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Co skłoniło Pana Profesora do ubiegania się
o powierzenie misji Rektora UAM w Poznaniu
na kolejną kadencję?

Na tę de cy zję zło ży ło się kil ka czyn ni ków. Po pierw sze:
sze reg roz po czę tych stra te gicz nych dla uczel ni za dań, wy -
ma ga ją cych pil nej kon ty nu acji, ma my bo wiem dal sze roz le -
głe pla ny jej roz wo ju. Ha sło, któ re nam przy świe ca na no -
wą ka den cję brzmi „WSPÓLNIE ZMIENIAMY
UNIWERSYTET – ZMIANA NIE PRZEKREŚLA TRADYCJI”.
Zmia ny w Uni wer sy te cie są nie odzow ne, chce my i mu si my
je prze pro wa dzać, przy współ udzia le spo łecz no ści aka de mic -
kiej i nie tra cąc z po la wi dze nia te go, co le ża ło u pod wa lin
po wsta nia Uni wer sy te tu. Mógł bym po wtó rzyć za Win sto -
nem Chur chil lem, że „im da lej wstecz spo glą da my, tym bar -
dziej wi dzi my przy szłość”. Do ubie ga nia się o re elek cję skło -
ni ło mnie tak że za ufa nie znacz nej czę ści na szej wspól no ty
aka de mic kiej a tak że do świad cze nie wy ni ka ją ce z 10-let -
niej już pra cy w oko li cach rek to ra tu…

Czy bę dzie to ła twiej sza ka den cja?
Bio rąc pod uwa gę uwa run ko wa nia ze wnętrz ne, z pew -

no ścią nie. Bo i niż de mo gra ficz ny, i co raz mniej szy udział
w struk tu rze fi nan sów uczel ni środ ków z bu dże tu pań stwa,
i kon ku ren cja in nych uczel ni… Jed nak że do świad cze nie i de -
ter mi na cja do do pro wa dze nia pew nych spraw do szczę śli -
we go fi na łu, za pał i kom pe ten cje współ pra cow ni ków, suk ce -
sy w po zy ski wa niu ze wnętrz nych środ ków, za rów no na ba -
da nia, dy dak ty kę jak i na in we sty cje a na wet wspo ma ga nie
za rzą dza nia spra wia ją, że nie pa trzy my w przy szłość w czar -
nych bar wach. Ma my nad rzęd ny, wspól ny cel: sil ny na uko -
wo, róż no rod ny dy dak tycz nie, do bry i pręż ny Uni wer sy tet.
Ma my świet nych na ukow ców i wie lu wspa nia łych dy dak ty -
ków, ka drę ad mi ni stra cyj ną tak że sta ra my się po zy ski wać
w dro dze kon kur sów i sys te ma tycz nie do sko na lić jej umie -
jęt no ści, tak więc naj waż niej szy za sób na szej uczel ni – jej ka -
dra – po zwo li osią gnąć suk ces.

Ja kie ce le i za da nia po zo sta ły do do koń cze nia?
A ja kie no we za da nia sta wia Pan przed so bą oraz
współ pra cow ni ka mi?

W pro gra mie wy bor czym wy od ręb ni li śmy 3 ce le. 

