wydarzeniem było wydanie publikacji upamiętniających jubileusz 85-lecia
Uniwersytetu:
• W hołdzie naszym Antenatom (red. Jerzy Laskowski i Grzegorz Łukomski),
• Poczet rektorów Almae Matris Posnaniensis (red. Tomasz Schramm i Anna
Marciniak),
• album Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (red. Bogdan
Walczak).
Warto wspomnieć także o innych publikacjach, jak np.:
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• album Christophera J. Wheatleya z fotografiami Liz Lynch „Poland is Not
Yet Lost: Heroic and Tragic Tales for the Polish Diaspora” (Jeszcze Polska
nie zginęła. Bohaterskie i tragiczne opowieści dla Polonii);
• Nikos Chadzinikolau, Odisseas Elitis poeta światła i morza;
• Lidia Cierpiałkowska (red.), Psychologia zaburzeń osobowości;
• Ewa
Guderian-Czaplińska,
Teatralna
Arkadia.
Poznańskie
teatry
dramatyczne 1918-1939;
• Waldemar Kuligowski, Miłość na Zachodzie. Historia antropologiczna;
• Czesław Łuczak, Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1990, t. 1: Druga
Rzesza i Republika Weimarska;
• Katarzyna Meller, „Noc przeszła, a dzień się przybliżył”. Studia o polskim
piśmiennictwie reformacyjnym XVI wieku;
• Dragutin Pavličević, Historia Chorwacji (w przekładzie Łucji Danielewskiej);
• Krzysztof Podemski, Socjologia podróży;
• Ewa Solarczyk-Ambrozik, Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej
i lokalnej;
• Teresa Tomaszkiewicz, Terminologia tłumaczenia;
• Bogdan Walczak (red.), O człowieku w późnej nowoczesności. Jan Paweł II
– osoba, życie, pontyfikat;
• Marek Wilczyński (red.), Polish Journal for American Studies, vol. 1;
• Wołodymyr Wasyłenko, Kultura Ukrainy. Materiały źródłowe. Folklor;
• Adam Woźny i Krystyna Przybył (red.), Komórki roślinne w warunkach
stresu, t. 1-2.
Zgodnie z zaleceniem władz rektorskich przy produkcji wydawniczej nadal
utrzymywano reżim oszczędnościowy. Oznaczało to konieczność wnikliwej analizy
kosztów i kontroli finansów w różnych fazach przygotowania i produkcji
poszczególnych książek.
W roku sprawozdawczym publikacje Wydawnictwa drukowane były w Zakładzie
Graficznym UAM, w Poznańskiej Drukarni Naukowej (zgodnie z rozstrzygnięciem
przetargu na druk książek w oprawie twardej), w UNI-DRUK-u (zgodnie
z rozstrzygnięciem przetargu na druk książek w oprawie broszurowej).
W sporadycznych przypadkach – zawsze przestrzegając zaleceń Ustawy
o zamówieniach publicznych – korzystaliśmy także z usług drukarni EXPOL oraz
TOTALDRUK. W uzasadnionych technologicznie przypadkach (nakład 150-200 egz.)
firmie ESUS zlecaliśmy druk cyfrowy (ekspresowy druk na żądanie).
III. Sprzedaż książek
W roku 2004 sprzedano 29 198 egz. książek o łącznej wartości 743 910,45 zł. Stan
magazynu na dzień 31 XII 2004 r. wynosił 149 400 egz. o łącznej wartości 2 872
048,30 zł.
Przeprowadzono dokładną analizę tytułów magazynowanych w Wydawnictwie.
Szczególną uwagę zwrócono na publikacje nieaktualne (np. z dziedziny prawa,
gospodarki, nauk politycznych), tytuły słabo sprzedające się i książki zniszczone
z powodu zalania (składowane w pomieszczeniach Biblioteki Uniwersyteckiej). W jej
wyniku dokonano likwidacji 7 193 egzemplarzy książek o wartości 16 269,60 zł.
Nasze książki dostępne były we wszystkich głównych ośrodkach akademickich
w kraju – za pośrednictwem ponad 50 lokalnych księgarni naukowych i 9 dużych
hurtowni (m.in. z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Bydgoszczy). W bardzo szerokim
zakresie – mimo szczupłej obsady działu handlowego – prowadzona była sprzedaż
wysyłkowa (także zagraniczna) do instytucji, różnego typu bibliotek, księgarni,
hurtowni oraz licznych odbiorców indywidualnych. Zanotowano znaczny wzrost
sprzedaży za zaliczeniem pocztowym – w roku 2004 w tym systemie sprzedano
książki za sumę 32 022,38 zł (dla porównania: w roku 2003 za 28 712 zł, w roku
2002 za 20.632 zł, w roku 2001 za 17.832 zł).
Do najlepiej sprzedających się książek, wymagających kolejnych wznowień z uwagi
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na zainteresowanie w całej Polsce, nadal należały takie podręczniki, jak: Historia
powszechna 1939–1997 Antoniego Czubińskiego i Wiesława Olszewskiego (wyd. V);
Metodyka pracy archiwalnej pod red. Stanisława Nawrockiego i Stanisława
Sierpowskiego (wyd. V); Fizjologia roślin Alicji Szweykowskiej (wyd. IV); Stanisława
Kozyr-Kowalskiego Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo (wyd. III),
Heleny i Juliana Musielaków Analiza matematyczna, t. I, cz. 1 (wyd. IV).
Prowadzona była – jak w latach ubiegłych – stała sprzedaż w siedzibie
Wydawnictwa, która przyciągała licznych nabywców (sprzedaż bez marży).
Wydawnictwo organizowało również sprzedaż swoich
konferencji naukowych i uroczystości jubileuszowych:
•
•
•
•
•

