…omniaque iura ac privilegia in Te confero…
Obejmując pierwszego września 2012 roku urząd
Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu przypomniałem sobie
powyższy fragment wyjęty z sentencji promocji
doktorskiej wygłaszanej na Naszym Uniwersytecie
od lat.
Wszelkie prawa i obowiązki Tobie nadaję,
bo tak brzmi tłumaczenie na język polski.
Uświadomiłem sobie przed jak wielkim stanąłem
wyzwaniem na najbliższe cztery lata kadencji Dziekana.
Zadań jest wiele, najważniejsze to te strategiczne,
które mają doprowadzić do tego, abyśmy byli
„najlepszą chemią między Moskwą a Berlinem”.
Deklarowałem to w kwietniu bieżącego roku
jako ważny cel przed wyborem na Dziekana. Wierzę,
że mamy na to szanse; wiem, że już jesteśmy jednym
z najważniejszych, najbardziej wydajnych i najbardziej
dynamicznych wydziałów chemii w Polsce. Ciągle
jednak są problemy, z którymi należy się zmierzyć.
Mamy ogromny potencjał kadrowy, chociaż najlepsze
lata jeszcze przed nami. To obecnie kadra tuż-przed
lub tuż-po habilitacji przejmie dominująca rolę w chemii
za kilka lat. Widzę potrzebę zreformowania
finansowania badań tak, aby warto było prowadzić
badania na najwyższym poziomie i aby opłacało się
publikować w periodykach z najwyższej półki.
Szukanie środków na badania, szeroka oferta
dydaktyczna, a w tym również studia w języku
angielskim, to zadania na najbliższą przyszłość.
No i najważniejsze – mamy wspaniały nowy
budynek Collegium Chemicum, do którego dodano
przymiotnik Novum. Przeprowadzka w toku. Obecnie
na Morasku pracuje mniej niż połowa naszego
Wydziału; reszta przeniesie się za rok-dwa. Musimy
bardzo wiele spraw drobnych dopracować tak,
aby nowa lokalizacja efektywnie nam służyła.
Nic tak wspaniałego w sensie nowej inwestycji
dla chemii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza nas
już na pewno nie spotka. A sam budynek
architektonicznie jest piękny….
Zacząłem od refleksji: Boję się czy dam radę jako
Dziekan, czy damy radę jako Wydział Chemii tę szansę
wykorzystać. Nie boję się ogromu pracy, ale chcę
wierzyć, że oprócz zaufania, jakim mnie Państwo
oddarzyliście w kwietniu wybierając Dziekanem,
chciałbym mieć także dzisiaj i jutro wsparcie
w podejmowaniu wielu decyzji, także tych trudnych.
Zakończę optymistycznie: wierzę, że wspólnie
damy radę!!!
Prof. zw. dr hab. Henryk Koroniak
Dziekan

Zakres obowiązków Dziekanów na kadencję 2012-2016
Dziekan
– prof. dr hab. Henryk Koroniak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Polityka kadrowa Wydziału.
Strategia i rozwój Wydziału.
Sprawy prawne.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów UAM.
Sprawy socjalne pracowników i baza socjalna UAM.
Współpraca ze związkami zawodowymi.
Promocja Wydziału.

Prodziekan ds. organizacyjnych
– prof. UAM dr hab. Maciej Kubicki
1.
2.
3.
4.
5.

Działalność inwestycyjna Wydziału.
Współpraca z gospodarką.
Aparatura naukowo-badawcza.
Sprawy socjalne pracowników i baza socjalna
Wydziału.
BHP w działalności naukowo-dydaktycznej.

Prodziekan ds. naukowych
– prof. UAM dr hab. Marcin Hoffmann
1.
2.
3.
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6.

Planowanie i koordynacja badań naukowych.
Współpraca międzynarodowa, międzynarodowe
programy badawcze.
Współpraca naukowa z uczelniami m. Poznania.
Nadzór nad centrami badawczymi.
Programy Unii Europejskiej – dotyczące badań.
Informatyzacja i komputeryzacja Wydziału
– strona wydziałowa.

Prodziekan ds. studenckich
– prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Studia stacjonarne I i II stopnia.
Plany i programy studiów I i II stopnia.
Jakość kształcenia i akredytacja kierunków studiów.
Kształcenie nauczycieli.
Samorząd studencki i organizacje studenckie.
Sprawy socjalno-bytowe studentów.
Studia podyplomowe.
Wymiana krajowa i zagraniczna studentów.
Naukowe Koło Chemików.
Praktyki studenckie.
Programy Unii Europejskiej – dotyczące dydaktyki.
Kształcenie ustawiczne (Kolorowy Uniwersytet ,
klasy i szkoły akademickie).
13. E-learning.
Kierownik Studium Doktoranckiego
– prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski
1.
2.
3.
4.

Studia III stopnia (doktoranckie).
Plany i programy studiów III stopnia.
Programy Unii Europejskiej – dotyczące studiów
III stopnia.
Programy Unii Europejskiej – niedotyczące badań
i dydaktyki.
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