Zakres obowiązków Dziekanów na kadencję 2016-2020
W marcu 2016 zostałem po raz kolejny wybrany
Dziekanem Wydziału Chemii UAM na kadencję 2016-2020.
Powiem precyzyjniej: po raz czwarty elektorowie-wyborcy zaufali
mi i powierzyli funkcję Dziekana Wydziału Chemii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pojawia się podstawowe i kluczowe pytanie: czy wystarczy
sił i zapału dla dotrzymania obietnic i zrealizowanie programu
wyborczego? Czy nie wpadnę w rutynę? Zawierzyłem
wyborcom, zawierzyłem wszystkim tym, którzy namawiali mnie
do kontynuowania rozpoczętego cztery lata temu dzieła. Funkcja
dziekana to nie jest jedynie zaszczyt i honor przywdziewania togi
na uroczystościach wydziałowych i uczelnianych. To przede
wszystkim obowiązek działania na rzecz innych, na rzecz
Wydziału, nawet kosztem poświęcenia swoich celów. Tak
postrzegałem i będę postrzegał rolę dziekana w najbliższej
kadencji. Myślę, że na dziekanie spoczywa obowiązek dbałości
o Wydział i o każdego z osobna w naszej społeczności
akademickiej. To kadra, to studenci i doktoranci. Uważam, że
naszym priorytetowym celem jest stała dbałość o jakość
kształcenia, o jakość badań. O rozwój kadry, o awanse … Można
dalej wymieniać szczegółowe cele, ale jeśli chcemy być najlepsi
(a chcemy!) to tym podstawowym zadaniom musimy
podporządkować inne. A więc co zrobić, jeśli wiemy że chcemy
być najlepsi? Odpowiedź jest prosta: musimy dbać o jakość!!!
Paradoksalnie w tym pomóc nam powinno zastanowienie
się nad bardziej efektywną strukturą Wydziału. Może
zjednoczenie niezbyt licznych osobowo grup badawczych w duże
zespoły poprawi efektywność? To wymaga zastanowienia
i dyskusji.
Nowa kadencja, zwłaszcza dla mnie jako osoby, która
właśnie zakończyła poprzednią, to także refleksja nad bilansem
tego co się udało i tymi problemami, które trzeba załatwić.
Co się udało? Myślę, że wreszcie – mimo iż przypuszczłem
że nie zajmie nam to aż tyle czasu – wszyscy pracujemy razem,
na Morasku. Na Grunwaldzkiej już nas nie ma… Przeprowadzka
się skończyła. Potrzebne są jeszcze fundusze na dokończenie, na
ostateczne doposażenie w meble laboratoryjne, na przeniesienie
aparatury unikalnej, ale jesteśmy już razem. Przypomniałem
sobie wydarzenie sprzed kilku miesięcy. Jak wiadomo, sporą część
budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 6 zajmie Wydział Anglistyki
UAM. W roku 2015, odpowiadając na pismo Pani Dziekan
Wydziału Anglistyki, w którym dość stanowczo pytała, kiedy
Wydział Chemii opuści ostatecznie Collegium Chemicum przy
Grunwaldzkiej 6, odpisałem że nastapi to „…niezwłocznie…”. I
stało się: „niezwłocznie” stało się faktem, ale zajęło nam to kilka
lat.
Patrząc w przyszłość, spoglądam optymistycznie. Kadrę
mamy znakomitą, znakomitych doktorantów i studentów. I znów
wspomnienie.
Gdy
zaczynałem
poprzednią
kadencję
w Biuletyn'ie z 26 września 2012 roku ostatnie zdanie listu
otwartego jaki wystosowałem wtedy do społeczności Wydziału
Chemii brzmiało: Wierzę, że wspólnie damy radę!!!
Tym zawołaniem wyprzedziłem o parę lat polityków…
Prof. zw. dr hab. Henryk Koroniak
Dziekan

Dziekan
– prof. dr hab. Henryk Koroniak
- 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. dr hab. Maciej Kubicki
- 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
- 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. UAM dr hab. Renata Jastrząb
- 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).
- E-learning.
Prodziekan ds. studiów doktoranckich
– prof. UAM dr hab. Piotr Pawluć
- 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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