publikacji

przy

okazji

V Międzynarodowa Konferencja „Media a edukacja” (Poznań, MTP, 22-24
kwietnia 2004)
uroczystość wręczenia doktoratu honorowego kardynałowi Zenonowi
Grocholewskiemu (Aula UAM, 7 maja 2004)
koncert w Auli UAM z okazji jubileuszu 85-lecia UAM (8 maja 2004)
Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny (Coll. Minus, 15 września 2004)
VII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki (Morasko, 14 października 2004).

IV. Działalność informacyjna i promocyjna
Wydawnictwo przygotowywało „Zapowiedzi wydawnicze” oraz „Dysponendę
publikacji”, aktualizowane kilka razy w roku. Zamieszczało też informacje
o nowościach w czasopismach „Nowe Książki”, „Notes Wydawniczy” oraz „Forum
Akademickie” (dodatek wydawniczy), a także w Ogólnopolskiej dysponendzie
wydawnictw uczelnianych.
Do księgarń i zainteresowanych placówek, zwłaszcza naukowych, wysyłano ulotki
informacyjne i oferty wydawnicze.
W ciągu roku 2004 Wydawnictwo Naukowe UAM utrzymywało – w miarę swoich
możliwości i potrzeb – kontakt z mediami poprzez:
• prezentację materiałów promocyjnych w „Polityce” (książka Szymona Wróbla),
• informację o książkach Wydawnictwa Naukowego UAM i recenzje w „Przeglądzie
Politycznym” (książka Przemysława Wechty) i „Zeszytach Literackich” („Przestrzenie
Teorii” nr 2),
• recenzje w „Gazecie Wyborczej” (książka Krzysztofa Podemskiego),
• recenzje i reklamy w „Forum Akademickim”, „Wydawcy”, „Notesie Wydawniczym”,
„Forum Książki” (reklamy serii wydawniczych).
Wydawnictwo wysyłało także nowe publikacje do recenzji w czasopismach
branżowych, m.in.: „Nowe Książki”, „Pamiętnik Literacki”, „Mówią wieki”, „Teksty
Drugie”, „Teatr”, „Odra”, „Forum Akademickie” itd.
Ponadto w grudniu 2004 ukazała się reklama Wydawnictwa w kolorowym dodatku
„Gazety Poznańskiej” – „Książki pod Choinkę” – zaprezentowaliśmy w nim
nagrodzone nowości roku 2004.
Książki Wydawnictwa Naukowego pojawiały się także w telewizji – w TVP2
(ogólnopolski przegląd nowości), w TVP3 (informacje z Poznańskich Dni Książki
Naukowej) oraz w programie „Mała czarna” (publikacje poświęcone Unii
Europejskiej), w Poznańskim Kwadransie Akademickim, a także podczas trwania 49.
MTK w Warszawie – w telewizji POLSAT (w reportażu z targów książki).
Jako novum tego roku notujemy reklamę w przestrzeni miejskiej – poprzez
współpracę z księgarnią Bookarest (Stary Browar), Galerią Miejską (ul. 27 Grudnia)
i Galerią TAK (ul. Mielżyńskiego), w której mamy „półkę nowości”.
W roku 2004 Wydawnictwo Naukowe UAM rozwijało własną stronę internetową
(http://main.amu.edu.pl/~press), rozszerzając działy:
• informacyjny (wydarzenia, targi, zaproszenia, promocje, nagrody),
• katalogowy (rozszerzone informacje o książkach; od maja oprócz zapisu
katalogowego i abstraktu umieszczamy spisy treści nowych książek),
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• handlowy (e-księgarnia – sprzedaż poprzez internet).
