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C Z A S O P I S M O  S T O W A R Z Y S Z E N I A  A B S O L W E N T Ó W  U A M

Członkom i Sympatykom 
Stowarzyszenia Absolwentów UAM 
życzymy wszelkiej pomyślności 
i spełnienia marzeń 

w

Pierwszą imprezą w 2012 roku będzie spotkanie
z dominikaninem, Ojcem Janem Górą 
na Polach Lednickich. 
Odbędzie się ono w niedzielę 15 stycznia 2012 r. 
Wyjazd autokaru z Placu Mickiewicza o godz. 14.30.
Koszt – 30 zł dla Członka Stowarzyszenia 
i 40 zł dla pozostałych osób. 
Bilety można nabywać podczas dyżurów SAUAM. 

Tradycyjnie zapraszamy także na Spotkanie Noworoczne
Absolwentów w Teatrze Wielkim w Poznaniu.
Zaplanowaliśmy je na niedzielę 5 lutego 2012 r.
na godz. 18.00. 
Wspólnie obejrzymy spektakl „Wesele Figara”.
Bezpośrednio po nim, wszystkich Absolwentów
z osobami towarzyszącymi zapraszamy 
na lampkę wina. 

Nowym Roku
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Z ja ki mi pla na mi roz po czy nał Pan swo ją mi sję ja ko
Pro rek tor UAM? Któ re z nich uda ło się do tej po ry
zre ali zo wać? 

Przed się bior czość, po li ty ka in no wa cyj na, ko mer cja -
li za cja wie dzy, trans fer tech no lo gii to za gad nie nia bli -
skie mi od po ło wy lat 90. ubie głe go wie ku. Współ two -
rzy łem i przez kil ka na ście lat współ za rzą dza łem Po -
znań skim Par kiem Na uko wo -Tech no lo gicz nym. Z po -
wo dze niem ini cjo wa łem, pro wa dzi łem, oce nia łem set -
ki pro jek tów i apli ka cji do ty czą cych fi nan so wa nia
dzia łań z róż nych dzie dzin, kie ro wa nych do roz ma -
itych or ga ni za cji świa to wych czy eu ro pej skich. Wy -
mie nio ne do świad cze nia spo wo do wa ły, że w na tu ral -
ny spo sób zo sta łem Pro rek to rem ds. Pro gra mów Eu -
ro pej skich i Współ pra cy z Go spo dar ką. Przy ją łem tę
funk cję, by zmie nić Uczel nię przy naj mniej w tych
dwóch ob sza rach. Dzię ki nim obej mu ję swo ją dzia łal -
no ścią za rów no sfe rę dy dak ty ki, jak i ba dań na uko -
wych oraz w sze ro kim za kre sie współ pra cu ję z po -
zo sta ły mi ko le ga mi pro rek to ra mi. Dzi siaj, po 3 la tach
i 3 mie sią cach pra cy na tym sta no wi sku mo gę po wie -
dzieć, że uda ło się do pro wa dzić do wie lu zmian. Nie

do koń ca za do wa la ją mnie jesz cze efek ty, cho ciaż za -
uwa żam suk ce sy. Moż na je mie rzyć w róż ny spo sób,
np. licz bą pro jek tów, o któ rych do fi nan so wa nie wy -
stą pi li śmy czy kwo ta mi pie nię dzy zdo by ty mi na ba -
da nia. Je stem po to, że by uła twiać apli ko wa nie, pro -
mo wać ten spo sób zdo by wa nia fun du szy, bu do wać
przy ja zną ad mi ni stra cję, czy wręcz cza sa mi oso bi ście
ak ty wi zo wać do na pi sa nia pro jek tu.

Co UAM da je go spo dar ce? Czy wy ko rzy sty wa ne są
przez nią po wsta ją ce tu taj in no wa cje, po my sły lub
no we tech no lo gie? 

