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ZARZĄDZANIE
UCZELNIĄ
TO NIEŁATWE
ZADANIE...
Rozmowa z prof. dr. hab.
Bronisławem Marciniakiem,
Rektorem Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza

Minęło już dwie trzecie kadencji Pana Profesora jako
Rektora UAM. Czy zarządzanie uczelnią to ciężka
praca?
Zarządzanie uczelnią to istotnie niełatwe zadanie.
Wszak skala przedsięwzięcia jest ogromna: ponad 5 tys.
pracowników, prawie 50 tys. studentów na trzech poziomach kształcenia, ogromna infrastruktura dydaktyczna i badawcza, obiekty pozaedukacyjne – to wszystko
sprawia, że musimy funkcjonować jak dobrze zarządzane przedsiębiorstwo, choć z odrębną od komercyjnej
działalności, misją. W pracy Rektora bardzo ważne jest
kompleksowe spojrzenie na ten skomplikowany organizm, jakim jest Uniwersytet. Istotne okazuje
się także – dbając o interes Uczelni jako całości – dostrzeganie potrzeb każdego pracownika czy studenta.

»
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Dokończenie rozmowy ze str. 1

Jak na realizację celów zawartych w programie wyborczym Pana Profesora wpłynęło przyjęcie unikatowego
dokumentu – Strategia dla UAM?
Dokument „Strategii rozwoju UAM na lata 2009-2019”
istotnie pomógł nam w sformułowaniu celów naszej działalności i konkretnych zadań, które powinny doprowadzić
do ich osiągnięcia. Większość celów pokrywała się z tymi zawartymi w programie wyborczym, zostały tylko nieco inaczej nazwane, uszeregowane i uzupełnione konkretnymi terminami realizacji. Należy zaznaczyć, że nasza Strategia została dostrzeżona przez Ministerstwo i stała się wzorem dla
innych uczelni przy konstruowaniu tego typu dokumentów.
Jakie propozycje UAM ma dla społeczności lokalnej,
biznesu, czy kultury Poznania i Wielkopolski?
Wiele podejmowanych przez nas inicjatyw wynika ze społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu. Trudno wymienić wszystkie. Wspomnę może obecność Uczelni na wszystkich szczeblach edukacji – od Polskiej Akademii Dzieci, poprzez klasy i szkoły „akademickie”, aż po Uniwersytet III Wieku, poruszanie zagadnień badawczych istotnych
z punktu widzenia miasta i regionu, czy wzmacnianie kulturotwórczej roli Uczelni. Nadmienię również aktywną działalność Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, które koordynuje współpracę pomiędzy uczelnią
i przedsiębiorcami w zakresie komercjalizacji badań oraz
wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, działania związane z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości czy
Preinkubatorem UAM. Przy Rektorze funkcjonuje również
Rada Gospodarcza, która jest swoistym łącznikiem świata
nauki ze światem biznesu. Wreszcie bogate są nasze zasługi, jeśli chodzi o inicjatywy kulturalne i sportowe, adresowane do mieszkańców całego regionu.
Jakie inwestycje – zarówno te materialne, jak i niewidoczne dla oka przeciętnego poznaniaka, dla poprawienia pracy naukowej i dydaktycznej – udało się zrealizować?
Świątynia wiedzy, jaką niewątpliwie jest Uniwersytet, musi mieć konkretną infrastrukturę. A „Uniwersytet w budowie” to od kilku lat nasza rzeczywistość. Duży front robót
inwestycyjnych zastałem po moich poprzednikach, ale wiele
nowych inicjatyw udało się uruchomić za pozyskane z zewnątrz środki finansowe. Stan naszej infrastruktury poprawiamy dzięki środkom własnym, funduszom pochodzącym
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także środkom europejskim, o które coraz efektywniej się staramy. Zaznaczam – lista inwestycji będzie długa.
Na kampusie śródmiejskim zrealizowane zostały: budowa
pierwszego etapu budynku dydaktycznego Wydziału Prawa
i Administracji przy al. Niepodległości, adaptacja pomieszczeń i modernizacja Collegium Maius, budowa Biblioteki Wy2| BLIŻEJ UCZELNI | nr 4 (12)/2011