Od maja Wydawnictwo Naukowe UAM istnieje także w ogólnopolskim portalu
księgarskim www.ksiazka.net.pl, a także w serwisie naukowym PAP.
Rozszerzenie informacji w internecie (pełna oferta) zaowocowało nowymi
kontaktami handlowymi i przyczyniło się do zwiększenia sprzedaży książek, o czym
niejednokrotnie przekonaliśmy się w rozmowach z klientami i czytelnikami na
targach książki.
W celu promocji nowości Wydawnictwo zorganizowało lub współorganizowało
9 spotkań z udziałem autorów, gości honorowych i publiczności:
1.

Promocja książki Wiesława Olszewskiego Chiny. Zarys kultury – Weekend
Chiński w Muzeum Archeologicznym (Poznań, 10 I 2004)
2.
Promocja książki Wiesława Olszewskiego Chiny. Zarys kultury w Muzeum
Azji i Pacyfiku (współorganizator: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
Globtroter; Warszawa, 15 III 2004)
3.
Spotkanie z Zygmuntem Borasem – autorem książki Tradycje
uniwersyteckie
Poznania
i
dyskusja
w
gronie
historyków
(współorganizator: Instytut Historii UAM; Poznań, Coll. Historicum, 5 IV
2004)
4.
Prezentacja książki Nikosa Chadzinikolau Odisseas Elitis poeta światła
i morza w czasie sesji „Książka a człowiek” w Urzędzie Wojewódzkim
(Poznań, 23 IV 2004)
5.
Promocja książki Dragutina Pavličevicia Historia Chorwacji, połączona
z wykładem ambasadora Republiki Chorwacji w Polsce prof. Nebojšy
Koharovicia, spotkaniem z autorem i tłumaczką Łucją Danielewską – pod
patronatem JM Rektora (Poznań, Mała Aula, 18 V 2004)
6.
Promocja książki Dragutina Pavličevicia Historia Chorwacji, spotkanie
z gościem honorowym ambasadorem Republiki Chorwacji w Polsce,
autorem i tłumaczką Łucją Danielewską (Warszawa, Dom Literatury na
Krakowskim Przedmieściu – w ramach 49. MTK, 19 V 2004)
7.
Promocja albumu Christophera J. Wheatleya Poland is Not Yet Lost:
Heroic and Tragic Tales for the Polish Diaspora oraz spotkanie z autorem
książki (Warszawa, PKiN – w ramach 49. MTK, 21 V 2004)
8.
Promocja książki Czesława Łuczaka Dzieje gospodarcze Niemiec 18711990, t. I: Druga Rzesza i Republika Weimarska – spotkanie z gronem
historyków pod patronatem i z udziałem JM Rektora prof. Stanisława
Lorenca (Poznań, Coll. Historicum, 17 VI 2004)
9.
Prezentacja wydawnictw jubileuszowych uświetniających 85-lecie
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – spotkanie pod
patronatem JM Rektora (Poznań, CK Zamek – w ramach VIII PDKN, 7 X
2004):
• album Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (red. B. Walczak)
• Poczet rektorów Almae Matris Posnaniensis (red. T. Schramm i A. Marciniak)
• W hołdzie naszym Antenatom (red. J. Laskowski i G. Łukomski)
10. Promocja książki Waldemara Kuligowskiego Miłość na Zachodzie. Historia
antropologiczna, spotkanie z autorem i dyskusja (współorganizator:
Redakcja „Czasu Kultury”; Poznań, CK Zamek – w ramach VIII PDKN, 8
X 2004).