W ca łej Eu ro pie uczel nie dą żą do te go, by tzw. uni -
wer sy tet trze ciej ge ne ra cji czy ina czej – przed się bior -
czy – nie zaj mo wał się je dy nie ba da nia mi i edu ka cją,
ale rów nież two rze niem i im ple men ta cją no wo cze -
snych tech no lo gii – al bo do pod mio tów go spo dar -
czych, któ re go to we są je przy jąć, al bo bez po śred nio
na ry nek po przez no we fir my two rzo ne przez pra cow -
ni ków, dok to ran tów, stu den tów. Wbrew jed nak te mu,
co się po wszech nie lan su je na te mat prak tycz ne go
wy ko rzy sta nia wy na laz ków i in no wa cji, trud niej wy -

wSPÓŁPraCa
Z GOSPODarKĄ,
TOŻSAMOŚĆ,
PROMOCJA...
Rozmowa z prof. dr. hab. Jackiem Gulińskim,
Prorektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu
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glą da za in te re so wa nie go spo dar ki osią gnię cia mi czy
od kry cia mi. Nie zda rza ją się czę sto na na szym Uni -
wer sy te cie prze ło mo we od kry cia, nie są wy my śla ne
no wo cze sne tech no lo gie, któ re moż na by pro sto prze -
ło żyć i za do bre pie nią dze sprze dać prze my sło wi. Tu -
taj sła bo ści tkwią po obu stro nach. Uczel nia ma zbyt
ma ło środ ków na ba da nia, w tym rów nież na ba da nia
prze ło mo we, a w oto cze niu bra ku je firm czy in sty -
tu cji, któ re ocze ki wa ły by tych roz wią zań. W tej chwi li
ro la szko ły wyż szej w Pol sce ogra ni cza się ra czej
do wą skie go i spe cja li stycz ne go do radz twa. Nie ste ty,
nie szyb ko zda rzy się, że by za mó wie nia na ba da nia
od prze my słu mia ły wo lu men dwu krot nie wyż szy
od tych z bu dże tu, co by ło ma rze niem Stra te gii Li -
zboń skiej, a obec nie Stra te gii Eu ro pe 2020, któ ra ją za -
stą pi ła. 

Czy Uni wer sy tet współ pra cu je z przed się bior stwa mi
w Po zna niu i Wiel ko pol sce?

Te go ty pu dzia ła nia tj. pro mo cja osią gnięć i za in te -
re so wa nie ni mi go spo dar ki, mie ści się tak że w za kre -
sie mo ich obo wiąz ków. Stwo rzy li śmy or ga ny, jak Ra -

da Go spo dar cza przy Rek to rze UAM, któ re są plat for -
mą kon tak to wą Uczel ni z sze ro ko po ję tym biz ne sem.
Pod pi sa li śmy kon trak ty z kil ko ma du ży mi przed się -
bior stwa mi z Po zna nia i oko li cy, któ re za owo co wa ły
m.in. fi nan so wa niem ba dań, sty pen dia mi dla stu den -
tów, sta ża mi, prak ty ka mi. Ostat nio za uwa żam więk -
sze za in te re so wa nie firm na szy mi prak ty kan ta mi. 

Chciał bym jed nak za zna czyć, że na szym „pro duk -
tem” nie mu si być tyl ko no wo cze sne roz wią za nie
tech no lo gicz ne, czy pro to typ, ale tak że po mysł, idea,
czy wręcz ab sol went czy li czło wiek. W tym zna cze -
niu nasz pro dukt mo że za go ścić nie tyl ko na ryn ku go -
spo dar czym, ale cho ciaż by w in sty tu cjach spo łecz -
nych lub kul tu ral nych. 

Wiel ko pol ski biz nes to nie tyl ko du że za kła dy pro -
duk cyj ne, ale rów nież sze reg przed się biorstw ma łych
i śred nich, w tym czę sto za kła da nych przez ab sol -
wen tów – czy tak że oni włą cze ni są w re la cje UAM
z go spo dar ką?

