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Szanowni Państwo,

wydział Filologii Polskiej i Klasycznej w znacznej mierze z powodzeniem przeszedł na pracę
zdalną, co wyróżnia nas pozytywnie na tle innych jednostek.
Jak zapewne Państwo wiedzą, pojawiły się zapowiedzi dotyczące możliwości zmiany obecnego
okresu parametrycznego, który z powodu epidemii może zostać wydłużony np. o rok, ale póki
co czekamy na konkretną decyzję w tej sprawie oraz pod nadzorem Pana Dziekana
prof. Jerzego Fiećki intensywnie uzupełniane są dane w naszym Wydziałowym Systemie
Dokumentacji Osiągnięć.
Planowane jest na przyszły tydzień kolejne posiedzenie Senatu UAM, na którym
zmodyfikowane zostaną niektóre zapisy regulaminu studiów doktorskich (najważniejsza
i potrzebna zmiana dotyczy zatwierdzania osoby promotora nie przez Prorektora kierującego
Szkołą Doktorską, jak to było w tym roku, lecz przez Radę Dyscypliny). Zostaną też
zatwierdzone pierwsze tytuły profesorskie w trybie zdalnego głosowania (i z możliwością
dyskusji transmitowanej online). Tymczasem najbliższa Rada Dyscyplin będzie m.in.
zatwierdzała komisje doktorskie, ale jeszcze w tym miesiącu nie będzie decyzji awansowych
(zatwierdzanie habilitacji i doktoratów), co planowane jest na posiedzeniu majowym. Także
kierowana przez prof. Joannę Wójcik komisja kształcenia przygotowała rekomendacje
dotyczące nowych kierunków studiów, w tym opracowywanej na naszym wydziale sztuki
pisania. W porozumieniu z prof. Elżbietą Nowicką oraz prof. Piotrem Śliwińskim
zaproponowaliśmy składy komisji rekrutacyjnej do szkoły doktorskiej w dyscyplinach
literaturoznawstwo i językoznawstwo, niemal nie zmieniając składu naszej części składu
komisji. Prof. Jerzy Fiećko został kandydatem do uczelnianej komisji rekrutacyjnej Szkoły
Doktorskiej (nasza szkoła ma tym tylko 2 członków, kolejny raz udało nam się tam mieć
reprezentanta).
Podczas czwartkowego spotkania Rady Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
do wideokonferencji włączyła się Pani Prorektor prof. Bogumiła Kaniewska, która
poinformowała nas o opiece i wsparciu studentów przez UAM w czasie epidemii. Pani Profesor
poinformowała też, że rozpoczyna spotkania przedwyborcze w ramach wyborów na stanowisko
Rektora UAM w formie spotkań online z poszczególnymi grupami wyborców; już doktoranci
UAM skorzystali z tego zaproszenia. Postaramy się w najbliższym czasie zorganizować
dla Pani Rektor podobne spotkanie z naszą wspólnotą wydziałową. JM Rektor, który brał udział
w zdalnym spotkaniu Szkoły, zapewnił, że będzie chciał, aby wybory odbyły się w formie
tradycyjnej (choćby w najpóźniejszym możliwym terminie), gdyby to nie było możliwe,
wówczas zarządzi - dopuszczalne w prawie o szkolnictwie wyższym - wybory zdalne. Musimy
bowiem wyłonić spośród członków naszego Uniwersytetu nowego Rektora na kadencję 20202024 przed końcem sierpnia tego roku, w przeciwnym razie możliwe byłyby nawet takie
warianty jak powołanie rektora przez władze ministerialne.
W piątek odbyło się spotkanie wicedyrektorów ds. dydaktycznych z Panem Dziekanem
Krzysztofem Skibskim, okazuje się, że skala nauczania zdalnego, także z użyciem programów
do prowadzenia wideokonferencji, nadal szybko wzrasta, wielu z nas przekonuje się do tych

nowych narzędzi (co odnosi się też do piszącego te słowa) i pomaga sobie wzajemnie lub opiera
się na pomocy naszych pracowników informatycznych.
Odbyły się pod nadzorem Pani Dziekan prof. Krystyny Pieniążek-Marković dwie tury spotkań
dotyczące aplikowania do czerwcowego konkursu Opus w NCN, bardzo dziękuję Dyrektorom
instytutów, a przede wszystkim Kierownikom zakładów, za zaangażowanie w tę inicjatywę.
Przypominam, że z każdego zakładu wyjść musi przynajmniej jeden wniosek, zapewniamy
wszelkie formy wsparcia, aby były to wnioski jak najsilniejsze pod względem merytorycznym,
czyli z poważnymi szansami na sukces. Zresztą podczas tych szkoleń online mogliśmy się
przekonać, jak znakomicie Pani Dorota Latour i Pani Natalia Łozińska pomagają wszystkim
planującym złożenie wniosku. Ważna wiadomość: dd tego roku liczba pozyskanych grantów
NCN znaczący wpływa na subwencję dla całego wydział, dlatego apeluję zwłaszcza
do najbardziej uznanych profesorów o aplikowanie.
Wszystkie osoby w instytutach i na wydziale przygotowujące faktury, umowy itd. otrzymały
lub otrzymają w najbliższych dniach tzw. zdalny pulpit (aplikacja komputerowa), co ma nam
umożliwić szybkie zatwierdzanie wszelkich dokumentów finansowych w formie
elektronicznej.
Póki co, co kilka dni przyjeżdżam do Collegium Maius, które pozostaje w pełnej gotowości
na nasz powrót do normalnej pracy i jest wyposażone przez Panią Katarzynę Koszewską
w potrzebne wyposażenie (płyny dezynfekujące u wejścia itd.). Posiadamy jako zespół
dziekański coraz więcej informacji na temat wielości otwieranych i utrzymywanych kontaktów
między pracownikami, grupami pracowników i oczywiści pracowników ze studentami.
To nasze stałe silne i dobre więzi pozwalają nam teraz tak dobrze funkcjonować wirtualnie
i być razem pomimo koniecznego oddzielenia.
Życzę wszystkim Państwu Pracownikom dobrego tygodnia, czyli zdrowia dla Państwa
i Państwa Bliskich oraz spokoju w oczekiwaniu na wspólny powrót do Collegium Maius.
Z serdecznymi pozdrowieniami i prawdziwym szacunkiem

prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz
Dziekan WFPiK