Spotkania promocyjne połączone były z bezpośrednią sprzedażą książek i reklamą
w mediach oraz internecie. Ponadto Wydawnictwo prezentowało ofertę nowości na
konferencjach i sesjach naukowych w środowisku uniwersyteckim i naukowym
miasta Poznania.
V. Udział w wystawach i targach książki naukowej
W 2004 roku Wydawnictwo Naukowe UAM prezentowało najnowsze publikacje na
10 imprezach wystawienniczo-targowych:
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• IX Poznański Przegląd Książki Naukowej (Poznań, Biblioteka Uniwersytecka,
30 stycznia – 20 lutego 2004)
• Międzynarodowe Targi Książki (Wilno, Litwa, 19–22 lutego 2004)
• X Wrocławskie Targi Książki Naukowej (Wrocław, Politechnika, 17–20
marca 2004)
• Kiermasz Książek „Wiosna Wydawców” (Toruń, UMK, 27–29 kwietnia 2004)
• 49. Międzynarodowe Targi Książki (Warszawa, PKiN, 20–23 maja 2004)
• X Wystawa Polskiej Książki Naukowej (Państwowy Uniwersytet
w Dniepropietrowsku, Ukraina, 9–11 czerwca 2004)
• VIII Poznańskie Dni Książki Naukowej (Poznań, CK Zamek, 7–9
października 2004)
• 8. Targi Książki (Kraków, 21–24 października 2004)
• XI Targi Książki Akademickiej ATENA (Warszawa, 3–6 listopada 2004)
• XIII Targi Książki Historycznej (Warszawa, 25–28 listopada 2004)
Obecność Wydawnictwa Naukowego UAM na forum ogólnokrajowym zaowocowała
odnowieniem lub nawiązaniem nowych kontaktów handlowych z księgarniami
i hurtownikami. Znalazło to już wymierną korzyść w formie ożywienia zamówień
i wzrostu sprzedaży bezpośredniej w Wydawnictwie (także poprzez księgarnię
internetową).
VI. Poznańskie Dni Książki Naukowej
W dniach 7–9 X 2004 r. w hallu Zamku po raz ósmy odbyły się Poznańskie Dni
Książki Naukowej, zorganizowane pod patronatem JM Rektora UAM prof. Stanisława
Lorenca, który dokonał uroczystego otwarcia targów. Inicjatorem i głównym
organizatorem imprezy targowej było Wydawnictwo Naukowe UAM, wspierane przez
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek oraz Centrum Kultury ZAMEK. Na czele
komitetu
organizacyjnego
stał
prof.
Przemysław Hauser,
funkcję
wiceprzewodniczącej pełniła Iwona Maruszewska z Wydawnictwa Naukowego UAM,
a sekretarza – Olcha Sikorska reprezentująca Polskie Towarzystwo Wydawców
Książek.
Należy odnotować sukces VIII edycji Poznańskich Dni Książki Naukowej. Ta uznana
już w kraju i ceniona przez wydawców oraz środowisko akademickie impreza
zgromadziła w tym roku rekordową liczbę 90 wystawców, którzy prezentowali swoje
publikacje na 80 stoiskach w Hallu Wielkim Zamku. Targi były urozmaicone –
bogata oferta książkowa obfitowała licznymi nowościami i urodą edytorską. Wśród
wydawnictw, które pojawiły się na naszych targach po raz pierwszy, wymienić
należy m.in.: Oficynę Wydawniczą ATUT, Oficynę Wydawniczą IMPULS, Scientific
Publishing Group, Wydawnictwo Via Medica, Wydawnictwo DiG, Wydawnictwo
Forum Naukowe, Wydawnictwo Fundacji Collegium Europaeum Gnesnense. Co
ważniejsze, firmy te bardzo pozytywnie oceniały swój poznański „debiut”.
Spośród imprez towarzyszących odnotujmy cieszące się dużym uznaniem cykle:
1) Sztuka książki – wykład redaktora naczelnego „Wydawcy” Andrzeja Palacza
nt. „Typografia w książce specjalistycznej”.
2) Pogranicze. Problemy i szanse partnerstwa kultur – prezentację „Biblioteki
pogranicza – ich rola i specyfika” przedstawili: kierownik Biblioteki Collegium
Polonicum w Słubicach Grażyna Twardak oraz dyrektor Biblioteki Publicznej w
Chełmie Andrzej Miskur. Spotkanie i dyskusję poprowadził dyrektor Biblioteki
Uniwersyteckiej Artur Jazdon.
3) Promocje najnowszych publikacji – patrz s. 7.
Szczególną atrakcję i ubarwienie targów stanowiło stoisko Czerpalni Papieru ARTPAPIER, z malowniczym mnichem pracującym przy kadzi.
VII. Nagrody i wyróżnienia
W roku 2004 publikacje
wyróżnienia i nagrody:

Wydawnictwa
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Naukowego

UAM

otrzymały

cenne

1.

Nominacja do Paszportu „Polityki” za rok 2003 dla książki Szymona
Wróbla Władza i rozum (I 2004)
2. Wyróżnienie w konkursie na najtrafniejszą szatę edytorską dla książki
Wiesława Olszewskiego Chiny. Zarys kultury (Wrocławskie Targi Książki
Naukowej, III 2004)
3. Nagroda Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych „Książka Wiosny
2004” dla książki Ewy Guderian-Czaplińskiej Teatralna Arkadia.
Poznańskie teatry dramatyczne 1918-1939 (VI 2004)
4. Nominacja do Głównej Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Szkół
Wyższych i medal Targów Książki w Krakowie dla książki Wiesława
Olszewskiego Chiny. Zarys kultury (X 2004)
5. Główna nagroda – puchar Ministra Edukacji Narodowej za najlepszą
książkę akademicką wydaną przez wydawnictwo uczelniane dla książki
Wiesława Olszewskiego Chiny. Zarys kultury (targi ATENA 2004, XI 2004)
6. Nagroda Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych „Książka Jesieni
2004” dla książki Waldemara Kuligowskiego Miłość na Zachodzie. Historia
antropologiczna (XI 2004)
Pragniemy podkreślić sukces książki Wiesława Olszewskiego Chiny. Zarys kultury.
Jej potrójne zwycięstwo – w trzech różnych konkursach edytorskich – potwierdza
możliwość połączenia walorów naukowych z sukcesem popularyzatorskim
i marketingowym.
VIII. Działania w środowisku wydawniczym oraz wkład w kształcenie edytorskie
Wydawnictwo Naukowe poprzez dyrektora należy do Stowarzyszenia Wydawców
Szkół Wyższych. Iwona Maruszewska nadal działała – jako wiceprezes –
w Zarządzie Stowarzyszenia. Do tradycji SWSW należą już spotkania dyrektorów
i redaktorów naczelnych na ogólnopolskich konferencjach wydawców. W tym roku
dyr. Iwona Maruszewska uczestniczyła w konferencji wydawców zorganizowanej w
Chełmie przez Wydawnictwo UMCS (16–18 IX 2004).
W okresie sprawozdawczym dyr. Iwona Maruszewska prowadziła zajęcia dla
studentów, którzy wybrali profil wydawniczy na filologii polskiej UAM (na studiach
dziennych i zaocznych). Kierowała też praktykami studenckimi w Wydawnictwie (5
praktykantek), podczas których studentki zapoznały się z poszczególnymi działami
Wydawnictwa, a także z przebiegiem prac redakcyjnych i korektorskich.
Dyrektor Wydawnictwa uczestniczyła aktywnie w posiedzeniach Komisji Rektorskiej
ds. Promocji Uniwersytetu. Brała też udział w konferencjach i spotkaniach na
tematy wydawnicze i handlowe, organizowanych przy okazji targów książki, m.in.
przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, a także przez lokalne środowisko
wydawców uczelnianych.
/sporządziła Dyrektor Wydawnictwa
mgr Iwona Wegner-Maruszewska/
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SPRAWOZDANIE
Ośrodka Informatyki
W okresie sprawozdawczym działalność Ośrodka Informatyki koncentrowała się na
podstawowych zadaniach statutowych:
•
•
•
•
•
•
•