W za kre sie dzia łal no ści Po znań skie go Par ku Na uko -
wo -Tech no lo gicz ne go, a zwłasz cza funk cjo nu ją ce go
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»w je go ra mach InQbatora, wspie ra my mło dych przed -
się bior ców i in no wa cyj ne fir my. Or ga ni zu je my kur sy,
kształ ce nia, warsz ta ty, po ra dy, kon sul ta cje oraz kon -
kur sy. Pro mu je my i uczy my na szych stu den tów oraz
dok to ran tów po staw pro przed się bior czych. 3 la ta te -
mu roz po czę li śmy eks pe ry men tal nie na kil ku wy dzia -
łach pro wa dze nie za jęć na zwa nych wpro wa dze niem
do przed się bior czo ści. Po dob ne od by wa ły się na stu -
diach dok to ranc kich. Pla nu je my w cią gu 1-2 lat wdro -
żyć do pro gra mu stu diów pod sta wo wy pa kiet kur sów,
któ ry na zwał bym ogól nie: „po sta wy pro przed się bior -
cze”. Nie bę dzie to jed nak re cep ta na to, jak za ło żyć
wła sną fir mę i szyb ko od nieść suk ces. Spró bu je my
wska zy wać jak być przed się bior czym w ży ciu w ogó -
le – w ja ki spo sób my śleć, ja kie zdol no ści i kom pe ten -
cje po sze rzać, jak bu do wać ścież kę ka rie ry. W chwi li
obec nej, z uwa gi na kon ku ren cję i trud ny ry nek pra -
cy, czło wiek jesz cze bar dziej niż kie dyś stał się ko -
wa lem wła sne go lo su. Naj now sze ba da nia mó wią, że
w cią gu na sze go ży cia nie jed no krot nie zmie ni my nie
tyl ko miej sce pra cy, ale tak że za wód. War to się na to
przy go to wać – trze ba po sia dać pew ne umie jęt no ści,
wy ka zy wać ela stycz ność, kre atyw ność, zgo dę
na zmia ny, umieć się za pre zen to wać, pro wa dzić pro -
jek ty, znać pod sta wy ję zy ków ob cych i ob słu gi kom -
pu te ra, umieć go spo da ro wać wła snym cza sem itp.
Współ cze śnie na by cie tych umie jęt no ści sta je się waż -
niej sze niż spe cja li stycz na wie dza, któ ra zmie nia się
dy na micz nie i za 10, 15, 20 lat bę dzie już zu peł nie in -
na niż ta, któ rej na uczy li śmy się na stu diach. War to
jed nak ca łe ży cie wy ka zy wać otwar cie na no wą wie -
dzę i cią gle chcieć się uczyć.

Uczel nie pu blicz ne dość póź no zwró ci ły uwa gę na ko -
niecz ność pro wa dze nia dzia łań mar ke tin go wych. Czy
pro mo cja jest w ogó le szko łom wyż szym po trzeb na?
Czy „świą ty nia na uki i wie dzy” nie po win na pro mo -
wać się osią gnię cia mi, na zwi ska mi zna nych na ukow -
ców? 

Nie ma wąt pli wo ści, że po dej mo wa nie dzia łań w za -
kre sie pro mo cji, a na wet sze rzej – mar ke tin gu, jest
szko łom wyż szym po trzeb ne, a na wet nie zbęd ne. In -
for mu je my w ten spo sób o na szej dzia łal no ści, utrwa -
la my po zy tyw ny wi ze ru nek jed nej z naj lep szych
Uczel ni w Pol sce – sło wem, za bie ga my o stu den tów. 

W pierw szej ko lej no ści li ftin go wi zo sta ła pod da -
na stro na in ter ne to wa Uni wer sy te tu...