działu Filologii Polskiej i Klasycznej, modernizacja bazy naukowo-badawczej w Collegium Novum, gruntowna modernizacja DS. Jagienka i DS. Zbyszko, renowacja i modernizacja czterech budynków historycznego kampusu miejskiego
(Collegium Minus, Collegium Iuridicum, Collegium Maius
i Biblioteki Głównej), remont budynku poszpitalnego
przy i pokoszarowego przy al. Niepodległości.
W ramach inwestycji na Morasku przeprowadziliśmy:
pierwszy etap budowy Collegium Chemicum Novum, budowę Hali Sportowej i obiektów sportowych, dróg i parkingów
przy Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Ponadto ogłosiliśmy konkurs na projekt budynku dla Wydziału Historycznego. Budujemy Centrum NanoBioMedyczne i Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii.
Na kampusie „Szamarzewo” zrealizowaliśmy termomodernizację budynków, opracowaliśmy projekt nowego budynku naukowo-dydaktycznego oraz zaktualizowaliśmy plany rewitalizacji i modernizacji Kampusu.
Udało się także przeprowadzić pierwszą część remontu
Domu Akademickiego przy ul. Nieszawskiej (wraz z boiskiem
sportowym), generalny remont zespołu pałacowo-parkowego w Gułtowach i remont Stacji Geoekologicznej w Storkowie. Zakończyliśmy pierwszy etap budowy kompleksu naukowo-dydaktycznego Kolegium UAM w Pile oraz rozbudowę (również pierwszy etap) Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu.
Co jeszcze pozostaje w planach?
Przed nami dokończenie rozpoczętych inwestycji a także
podjęcie nowych, zapisanych w „mapie drogowej” inwestycji, modernizacji i remontów UAM. Wszystko jednak zależy
od środków, które uda się na ten cel przeznaczyć, a jak wiadomo czas jest niełatwy…
Czy Uniwersytet Adama Mickiewicza jest nadal chętnie
wybieraną przez maturzystów szkoła wyższą?
O możliwość studiowania w naszym Uniwersytecie ubiegało się w tym roku ponad 45 tysięcy młodych ludzi, z których 38 tysięcy chciało podjąć naukę na studiach stacjonarnych. Przyjęliśmy około 18 tysięcy studentów na pierwszy
rok studiów, w tym o prawie tysiąc studentów stacjonarnych
więcej niż w roku ubiegłym. To dobrze świadczy, nie tylko
o Uczelni, ale także o młodzieży, która chce się uczyć w jednym z najlepszych polskich ośrodków akademickich.
Czym oprócz – oferty dydaktycznej – Uniwersytet zachęca młodych ludzi do wyboru tej właśnie Uczelni?
Mamy do zaproponowania naprawdę wiele... Atrakcyjne
programy studiów, których ofertę dostosowujemy do zmieniającej się rzeczywistości, doświadczona kadra akademicka, infrastruktura kształcenia na europejskim poziomie, bogata oferta życia sportowego i kulturalnego, czy wreszcie

FOT. UAM

Dla wielu studentów egzamin magisterski, a czasem już
licencjacki, oznacza rozstanie z UAM. Czy Uczelnia podejmuje działania w celu utrzymania z nimi kontaktu lub
śledzenia losów zawodowych?
Badanie losów naszych absolwentów to nowe zadanie stojące przed Uczelnią, związane z wdrażaniem nowelizacji
ustawy o szkolnictwie wyższym. W tym celu nasze Biuro Karier przygotowało wniosek wspólnie z konsorcjantem – znanym polskim biurem badania opinii publicznej, oparty
na wykorzystaniu łączenia baz danych w oparciu o system
USOS i przystąpiono do przetargu na realizację metodologii
tego typu badań. Niestety projekt ten nie został zaakceptowany do realizacji. Przeprowadzono analizę narzędzi badań
losów absolwentów, stosowanych na niektórych wydziałach
Uczelni. Prowadzono również spotkania mające na celu przygotowanie koncepcji metodologii badań. W tym roku akademickim chcemy ten projekt doprowadzić do końca.
W ramach działań skierowanych do absolwentów spotkałem się w minionym roku akademickim z grupami absolwentów kilku kierunków, którzy ukończyli studia na naszej
Uczelni w 1961 roku, czyli 50 lat temu. Wydział Prawa i Administracji wprowadził do programu zjazdów absolwentów
uroczystość wręczenia okolicznościowych dyplomów „odnowienia magisterium”. Te podniosłe uroczystości będą kontynuowane w przyszłości. Wierzymy, że inne wydziały włączą
się w tego typu działania.