utrzymywaniu odpowiedniej szybkości i niezawodności pracy sieci AMU-NET,
zwiększaniu bezpieczeństwa pracy naszej sieci,
prowadzeniu nadzoru nad rozbudową sieci AMU-NET,
eksploatacji urządzeń sieciowych i serwerów,
tworzeniu i utrzymywaniu usług sieciowych,
pomocy w eksploatacji oprogramowania wspomagającego zarządzaniem
Uczelnią,
wdrażaniu oprogramowania obsługującego dziekanaty,

W okresie sprawozdawczym pracowały w Ośrodku Informatyki 23 osoby.
1. Utrzymywanie odpowiedniej szybkości i niezawodności pracy sieci AMU-NET.
Oś Główna Sieci, składa się z urządzeń pracujących w Collegium Mathematicum,
Collegium Minus, Collegium Physicum i jest połączona ze sobą łączami
Gigabitowego Ethernetu (prędkość 1 Gbps). Również budynki powstałe na kampusie
Morasko są łączone ze sobą Gigabitowym Ethernetem.
Jedenaście budynków (lub zespołów budynków), połączono z Osią Główną Sieci
łączami pracującymi z prędkością 100 Mbps.
Większość budynków uzyskała zapasowe połączenie, na wypadek awarii kabli
światłowodowych. Wszystkie urządzenia i łącza są konserwowane przez
pracowników Ośrodka Informatyki lub pod ich bezpośrednim nadzorem.
2. Zwiększanie bezpieczeństwa pracy naszej sieci.
Od roku 2001 prowadzimy ochronę antywirusową wszystkich przesyłek pocztowych,
nadchodzących do serwerów sieci AMU-NET. W 2004 roku oprogramowanie to
wychwyciło i nie dopuściło do rozprzestrzenienia się 4 433 905 wirusów, które
zostały przysłane pocztą elektroniczną.
Od roku 2001 eksploatujemy oprogramowanie filtrujące (tzw. fire wall) na styku
sieci AMU-NET z siecią miejską. Wykorzystano przy tym darmowe oprogramowanie
typu open source. Dzięki temu oprogramowaniu jesteśmy bardziej odporni na ataki
i próby włamań do naszych zasobów sieciowych. Aby uzmysłowić sobie jak duże
jest nasilenie nienormalnych zdarzeń sieciowych podaję statystyki tylko z jednej
doby, losowo wybranej z ubiegłego roku:
- zostało zablokowanych 1.1 mln przychodzących , oraz 2.5 mln wychodzących
pakietów charakterystycznych dla robaków internetowych.
- zostało zablokowanych 230 tys. prób połączeń SMTP z komputerów pracujących
wewnątrz naszej sieci, zarażonych wirusem lub próbujących rozsyłać spam
pocztowy (niechciana korespondencje reklamowa),
- zostało zablokowanych 40 tys. prób połączeń SMTP do komputerów w naszej sieci,
nie będących serwerami SMTP (serwer SMTP potrafi wysyłać pocztę),
- zostało zablokowanych około
wykorzystywanych w naszej sieci.