Za uwa żal ne dla oto cze nia dzia ła nia pro mo cyj ne za -
czę li śmy od upo rząd ko wa nia na szej wi zy tów ki, dzię -
ki któ rej chce my do trzeć z in for ma cją na ca ły
świat – por ta lu in ter ne to we go, któ ry w no wej od sło -
nie uka zał się na 90-le cie UAM w Po zna niu w ma -
ju 2009 ro ku. Te raz pro ces ten po wta rza my na wi try -
nach wy dzia ło wych, któ re mu szą być toż sa me z wi -
ze run kiem stro ny głów nej, a jed no cze śnie wy peł nio -
ne ak tu al ny mi tre ścia mi. Każ dej wi try nie przy pi sa li -
śmy „sze fa”, zbu do wa li śmy ze spół tzw. ko re spon den -
tów, któ rzy pu bli ku ją naj now sze in for ma cje. Po dzie -
li li śmy por tal na stre fę dla stu den ta, kan dy da ta, pra -
cow ni ka i ab sol wen ta, by każ dy bez tru du zna lazł in -
te re su ją ce go wia do mo ści. Sys te mo wi da le ko jesz cze
do ide ału, ale cią gle go udo sko na la my. 

Szyb ko oka za ło się, że na Uczel ni bra ku je spraw -
ne go prze pły wu in for ma cji. Dla te go te raz co ty dzień
każ dy pra cow nik otrzy mu je na skrzyn kę ma ilo wą biu -
le tyn uka zu ją cy co dzie je się na Uni wer sy te cie. Na ba -
zie in for ma cji ze bra nych w sys te mie wy da li śmy elek -
tro nicz ną Kro ni kę, pre zen tu ją cą wszyst kie wy da rze -
nia z ro ku aka de mic kie go 2010/2011. 

Jak bu do wa ny jest jed no li ty wi ze ru nek UAM?
Opra co wa li śmy Sys tem Iden ty fi ka cji Wi zu al nej (SIW),

któ ry bę dzie wdro żo ny w ca łej Uczel ni. Du żo cza su po -
świę ci łem na pro mo cję we wnętrz ną tej idei, roz mo -
wach, prze ko ny wa niach, że ta kie ujed no li ce nie wie lu
ele men tów jest ko rzyst ne. Oczy wi ście przy kład mu si iść
z gó ry, więc za czę li śmy od sie bie. Biu ro Rek to ra od kil -
ku mie się cy wy sy ła li sty tyl ko na za twier dzo nym pa -
pie rze fir mo wym. To bu du je jed ność, toż sa mość i dla te -
go bę dzie my pil no wać, by te go prze strze ga no. 

Za strze gli śmy na sze lo go, ja ko znak to wa ro wy. Bar -
dzo do kład nie zo sta ło ono opi sa ne – mo że wy stę po -
wać w ści śle okre ślo nym ko lo rze i za cho wy wać tzw.
po le ochron ne czy li prze strzeń, w któ rej nie mo że się
nic in ne go znaj do wać. 

Od 1 stycz nia 2012 ro ku każ dy wzór bro szu ry, ulot -
ki, pla ka tu, czy pa pier ka od cu kier ków pro mo cyj nych
mu si zo stać za ak cep to wa ny przez jed ną oso bę, sto -
ją cą na stra ży SIW. W skró cie – mu si my mieć pew -
ność, że mó wi my jed nym gło sem i ma my ta ką sa mą
fir mów kę. 

Pro szę za uwa żyć, że od kil ku ty go dni na Col le gium
Mi nus po wie wa fla ga z go dłem Uczel ni – pla nu je my
za wie sić ta kie sa me na kil ku na stu na szych bu dyn kach
w Po zna niu, by każ dy prze cho dzień wie dział, że mie -
ści się w nich Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza
w Po zna niu.

wSPÓŁPraCa
Z GOSPODarKĄ,
TOŻSAMOŚĆ,
PROMOCJA...

Dokończenie rozmowy
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Czy pra cow ni cy UAM w Po zna niu czu ją się zwią za ni
z Uczel nią?

