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Szanowni Państwo,
w dniu dzisiejszym rozpoczęła wypożyczenia książek nasza Biblioteka. Wszystko przebiegało
sprawnie i bezpiecznie, wiemy też, że na następne dni złożonych zostało bardzo dużo
zamówień. Pracownicy obawiali się, czy uda się przygotować system do wypożyczania książek
z księgozbioru podręcznego, ale i to zadziałało - serdecznie dziękuję pracownikom Biblioteki.
Zgodnie z dzisiejszym listem od JM Rektora czekamy na zarządzenie, które określi
szczegółowo sposób przygotowania i przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej. Opracowywane
są zalecenia dla form zdalnych egzaminów i zaliczeń.
Czekamy także na obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej, która lada dzień przedstawi
zmodyfikowany kalendarz wyborów Rektora UAM.
Otrzymałem informację od prodziekana prof. Krzysztofa Skibskiego, że na tegoroczny konkurs
na Wydziałowy Budżet Dydaktyczny (to już czwarta edycja!) zgłoszono aż 13 projektów,
obecne niestandardowe warunki w niczym nie zatrzymały dynamiki naszego konkursu,
w którym niedługo rozpocznie się etap głosowania.
Na najbliższym posiedzeniu Senatu zostaną przyjęte kandydatury do Nagrody Prezesa Rady
Ministrów, miło mi zawiadomić, że nasz uniwersytet zamierza zgłosić 3 kandydatury z naszego
Wydziału (szczegóły podam po głosowaniu).
W czwartek odbędzie się pierwsza po przerwie Rada Dyscyplin, wszystkich członków rady
prosić wypada o wytrwałość, program rady liczy 17 stron (ale w większości przewiduje
głosowania elektroniczne, na które będzie sporo czasu). Na ubiegłoczwartkowym spotkaniu
Rady Szkoły Nauk o Języku i Literaturze prof. Piotr Śliwiński przedstawił bardzo pozytywnie
przyjęty program dydaktyczny Szkoły Doktorskiej na rok 2020/2021.
W środę 27 maja odbędzie się nasza Rada Dziekańska.
W budynku Collegium Maius cały czas pusto, spotkać można jedynie pracowników
administracyjnych Uniwersytetu Medycznego (!). Tymczasem trwają przygotowania
do przekształcenia jednego z pomieszczeń naszego gmachu w... małe kino! Bardzo jestem
wdzięczny JM Rektorowi prof. Andrzejowi Lesickiemu i Kanclerzowi UAM Panu Marcinowi
Wysockiemu za przychylność dla tego naszego przedsięwzięcia, które ma wesprzeć pracę
dydaktyczną studentów filmoznawstwa i kultury mediów, ale i studentów wszystkich
pozostałych kierunków studiów naszego wydziału. Nie wątpię, że w razie powodzenia tego
przedsięwzięcia będziemy wszyscy przy różnych okazji korzystać z tak wyjątkowej sali.
Cały czas otrzymujemy naprawdę pozytywne informacje od studentów na temat pracy
dydaktycznej wykładowców Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, jest to dla nas
wyjątkowo budujące widzieć równie serdeczne zaangażowanie w zapewnienie ciągłości
kształcenia studentów, dziś potrzebują oni tego wysiłku kształceniowego chyba bardziej niż
zwykle.
Szanowni Państwo, życzę wszystkim Państwu cały czas dużo zdrowia, niezmąconej pogody
ducha i wytrwałości w oczekiwaniu na ponowne radosne spotkanie nas wszystkich
w Collegium Maius.
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