Pierw szy z nich okre śli li śmy ja ko: SPRAWNIE
ZARZĄDZANY PROCES BADAWCZY I EDUKACYJNY ORAZ
EFEKTYWNE RELACJE Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM
I SPOŁECZNYM. Trosz czy li śmy się do tąd i na dal za bie ga -
my w du chu Stra te gii Roz wo ju UAM o naj wyż szą ja kość ba -
dań i kształ ce nia. Obec nie uwa ża my, że pro ce sem ba daw -
czym i edu ka cyj nym na le ży wła ści wie za rzą dzać. Stąd wy -
od ręb ni li śmy 5 ob sza rów za rzą dza nia: ba da nia na uko we,
kształ ce nie, re la cje z oto cze niem spo łecz no -go spo dar czym,
za so by ka dro we, fi nan se i ma ją tek uczel ni. W ra mach ob sza -
ru ba da nia na uko we chce my okre ślić pro fil i po li ty kę ba daw -
czą uczel ni, roz wi jać na dal in ter dy scy pli nar ne kie run ki ba -
dań; utwo rzyć re po zy to rium wie dzy w ob sza rze ba dań na -
uko wych (ba zę uczel nia nych ze spo łów na uko wych, pro jek -
tów ba daw czych oraz apa ra tu ry ba daw czej) i w koń cu zbu -
do wać sys tem za rzą dza nia in fra struk tu rą ba daw czą w ob -
rę bie ca łej uczel ni. Je śli cho dzi o kształ ce nie, za mie rza my
opra co wać i wdro żyć stra te gię kształ ce nia; kon ty nu ować
wpro wa dze nie sys te mu za rzą dza nia ja ko ścią kształ ce nia, do -
sko na lić pro ces dy dak tycz ny na wszyst kich szcze blach
kształ ce nia (a szcze gól nie na II i III stop niu), zbu do wać sys -
tem re kru ta cji stu den tów z za gra ni cy oraz utrzy mać wy so -
ki sto pień mo bil no ści stu den tów. Pla nu je my rów nież po wią -
zać efek ty kształ ce nia z wy mo ga mi ryn ku pra cy; wdro żyć
sys tem kształ ce nia usta wicz ne go (od Ko lo ro we go Uni wer sy -
te tu po Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku); pro mo wać no we tech -
no lo gie w dy dak ty ce (e -le ar ning, te le kon fe ren cje) oraz wpro -
wa dzić sys tem za rzą dza nia po wierzch nią dy dak tycz ną UAM.
W ra mach re la cji z oto cze niem spo łecz no -go spo dar czym pla -
nu je my wzmoc nie nie udzia łu przed się bior ców i pra co daw -
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ców w pro ce sie dy dak tycz nym i ba daw czym (bę dą no we za -
da nia dla Ra dy Go spo dar czej, wię cej sta ży i prak tyk, pra ce
dy plo mo we i kon trak ty ba daw cze na rzecz in sty tu cji i przed -
się biorstw) oraz dal szy roz wój kul tu ro twór czej ro li uczel ni.
Chce my rów nież po sta wić na no wo cze sne za rzą dza nie roz -
wo jem kadr uczel ni i w tym ce lu m.in. zmo dy fi ko wać sys tem
ocen pra cow ni czych i po wią zać wy na gro dze nia z efek tyw -
no ścią pra cy; pro mo wać po sta wy otwar te na współ pra cę,
kon ku ren cyj ność i mo bil ność; pod no sić kwa li fi ka cje ka dry
kie row ni czej; usta wicz nie pod no sić kwa li fi ka cje pra cow ni -
ków (w za kre sie: dy dak ty ki, ba dań, za rzą dza nia, zna jo mo ści
ję zy ków ob cych, pro mo cji i mar ke tin gu, no wych na rzę dzi in -
for ma tycz nych). Bar dzo waż nym za da niem do do koń cze nia
bę dzie re or ga ni za cja sys te mu po dej mo wa nia de cy zji ka dro -
wych. Po zo sta je cią głe za bie ga nie o wzrost płac pra cow ni -
ków i roz wój po za fi nan so wych ele men tów mo ty wa cyj nych
oraz wdro że nie no wych tech no lo gii in for ma cyj nych, in for -
ma tycz nych i ko mu ni ka cyj nych. Waż na sfe ra za rzą dza nia to
fi nan se i ma ją tek uczel ni. Tu za mie rza my wpro wa dzić no we
za sa dy pla no wa nia, bu dże to wa nia i po dej mo wa nia de cy zji
fi nan so wych a tak że no we pro ce du ry i re gu ły do ty czą ce ana -
liz fi nan so wych. Chce my tak że peł niej wy ko rzy stać no we na -
rzę dzia in for ma tycz ne w ana li zach fi nan so wych oraz zmo -
der ni zo wać sys tem in wen ta ry za cji ma jąt ku trwa łe go. 