możliwość edukacji i prowadzenia badań, również w zagranicznych ośrodkach.
O jakość kształcenia dbamy szczególnie. Od początku kadencji realizujemy ambitny projekt wewnętrznego systemu
zapewnienia jakości kształcenia. Przebudowujemy i uatrakcyjniamy programy studiów. To wszystko w trosce o wszechstronne wykształcenie naszych absolwentów. Zarówno
w procesie dydaktycznym, jak i badawczym współpracujemy ze szkołami wyższymi Poznania, a także z uczelniami zagranicznymi. Prowadzimy studia międzywydziałowe i międzyobszarowe, które pozwalają młodym ludziom czerpać
z doświadczeń nie tylko naszych wykładowców, ale także
nauczycieli akademickich m.in. z Politechniki Poznańskiej
czy Uniwersytetu Ekonomicznego, z którym zamierzamy
otworzyć wspólny kierunek: studia prawno-ekonomiczne.
Ta obszerna oferta dydaktyczna, znakomita kadra naukowo-dydaktyczna, jak i umiędzynarodowienie studiów, a także renoma UAM oparta na tradycji i obecnym, wysokim poziomie powoduje, że nasz Uniwersytet jest najpopularniejszą wielkopolską uczelnią.

Czy uczelniom i absolwentom w Polsce potrzebne są
w ogóle organizacje absolwenckie?
Uważam, że to bardzo cenne inicjatywy. Niezwykle cieszę
się, że ostatnio tak prężnie rozwija się działalność naszego
Stowarzyszenia Absolwentów, wydawane jest czasopismo,
newslettery i coraz więcej jest imprez społecznych i kulturalnych.
Ideałem są dla mnie w tej mierze stowarzyszenia amerykańskie, które mają już wieloletnie tradycje (alumni association). Te doskonale zorganizowane organizacje oferują różnorodność projektów, które pomagają absolwentom pozostawać w związku z macierzystą uczelnią.
Już w trakcie całego cyklu studiów dba się o to, by student
miał silne poczucie przynależności do uczelnianej wspólnoty i się z nią identyfikował. Charakterystyczna jest dbałość o absolwenta, interesowanie się jego losem i jednoczesne informowanie o poczynaniach szkoły, zapraszanie
na uczelniane przedsięwzięcia oraz budowanie trwałych relacji, które mogą zaowocować wspieraniem uczelni, bardzo
często finansowym.
Co zdaniem Pana Profesora, może zrobić Stowarzyszenie Absolwentów UAM, by z jednej strony zyskać popularność, a z drugiej – zaangażować w swoją działalność
jak największą ilość absolwentów?
Nasze Stowarzyszenie znajduje się na dobrej drodze do coraz skuteczniejszego aktywizowania więzi między UAM a jego absolwentami w kraju i za granicą. Cieszyłbym się, gdyby w ramach krzewienia form koleżeńskiego współżycia
i kontaktów towarzyskich, organizowane były spotkania poszczególnych roczników ukończenia studiów. Cenna byłaby także działalność publikacyjna. Marzyłbym, by pierwszą
publikacją była książka o wybitnych absolwentach, których
sylwetki i dzieło życia mogłyby stanowić element doskonale promujący Almae Mater Posnaniensis.
Dziękujemy za rozmowę
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JEDEN
Z CZTERECH

Przed Świętem Zmarłych członkowie Zarządu SAUAM
odwiedzili grób prof. Michała Sobeskiego

Profesor Michał Sobeski
– filozof, działacz kulturalny,
krytyk, publicysta
– to trzeci z Ojców-Założycieli
dzisiejszego Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza,
którego sylwetkę prezentujemy.

M

ichał Sobeski urodził się w 1877 roku w Pleszewie, w rodzinie ziemiańskiej. Po ukończeniu gimnazjum, studiował filozofię i nauki przyrodnicze w Monachium, Berlinie, Lipsku, Getyndze i Wrocławiu. W 1902 roku ukończył chemię, a rok później uzyskał doktorat filozofii z zakresu psychologii eksperymentalnej. Studiom filozoficznym poświęcił czas spędzony
w Genewie, Florencji, Rzymie i Paryżu. W 1910 roku habilitował się się z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie rozpoczął współpracę z Heliodorem Święcickim, Sta4| BLIŻEJ UCZELNI | nr 4 (12)/2011