Jed ną z naj istot niej szych kwe stii sta no wi dla mnie
wła śnie toż sa mość pra cow ni ków z Uni wer sy te tem.
Każ da z 5 ty się cy pra cu ją cych i bli sko 50 ty się cy uczą -
cych się tu osób, jest na szym am ba sa do rem i po win -
na czuć du mę z przy na leż no ści do spo łecz no ści aka -
de mic kiej. Wię zi te bu du je my róż ny mi spo so ba mi.
Na przy kład w paź dzier ni ku 2011 ro ku wszy scy pra -
cow ni cy UAM otrzy ma li list od Rek to ra, w któ rym
obok przy po mnie nia o 400-le ciu tra dy cji uni wer sy tec -
kich w Po zna niu, zna la zły się po dzię ko wa nia za pra cę.
Do łą czo ny był do nie go zna czek do przy pię cia z lo go
Uni wer sy te tu. W Sta tu cie Uczel ni zna lazł się za pis, że 7
ma ja jest świę tem UAM i na le ży je ce le bro wać. W ubie -
głym ro ku zor ga ni zo wa li śmy z tej oka zji dla pra cow ni -
ków fe styn ro dzin ny, pierw szy raz w hi sto rii.

Co za tem dla stu den tów?
Stu den ci ma ją moż li wość kształ ce nia się w jed nej

z naj lep szych szkół wyż szych w Pol sce. Zaj mu je my
czo ło we miej sca w ran kin gach. Je ste śmy naj bar dziej
pro dok to ranc ką uczel nią w na szym kra ju. Oprócz bo -
ga tej ofer ty kie run ków, spe cja li za cji, za jęć do dat ko -
wych, stu diów po dy plo mo wych, kół na uko wych, ma -
my atrak cyj ny pa kiet im prez kul tu ral nych, spor to -
wych, re kre acyj nych, aż w koń cu moż li wość sko rzy -
sta nia z po mo cy Biu ra Ka rier. 

Chce my, by stu den ci włą czy li się w bu do wa nie wi -
ze run ku, pro mo wa nie uczel ni oraz kre owa nie i prze -
pływ in for ma cji. Dla te go na Wy dzia le Na uk Po li tycz -
nych i Dzien ni kar stwa (NPiD) uru cha mia my dla nich
dru gie stu dio fil mo we. Ła mie my „mo no pol” na cza so -
pi sma dru ko wa ne. Od stycz nia 2012 ro ku, obok „Ży -
cia Uni wer sy tec kie go” bę dzie my wy da wać ogól no -
uczel nia ną ga ze tę dla stu den tów – „Buc”, któ ry w tej
chwi li jest jesz cze cza so pi smem Wy dzia łu NPiD. W rę -
ce stu den tów pla nu je my od dać ofi cjal ne go Fan Pa -
ge'a na Fa ce bo oku i kon to na Twit te rze. 

Ta kie dzia ła nia mu szą być po dej mo wa ne, je śli chce -
my my śleć o dal szym na pły wie stu den tów na tym sa -
mym po zio mie, co te raz al bo na wet o zwięk sza niu ich
licz by. 

Uni wer sy tet nie za po mi na rów nież o spo łecz no ści Po -
zna nia i Wiel ko pol ski...

Or ga ni zu je my wiel kie im pre zy, kon cer ty, fe sti wa le
do stęp ne prak tycz nie dla każ de go – wy mie nię tu tyl -
ko Noc Na ukow ców, czy Fe sti wal Ver ba Sa cra. Pro szę
so bie wy obra zić, że bu dy nek rek to ra tu – od no wio ny
i pod świe tlo ny, sta no wi je den z atrak cyj niej szych
obiek tów do obej rze nia w Po zna niu i za czy na wy gry -
wać z in ny mi za byt ka mi w tzw. Dziel ni cy Ce sar skiej.

Co skło ni ło UAM do zor ga ni zo wa nia za jęć dla dzie ci?
Ko lo ro wy Uni wer sy tet dla naj młod szych – dzie ci

w wie ku 3-12 lat – to tak że swo ista for ma pro mo cji.
Wzo rem in nych te go ty pu ini cja tyw w uczel niach eu -
ro pej skich i pol skich zor ga ni zo wa li śmy go dla 300 ma -

lu chów. Od by ła się uro czy sta in au gu ra cja, pod czas
któ rej prof. dr hab. Zbi gniew Pi lar czyk, Pro rek tor
UAM, wy stą pił w swo ich re pre zen ta cyj nych sza tach,
wy zna czo no ter min za koń cze nia ro ku aka de mic kie go
czy li ab so lu to rium i co mie siąc od by wa się jed no spo -
tka nie. Sta no wi to bar dziej dzia ła nie w kie run ku po -
pu la ry za cji wie dzy, cie sze nia się na uką niż kształ to -
wa nia przy szłych stu den tów. 