Cel dru gi pro gra mu to ADMINISTRACJA UCZELNI
WSPIERAJĄCA BADANIA I DYDAKTYKĘ. Wy wal czy li śmy
już bo wiem re wa lo ry za cję pro gra mu wie lo let nie go na in we -
sty cje. Te raz chce my po sta wić na no wo cze sną ad mi ni stra -
cję, z dzia ła mi przy sta ją cy mi do no wych za dań, wy po sa żo -
ny mi w do bre ka dry i no we na rzę dzia in for ma tycz ne.

I wresz cie CEL 3 – INTEGRACJA POZNAŃSKIEGO
ŚRODOWISKA NAUKOWEGO W ZAKRESIE BADAŃ
I DYDAKTYKI, któ ry ro zu mie my ja ko: bu do wę sys te mu
wspie ra nia ze spo łów ba daw czych in te gru ją cych przed sta -
wi cie li śro do wi ska na uko we go Po zna nia, bu do wę sys te mu
za rzą dza nia wspól ną in fra struk tu rą ba daw czą (w ra mach
kon sor cjów WCZT, CNBM i nie tyl ko); pro wa dze nie po li ty ki
wspól nych śro do wi sko wych apli ka cji o du żą in fra struk tu rę
ba daw czą oraz dal sze roz wi ja nie wspól nych kie run ków stu -
diów. 

Za tem – jak wi dać – pla ny przed na mi bar dzo am bit ne…

W ostat nich ty go dniach dys ku tu je się w Pol sce
o tym, że szko ły wyż sze nie przy go to wu ją stu den -
tów do pod ję cia pra cy za wo do wej we współ cze -
snej go spo dar ce. Ja ka jest opi nia Pa na Rek to ra
na ten te mat?

Bar dzo po pie ram na cisk na bar dziej prak tycz ne przy go -
to wa nie stu den tów do wy zwań zwią za nych z pra cą za wo -
do wą, co po zwa la ukie run ko wy wać edu ka cję pod ką tem po -
trzeb ryn ku pra cy. 

W UAM na wie lu wy dzia łach już to się dzie je, stu den ci
uczą się przed się bior czo ści, za rzą dza nia ze spo ła mi ludz ki mi
czy tre nin gu in ter per so nal ne go. Za dba my o to, by każ dy wy -
dział miał moż li wość pro wa dze nia ta kich za jęć. Do dat ko wo,
ob ser wa cja ryn ku pra cy i mo ni to ro wa nie lo sów ab sol wen -
tów – to za da nia, któ re mu si my z du żą ener gią pod jąć. Z dru -
giej stro ny nie mo że my za po mi nać, że je ste śmy uni wer sy -
te tem a nie szko łą za wo do wą i że umie jęt no ści (tzw. „mięk -
kie”) nie mo gą przy sło nić zdo by wa nia wie dzy pod sta wo wej. 

Bar dzo dzię ku je my za roz mo wę

Wso bo tę 8 wrze śnia 2012 ro ku na Pla cu Wol no -
ści, 40 po znań skich or ga ni za cji na spe cjal nie przy -
go to wa nych sto iskach pre zen to wa ło swo ją ofer tę

miesz kań com Po zna nia. By ło we so ło i ko lo ro wo, gło śno i cie -
ka wie. Plac wy peł nił się ba lo ni ka mi, sto li ka mi, przy któ rych
pro wa dzo no za ję cia dla naj młod szych, a na pły cie or ga ni -
zo wa no licz ne gry i za ba wy. Spo tkać moż na by ło ku gla rzy
i nie to pe rze. Oglą da li śmy po ka zy ju do, psów asy sten tów oraz
ra tow nic twa me dycz ne go. Sce na by ła miej scem pre zen ta cji
ar ty stycz nych. Roz da wa no ulot ki, ka len da rzy ki, bro szu ry,
cu kier ki, jabł ka, drob ne upo min ki... Każ dy mógł za grać
w „po za rzą do wą grę miej ską” i wziąć udział w po cho dzie
oraz licz nych kon kur sach. Wo lon ta riu sze krą ży li wśród prze -
chod niów i za chę ca li do od wie dze nia sto isk, a naj cie kaw -
sze roz mo wy i wy mia nę do świad czeń pro wa dzi li mię dzy so -
bą przed sta wi cie le or ga ni za cji. 