1

mln

połączeń

do

adresów

podsieci

nie

Od roku 2002 eksploatujemy specjalizowane oprogramowanie firmy Check Point
„Fire Wall 1” chroniące wydzieloną sieć administracji w Collegium Minus.
Oprogramowanie to pracuje na styku sieci administracji z pozostałą częścią sieci
AMU-NET. Od połowy 2003 roku filtrujemy ruch na styku z siecią miejską w celu
ograniczenia do minimum wymiany filmów i utworów muzycznych. Ruch
generowany przez taką wymianę powodował przeciążenie punktu styku, a ponadto
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Eksploatacja wymienionego wyżej oprogramowania wymaga stałego nadzoru
i uaktualniania tak często jak pojawiają się coraz to nowe wirusy czy robaki
internetowe.
3. Prowadzenie nadzoru nad rozbudową sieci AMU-NET.
Zasada finansowania budowy nowych elementów sieci AMU-NET, jak i rozbudowa
istniejącej infrastruktury sieciowej była następująca: budowa nowych połączeń
między — budynkowych i modernizacja urządzeń obsługujących te połączenia była
wykonywana przede wszystkim w oparciu o środki własne Uczelni oraz o środki
uzyskane z Komitetu Badań Naukowych, natomiast rozbudowa sieci budynkowych
była wykonywana zasadniczo w oparciu o środki poszczególnych wydziałów.
W roku 2004 podłączono następujące budynki do sieci AMU-NET:
- nowy budynek Wydziału Biologii na kampusie Morasko,
- nowy budynek Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych na kampusie
Morasko,
Praktycznie w każdym budynku następowała rozbudowa sieci na mniejszą lub
większą skalę w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Wydziałów.
W sumie, liczba komputerów podłączonych do sieci AMU-NET wynosi 4 tysiące.
4. Eksploatacja urządzeń sieciowych i serwerów.
Sieć AMU-NET jest połączona ze światową siecią komputerową Internet, łączem
o szybkości 100 Mbps. Przepustowość tego łącza jest aktualnie wykorzystywana
w 30%. Wszystkie komputery pracujące w sieci AMU-NET są podłączone do
Internetu, łącznie z komputerami osobistymi, typu PC. Urządzenia sieci
komputerowej AMU-NET pracują w ruchu ciągłym, 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu. Praca urządzeń odbywa się pod zdalnym nadzorem pracowników
Ośrodka.
W 2004 roku Uniwersytet zakupił dwa serwery, które wielokrotnie powiększyły moc
przetwarzania i możliwość przechowywania danych.
W lutym 2004 roku nastąpiła dostawa serwera Hewlet Packard GS140. Jest to
potężna maszyna, w której pracuje 6 procesorów Alpha 6-tej generacji, posiada 12
GB pamięci RAM i dołączona do niej macierz dyskowa ma pojemność ponad 800
GB. Serwer służy aktualnie jako główny serwer pocztowy: main2.amu.edu.pl.
Przenoszenie blisko 4 tysięcy kont pocztowych trwało wiele miesięcy i wymagało
wiele wysiłku zarówno ze strony użytkowników jak i pracowników Ośrodka. Dzięki
nowemu serwerowi zwiększyła się między innymi standardowa wielkość skrzynki
pocztowej użytkowników, która wzrosła z 20 MB do 250 MB. Uruchomienie tego
serwera spowodowało możliwość wdrażania nowych usług takich jak np. rejestracja
kandydatów na studia w UAM. Warto dodać, że sam serwer otrzymaliśmy od firmy
Hewlet-Packard nieodpłatnie. Uniwersytet zapłacił jedynie za macierz dyskową
i system operacyjny dla tego komputera.
W październiku 2004 roku nastąpiła dostawa komputera typu mainframe firmy IBM,
serwera zSeries z/890. Jest to serwer o olbrzymiej wydajności, który zapewni
obsługę wielu usług w sieci AMU-NET, a przede wszystkim:
- bazę danych Oracle dla zintegrowanego systemu zarządzania Uczelnią USOS,
- bazę danych Oracle dla systemu obsługi dziekanatów USOS,
- konta pocztowe i kwalifikowany dostęp do funkcji systemu USOS dla blisko 55
tysięcy studentów UAM,
- Strony WWW jednostek organizacyjnych UAM,
- laboratoria dla studentów kierunków informatycznych Uniwersytetu.
Specyficzne oprogramowanie tego serwera pozwoli na równoległą pracę na tej
maszynie setek, logicznych serwerów niezależnych jeden od drugiego, pracujących
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pod kontrolą systemu Linux, sztandarowego produktu należącego do grupy wolnego
oprogramowania (open source).
5. Tworzenie i utrzymywanie usług sieciowych.
Ośrodek utrzymywał podstawowe usługi sieciowe, takie jak poczta elektroniczna
(e-mail), wirtualny terminal (telnet), transfer plików (FTP), serwis WWW, news
serwer, serwer DHCP.
W 2004 roku Ośrodek uruchomił dwie nowe usługi: rejestrację kandydatów na
studia poprzez Internet oraz możliwość korzystania z poczty elektronicznej za
pomocą przeglądarki www.
Ośrodek Informatyki uruchomił w 2004 roku rejestrację kandydatów na studia
w UAM poprzez sieć Internet. Kandydaci mogli rejestrować się samodzielnie lub za
pośrednictwem pracowników dziekanatów. Można wymienić dwa, podstawowe
skutki wdrożenia tej usługi: nie było kolejek do rejestracji i Uczelnia jest
w posiadaniu danych o studentach pierwszego roku studiów w bazie danych, którą
można przekazać do systemu USOS.
W 2004 roku Ośrodek Informatyki uruchomił możliwość 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 można było
korzystać z poczty elektronicznej. Nie potrzeba niczego konfigurować. Należy tylko
znać swój identyfikator i hasło. Usługa ta jest szczególnie użyteczna w sytuacji
wyjazdu na konferencje, staże, wizyty naukowe, itp.
6. Pomoc w eksploatacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie Uczelnią.
Pracownicy Ośrodka
systematycznie wspomagają eksploatację systemów
wspomagających zarządzanie uczelnią. Szczególnej troski wymaga system płacowy
i związane z nim przekazywanie informacji do ZUS. Przygotowywany jest program
budowy
logicznej
infrastruktury
sieciowej
niezbędnej
do
eksploatacji
zintegrowanego systemu AXAPTA, którego wdrożenie ma się rozpocząć na wiosnę
2005 roku.
7. Wdrażanie oprogramowania obsługującego dziekanaty USOS.
W ubiegłym roku powstał w Ośrodku Informatyki zespół, którego zadaniem jest
pomoc we wdrażaniu oprogramowania USOS w kolejnych dziekanatach
Uniwersytetu. Oprogramowanie USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studenta)
powstało na Uniwersytecie Warszawskim za pieniądze z Unii Europejskiej i ma być
rozwijane przez utworzone niedawno Uniwersyteckie Porozumienie Informatyczne.
USOS jest wdrażany na Wydziale Fizyki, Wydziale Historycznym, Wydziale Filologii
Polskiej i Klasycznej, Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Studiów
Edukacyjnych.
8. Zbiorczy zakup licencji na podstawowe oprogramowanie.
Co roku Ośrodek Informatyki dokonuje zbiorczych zakupów licencji na
oprogramowanie antywirusowe Sophos i statystyczne Statistica. W roku 2004
została zakupiona licencja na wszystkie komputery uniwersyteckie na używanie
pakietu biurowego StarOffice v.6. Jest to oprogramowanie konkurencyjne
w stosunku do oprogramowania firmy Microsoft Office i niewiele mu ustępuje.
/sporządził Kierownik OI
mgr Przemysław Stolarski/
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