nisławem Kozierowskim i Józefem Kostrzewskim – wszedł
w skład komisji, która miała utworzyć Uniwersytet Polski
w Poznaniu. Jego wysiłkom uczelnia w dużej mierze zawdzięcza swe powstanie. W 1919 roku został jednomyślnie
wybrany na dziekana Wydziału Filozoficznego.
Jako filozof zajmował się przede wszystkim problemami
estetyki, filozofii sztuki i historią filozofii. Od 1915 roku, kiedy na stałe zamieszkał w Poznaniu, brał czynny udział w życiu kulturalnym miasta i uczestniczył w pracach towarzystw
naukowych. Był inicjatorem tzw. „mówionego miesięcznika”
– zebrań intelektualistów, na których omawiano aktualne
zagadnienia kultury. Podobny cel miało Towarzystwo Okrągłego Stołu, w którym aktywnie działał. Współpracował także z licznymi czasopismami literacko–artystycznymi i naukowymi, był recenzentem teatralnym w dziennikach.
W 1939r. został internowany, a po pobycie w obozie przejściowym przewieziony do Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie
zmarł.
Przez wiele lat, jego mogiła na Cmentarzu Zasłużonych
Wielkopolan w Poznaniu, pozostawała zniszczona, bezimienna i zapomniana. W październiku br. postawiono piękny pomnik autorstwa poznańskiego rzeźbiarza prof. Józefa Petruka. W Pleszewie, miejscu urodzenia profesora Michała Sobeskiego, jedna z ulic ma nosić jego imię.
Oprac. Ilona Długa
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...nie zapominajmy

o tradycji

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu
z udziałem Prezydenta Polski
Bronisława Komorowskiego,
konferencja naukowa, koncerty
i wystawa uświetniły obchody 400 lat
tradycji uniwersyteckich w Poznaniu.

28

października 1611 roku król Zygmunt III Waza
nadał przywilej Kolegium Jezuickiemu, które
mogło się stać pierwszym w Poznaniu uniwersytetem, jednak sprzeciw Akademii Krakowskiej spowodował, że papież Paweł V nie zgodził się na otwarcie nowego
uniwersytetu. Na podstawie przywileju królewskiego Kolegium Jezuickie otrzymało prawo do nadawania tytułów magistra i doktora. Formalnie uniwersytet w Poznaniu powstał
w 1919 roku jako Wszechnica Piastowska.
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu uczcił tamte wydarzenia. Kulminacyjnym momentem uroczystych obchodów było nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu w gmachu dawnego kolegium jezuickiego z udziałem Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. Miało ono miejsce dokładnie co
do dnia czterysta lat po nadaniu przywileju.
Znamienite grono uczestników zgromadziła 2-dniowa konferencja naukowa „Wokół jezuickiej fundacji uniwersytetu
z 1611 roku dla upamiętnienia 400 rocznicy starań o utworzenie uniwersytetu w Poznaniu”. Rozpoczęła ją premiera
filmu dokumentalnego pt. „400 lat tradycji uniwersyteckich
w Poznaniu” wyprodukowanego przez Uniwersyteckie Studio Filmowe UAM. Wystąpienia prelegentów pokazały szerokie spektrum zagadnienia – od sytuacji w Poznaniu i Wielkopolsce na przełomie XVI i XVII wieku, poprzez stan oświaty w tym okresie, starania o przekształcenie poznańskiego
kolegium jezuitów w uniwersytet, skład kadry nauczycielskie poznańskiego kolegium, zaprezentowanie biblioteki jezuickiej, układu przestrzennego i architektonicznego zespołu Kolegium Jezuickiego, aż po sylwetki Jakuba Wujka i Augusta Cieszkowskiego.
Wydarzeniom tym towarzyszyła część artystyczna, na którą złożyły się: prezentacja w ramach cyklu Verba Sacra – Modlitwy Katedr Polskich pt. „Staropolskie oracje uniwersyteckie z Poznania. Spektakl architektury, światła, słowa i mu-

zyki”; koncert „Wzór na utwór, czyli muzyka i nauka”, podczas którego prowadzący – dyrygent Marcin Sompolińskie
w sposób popularny zilustrował utworami muzycznymi odkrycia naukowe oraz premierowe wykonanie utworu „Poculo Pleno” specjalnie skomponowanego z okazji 400 rocznicy
przez Jacka Sykulskiego do słów profesora Sylwestra Dworackiego na zamówienie Uniwersytetu.
Do 21 grudnia 2011 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej
obejrzeć można wystawę „400 lat tradycji uniwersyteckich
w Poznaniu”. Najważniejszym jej eksponatem jest oryginał
przywileju Zygmunta III Wazy z 1611 roku ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu. Zobaczyć można także
inkunabuły i starodruki, z których najcenniejsze pochodzą
ze zbiorów bibliotek dawnej Akademii Lubrańskiego i Kolegium Jezuickiego w Poznaniu. Dodatkowo, w formie cyfrowej prezentacji, pokazywane są bezcenne katalogi z 1609
roku i 1610 roku, przechowywane obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali, a wywiezione z Poznania do Szweid
cji w 1656 roku.
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POLUB NAS na FB
Dodałeś już SAUAM do ulubionych
na portalu Facebook???
Zamieszczamy tam aktualne informacje
na temat wydarzeń organizowanych
nie tylko przez Stowarzyszenie,
ale także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
Koncerty, wykłady otwarte, wernisaże, wycieczki,
rajdy i inne imprezy...
Jeśli chcesz być na bieżąco,
kliknij „Lubię to” :)