Sto isko SAUAM od wie dza li za rów no przed sta wi cie le star -
szych rocz ni ków, jak i obec ni stu den ci. Na każ de go cze kał słod -
ki dro biazg, a chęt ni mo gli wziąć udział w kon kur sie wie dzy
o UAM i wy grać upo mi nek na sze go Sto wa rzy sze nia. Trze ba
przy znać, że po zna nia cy do brze ra dzi li so bie z py ta nia mi i nikt
nie od cho dził z pu sty mi rę ko ma. War to do dać, że pod -
czas III Po znań skie go Dnia Or ga ni za cji Po za rzą do wych, Sto -
wa rzy sze nie Ab sol wen tów UAM w Po zna niu by ło je dy nym re -
pre zen tan tem or ga ni za cji ab sol wen tów spo śród wszyst kich
Uczel ni na sze go mia sta. 

Dzień Or ga ni za cji Po za rzą do wych za in au gu ro wał ob cho dy
Ty go dnia Or ga ni za cji Po za rzą do wych. W dniach od 10 do 14
wrze śnia 2012 r. w sie dzi bach or ga ni za cji i pla ców kach przez
nie pro wa dzo nych moż na by ło za po znać się z wa chla rzem ich
moż li wo ści. Od by wa ły się licz ne szko le nia, kon fe ren cje, prze -
gląd re kla my spo łecz nej, de ba ty, drzwi otwar te, a na wet moż -
li wość sko rzy sta nia z in dy wi du al nych po rad do rad ców za wo -
do wych, psy cho lo gów i wie le in nych.

Ilo na Dłu ga

SAUAM 
W WACHLARZU ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

Wachlarz możliwości poznańskich organizacji
pozarządowych rozwinął się podczas III Poznańskiego
Dnia i Tygodnia Organizacji Pozarządowych. 
Wśród nich znalazło się również Stowarzyszenie
Absolwentów UAM w Poznaniu. 

Stoisko SAUAM
podczas
III Poznańskiego
Dnia Organizacji
Pozarządowych
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Pod opie ką przed sta wi ciel ki Uczel ni, peł nią cej
rów nież funk cję prze wod ni ka, uczest ni cy wy -
ciecz ki mie li oka zję za po znać się z hi sto rią
i współ cze snym ob li czem Via dri ny /łac. Via -
drus – Od ra/ oraz zwie dzić kom pleks trzech

obiek tów uni wer sy tec kich, w skład któ re go wcho dzi za -
byt ko wy Gmach Głów ny oraz dwa współ cze sne bu dyn ki.

W Gma chu Głów nym Via dri ny, po cho dzą cym z 1739 ro -
ku, gdzie obec nie znaj du je się m.in. sie dzi ba władz Uczel -
ni, gru pa obej rza ła Au lę Uni wer sy tec ką, wy sta wę fo to gra -
fii pre zen tu ją cą hi sto rię Uczel ni w la tach 1506 – 1811
i 1990 – 2010 oraz Bi blio te kę Uni wer sy tec ką. Cie ka wost -
kę mo że sta no wić fakt, że księ go zbiór usy tu owa no na te -
re nie daw niej sze go po dwó rza – je go wol na prze strzeń zo -
sta ła za da szo na, a in te re su ją ce roz wią za nie ar chi tek to -
nicz ne wnę trza po zwo li ło za cho wać i wy eks po no wać
ozdob ne ce gla ne li co ścian te go za byt ko we go bu dyn ku.

Na stęp nie uczest ni cy wy ciecz ki uda li się do dru gie go,
bar dzo no wo cze sne go bu dyn ku uni wer sy tec kie go. W tym
obiek cie miesz czą się m.in. sa le wy kła do we, stu denc ka

Ab sol wen ci na szla ku uni wer sy te tów

VIADRINA 
– ZABYTKOWA I NOWOCZESNA

Stowarzyszenie Absolwentów UAM
w Poznaniu zorganizowało
w dniach 7-8 września 2012 roku
wycieczkę autokarową
na Uniwersytet Europejski
Viadrina do Frankfurtu nad Odrą. 

