11 maja 2020 r.
Szanowni Państwo,
po udanym połączeniu się na wideokonferencji i odbyciu Rady Dziekańskiej mamy prawo
uważać, że nasz wydział prowadzi już wszelkie możliwe w formie zdalnej aktywności. Dotyczy
to także ważnego spotkania z Kandydatką na Rektora UAM prof. Bogumiłą Kaniewską
na Radzie Dziekańskiej, obok wartości merytorycznej ważne było samo spotkanie, rozmowa
z naszą drogą byłą Dziekan i obecną Prorektor, poczucie, że znowu jesteśmy wszyscy razem.
Na czwartkowym kolegium rektorsko-dziekańskim Przewodniczący Uczelnianej Komisji
Wyborczej, prof. Grzegorz Schroeder, zapowiedział, że w ciągu 2 tygodni ogłosi nowy
harmonogram wyborów. Zakładanym terminem wyboru nowego Rektora ma być początek
lipca. O ile tylko będzie to możliwe, wybory odbędą się w formie tradycyjnej, a jeśli pandemia
nadal to uniemożliwi, wówczas wykorzystany zostanie specjalnie w tym celu zakupiony
program komputerowy do głosowania zdalnego.
Proces oceny okresowej pracowników badawczo-dydaktycznych oraz badawczych UAM
został zatrzymany i zostanie ukończony w roku przyszłym, czyli w 2021 r. Pracownicy
poproszeni zostaną wówczas o przesłanie aneksu do swego sprawozdania, w którym opiszą
swoje dokonania w roku 2020.
Zapowiedziane zostało majowe posiedzenie Rady Dyscyplin w czwartek 21 maja, dzięki czemu
czekające na zatwierdzenie doktoraty i habilitacje znajdą zwieńczenie.
Trwają intensywne przygotowania do ewentualnej sesji egzaminacyjnej w formie zdalnej.
Rektor zanim podejmie decyzję dotycząca poszczególnych procedur poprosił dziekanów
o przekazanie informacji o realnych liczbach nieobecności czy niemożności brania udziału
studentów na poszczególnych kierunkach studiów. Rektor zamierza w swym zarządzeniu
pozostawić dużą swobodę w podejmowaniu decyzji dziekanom.
Za tydzień w poniedziałek rozpocznie się wypożyczanie książek z naszej wydziałowej
Biblioteki, szczegóły na ten temat przekaże w komunikacie Kierownik Biblioteki dr Józef
Malinowski.
Nasz gmach też ulega małym pozytywnym zmianom, kiedy wrócicie Państwo wreszcie
do Collegium Maius, wówczas zauważycie, np. że wymienione zostały lampy oświetlające
wejścia do wind, teraz są to duże lampy dające o wiele więcej światła niż poprzednie.
Przypominam, że każdy pracownik, który musi skorzystać z gmachu Collegium Maius,
nie tylko może zdezynfekować dłonie płynem dostępnym przy portierni, ale też każdemu
pracownikowi przysługuje maseczka, nowa na każdy dzień, którą wydaje portier, w razie
potrzeby należy o nią poprosić.
Szanowni Państwo, z prawdziwą radością czytałem pozdrowienia, które przekazywaliście sobie
Państwo na czacie po zakończeniu Rady Dziekańskiej. Cieszę się, że nie brakuje
nam wytrwałości i cierpliwości, życzę zdrowia każdemu z Państwa i wszystkim Państwa
Bliskim
z serdecznymi pozdrowieniami
prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz