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
Wszystkich absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu
zapraszamy – oprócz wstępowania do SAUAM
– także do współpracy przy tworzeniu biuletynu
„Bliżej Uczelni”.
Jeśli masz ciekawy pomysł, mieszkasz w interesującym
miejscu, lubisz i umiesz pisać krótkie notatki,
długie artykuły, felietony czy wiersze i chciałbyś
współredagować nasza gazetę, napisz do nas na adres:

bliżej-uczelni@wp.pl

bliżej Uczelni

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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Członkiem Stowarzyszenia może być każdy absolwent Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Członek Stowarzyszenia ma prawo do czynnego i biernego udziału w wyborach
do władz Stowarzyszenia, uczestnictwa w zjazdach, zebraniach, sesjach
naukowych, kursach i konferencjach, organizowanych przez Stowarzyszenie, wystąpienia do władz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami, korzystania z form pomocy koleżeńskiej, a także posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznak Stowarzyszenia.
Chcąc zostać członkiem SAUAM wystarczy wypełnić deklarację, którą można otrzymać w siedzibie SAUAM w godzinach dyżurów lub
pobrać na stornie internetowej www.sauam.poznan.pl. Po wypełnieniu i podpisaniu trzeba dostarczyć ją do Stowarzyszenia – osobiście lub
pocztą. Potem należy opłacić składki. Następnie SAUAM przygotuje
legitymację i już absolwent może korzystać z praw i przywilejów, jakie
wynikają z przynależności do Stowarzyszenia.

Absolwenci rocznika 2011 zwolnieni są z opłaty
wpisowej oraz składki przez okres 2 lat!!!
POSIADACZE LEGITYMACJI SAUAM MOGĄ KORZYSTAĆ
Z RABATÓW U NASTEPUJĄCYCH PARTNERÓW:
TEATR WIELKI W POZNANIU
ul.Fredry 9 Poznań
http://www.opera.poznan.pl/
Bilety w specjalnej cenie na spektakle
dla środowisk akademickich miasta
Poznania w ramach tzw. „Premier
studenckich”. Informacje na stronie
www SAUAM
TEART NOWY W POZNANIU
ul.Dąbrowskiego 5 Poznań
http://www.teatrnowy.pl/
Bilety w promocyjnej cenie
na wybrane spektakle
- informacje będą zamieszczane
na stronie www SAUAM
WYDAWNICTWO
MEDIA RODZINA
ul. Pasieka 24 Poznań
www.mediarodzina.com.pl
10% rabatu na zakupy dokonane
w sklepie internetowym
Wydawnictwa.
GASTRO - KRÓLSCY
I GEBRU Sp.J.
Na terenie UAM działają 2 lokale
firmy Gastro-Królscy i Gebru Sp.J.,
które są usytuowane w Collegium
Historicum przy ul. Św.Marcin 78
i w Domu Studenckim Jowita
przy ul. Zwierzynieckiej 7.
www.krolscy-gebru.pl

SALON ZDROWIA
I RELAKSU VENUS
os. Piastowskie 40, Poznań
e-mail: salon@figuravenus.pl
www.figuravenus.pl
Rezerwacje: 503-057-037
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 9-21
sobota 10-14
PARK WODNY OCTOPUS
W SUCHYM LESIE
ul. Szkolna 18, Suchy Las
Czynny od godz. 6.00 - 21:45
we wszystkie dni tygodnia http://octopus.suchylas.pl/
Wejście jednorazowe na basen
w cenie biletu ulgowego
PRACOWNIA KRE-AKCJA
tel. +48 795 474 110
http://kre-akcja.blogspot.com
Biżuteria z minerałów i sztuczna,
wyroby z filcu, rękodzieło artystyczne,
warsztaty.
10% rabatu na zakupione
przedmioty i warsztaty.