Agnieszka Schmid – Uniwersytet Viadrina

Nowoczesny budynek Uniwersytetu im. Graefin Doenhoff
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sto łów ka. Bu dy nek zo stał od da ny do użyt ku w 2002 ro ku
i na zwa no go imie niem „Gra efin Do en hoff”. Hra bi na Ma -
rion Do en hoff /1909 – 2002/ by ła nie miec ką pi sar ką, dzien -
ni kar ką i dzia łacz ką na rzecz po jed na nia Nie miec z kra ja -
mi Eu ro py Wschod niej. Skrom ne po pier sie pi sar ki zdo bi
hol wej ścio wy bu dyn ku.

W trze cim, nie daw no zmo der ni zo wa nym bu dyn ku
zwa nym „Au di max”, z głów nym au dy to rium Uczel ni, gru -
pa zo sta ła za pro szo na na spo tka nie z Agniesz ką Schmid,
ko or dy na to rem ds. pol skich stu den tów. By ła oka zja
do szcze gó ło we go za po zna nia się m.in. ze struk tu rą Uni -
wer sy te tu i pro gra mem na ucza nia. 

Spo tka nie za koń czo no słod kim po czę stun kiem i roz -
da niem ma te ria łów in for ma cyj nych. Po zo sta ły czas wol -
ny prze zna czo no na zwie dza nie za byt ków ar chi tek tu ry
sa kral nej Frank fur tu, po dzi wia nie nie wiel kich, lecz uro -
kli wych form rzeź biar skich oraz barw nych, czę sto za -
baw nych in sta la cji ar ty stycz nych.

Wa cła wa Ma łec ka

Gmach Graefin Duenhoff

Uczestnicy wycieczki z przewodnikiem
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bliżejUczelni Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Człon kiem Sto wa rzy sze nia mo że być każ dy ab sol went Uni wer -
sy te tu Po znań skie go i Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza.
Czło nek Sto wa rzy sze nia ma pra wo do czyn ne go i bier ne go
udzia łu w wy bo rach do władz Sto wa rzy sze nia, uczest nic twa
w zjaz dach, ze bra niach, se sjach na uko wych, kur sach i kon -
fe ren cjach, or ga ni zo wa nych przez Sto wa rzy sze nie, wy stą -
pie nia do władz Sto wa rzy sze nia z wnio ska mi i po stu la ta mi,
ko rzy sta nia z form po mo cy ko le żeń skiej, a tak że po sia da nia
le gi ty ma cji człon kow skiej i no sze nia od znak Sto wa rzy sze nia.

Chcąc zo stać człon kiem SAUAM wy star czy wy peł nić
de kla ra cję, któ rą moż na otrzy mać w sie dzi bie
SAUAM w go dzi nach dy żu rów lub po brać na stor nie
in ter ne to wej www.sauam.po znan.pl. Po wy peł nie -
niu i pod pi sa niu trze ba do star czyć ją do Sto wa rzy -
sze nia – oso bi ście lub pocz tą. Po tem na le ży opła cić
skład ki. Na stęp nie SAUAM przy go tu je le gi ty ma cję
i już ab sol went mo że ko rzy stać z praw i przy wi le jów,
ja kie wy ni ka ją z przy na leż no ści do Sto wa rzy sze nia.

TEATR WIELKI W POZNANIU
ul. Fredry 9 Poznań
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
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.

Ab sol wen ci rocz ni ka 2012 zwol nie ni są z opła ty wpi so wej 
oraz skład ki przez okres 2 lat!!!

PO SIA DA CZE LE GI TY MA CJI SAUAM MO GĄ KO RZY STAĆ 
Z RA BA TÓW U NA STE PU JĄ CYCH PART NE RÓW:

WAR TO WIE DZIEĆ

S P O N S O R Z Y:  

Dyżury członków Zarządu odbywają się w siedzibie SAUAM w Collegium Minus, 
ul. Wieniawskiego 1, pokój nr 315 C na III piętrze we wtorki w godz. 16.00-18.00 oraz w czwartki w godz. 11.00-13.00;
telefon 61 829 44 97; adres e-mail: saup@amu.edu.pl
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