Ja kie wy mier ne efek ty przy nio sły pod ję te już dzia ła -
nia pro mo cyj ne?

Bez po śred nich, wy mier nych efek tów mo gli by śmy
ocze ki wać, gdy by śmy zbu do wa li stra te gię pro mo cyj -
ną UAM, za pi sa li w niej dzia ła nia wraz z ter mi na mi,
re ali zo wa li je, ewa lu owa li w okre ślo nym cza sie, roz -
li cza li... Zdra dzę, że ta ki do ku ment wła śnie przy go to -
wu je my i mam na dzie ję, że przyj mie my go wio -
sną 2012 ro ku. 

Czy obec nie uczel niom i ab sol wen tom w Pol sce po -
trzeb ne są w ogó le or ga ni za cje ab sol wenc kie? 

Pa rę lat te mu, gdy by łem sze fem Sto wa rzy sze nia
Ab sol wen tów UAM, pra co wa li śmy nad stwo rze niem
for mu ły, by ab sol wen tów opusz cza ją cych mu ry uczel -
ni ja koś z nią zwią zać. 

Wzór or ga ni za cji alum nac kich sta no wią dla nas
uczel nie wyż sze w Eu ro pie Za chod niej i USA, gdzie
każ dy z du mą pod trzy mu je kon tak ty z ko le ga mi
i uczel nią, bie rze udział w roz ma itych ak cjach oraz
w róż no ra ki spo sób ją wspie ra – ma te rial ni al bo od -
da jąc do jej dys po zy cji swój wol ny czas, wie dzę, do -
świad cze nie. Każ de mu wy da je się, że ta ki sys tem po -
wi nien tak że za dzia łać w Pol sce. Na szą uczel nię ukoń -
czy ło wie le osób, ro bią cych ak tu al nie ka rie ry w wie -
lu dzie dzi nach. Oko licz no ści w na szym kra ju nie
sprzy ja ją jed nak jesz cze ge ne ro wa niu te go ty pu po -
staw, ale mam na dzie ję, że to się szyb ko zmie ni. 

Co zda niem Pa na Pro fe so ra, mo że zro bić Sto wa rzy -
sze nie Ab sol wen tów UAM, by z jed nej stro ny zy skać
po pu lar ność, a z dru giej – za an ga żo wać w swo ją
dzia łal ność jak naj więk szą ilość ab sol wen tów?

Sto wa rzy sze nie Ab sol wen tów UAM pró bu je włą -
czyć się w dzia ła nia i wy da rze nia na Uczel ni, np. or -
ga ni zu jąc 2 la ta te mu zbiór kę pie nię dzy na po mnik -
-ła wecz kę He lio do ra Świę cic kie go. Prze ja wia tak że
ak tyw ność w ce lu in te gra cji śro do wi ska – or ga ni zu je
wy ciecz ki, spo tka nia, w któ rych uczest ni czy jed nak
wą ska gru pa osób, co przy 200 ty sią cach wszyst kich
ab sol wen tów sta no wi kro plę w mo rzu. 

Mo że zmia ny usta wo we zwią za ne z obo wiąz kiem
śle dze nie przez uczel nie lo sów ab sol wen tów, wy kreu -
ją no we ini cja ty wy w za kre sie na wią zy wa nia i utrzy -
my wa nia kon tak tów z ab sol wen ta mi. Tu taj wi dzę
rów nież miej sce na współ pra cę Sto wa rzy sze nia Ab -
sol wen tów z UAM, np. przy re wi zji pro gra mów
kształ ce nia. 

Dzię ku ję za roz mo wę
Ilo na Dłu ga
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bliżejUczelni

Za Pra SZa MY 
DO wSPÓŁ Pra CY

bliżejUczelni

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

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” :)

PO lUB naS na FB

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2012 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
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.

ab sol wen ci rocz ni ka 2011 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


