Szanowni Państwo,
swój komunikat w tym tygodniu opóźniłem o kilka dni, żeby przekazać informacje dotyczące wyborów
do Rady Dyscyplin, na temat których napisała do pracowników wydziału Pani Dagmara Drewniak.
Ponieważ zgłaszanie kandydatów upływa we wtorek 23 czerwca, to nie możemy tego omówić
na Radzie Dziekańskiej. A pierwszy raz gremium, które nadawać będzie stopnia doktora
habilitowanego i doktora nie będzie składało się z wszystkich samodzielnych pracowników
naukowych, lecz będzie składało się ze 100 członków wybranych spośród trzech wydziałów
filologicznych (80 samodzielnych, 20 doktorów). Przypominam, że każdy może zgłosić kandydata do
składu przyszłej Rady Dyscyplin. W dniu dzisiejszym, czyli w środę, na spotkaniu kolegium dziekańskodyrekcyjnego uzgodniliśmy jednak, że nasze kolegium zgłosi i będzie rekomendowało listę kandydatów
z naszego wydziału na wszystkie miejsca, na jakie mogą kandydować pracownicy naukowi naszego
wydziału. Chcemy być pewni, że wydział starał się będzie o wszystkie dostępne dlań miejsca w tej
ważnej radzie. Głosowanie na członków owej rady będzie skomplikowane, osobno będą głosować
językoznawcy, osobno literaturoznawcy, osobno doktorzy na stanowisku adiunkta; głosowanie
odbędzie się na przełomie czerwca i lipca. Szczegóły tej procedury przedstawię za tydzień na naszej
Radzie Dziekańskiej, teraz chciałbym tylko napisać o zasadach podziału kandydatur z wydziału, jakie
zaproponuje kolegium dziekańsko-dyrekcyjne. Przyjęliśmy, że liczba kandydatów będzie odpowiadała
procentowo liczbie pracowników samodzielnych oraz doktorów na stanowisku adiunkta
z poszczególnych instytutów. Dodatkowo założyliśmy, że zgłosimy na liście kandydatów do miejsc dla
pracowników samodzielnych dziekanów, dyrektorów i - o ile się tylko uda - kierowników zakładów lub
osoby wskazane przez kierowników zakładów. Kilka miejsc dodatkowych zaproponujemy zgodnie
ze wspomnianym przelicznikiem procentowych wskazujących liczbę miejsc dla poszczególnych
instytutów.
Jak Państwo wiecie, trwają wybory elektorów do wyboru na stanowisko Rektora UAM, wybór odbędzie
się w poniedziałek 29 czerwca. Wszyscy pracownicy wydziału, pracownicy samodzielni, adiunkci,
lektorzy, wykładowcy, pracownicy administracji, pracownicy inżynieryjno-techniczni, a także
doktoranci i studenci zrobili i robią wszystko, abyśmy jako wydział mieli jak największą liczbę
elektorów. Skuteczność naszych działań jest imponująca, o ile się nie mylę, to pierwszy raz historii
uniwersytetu nasz wydział będzie miał tak dużo do powiedzenia w sprawie finalnego werdyktu
w wyborach rektorskich. A z naszych studentów możemy być po prostu dumni.
Rozpoczęła się sesja egzaminacyjna, o której będziemy w przyszłości opowiadać przez lata kolejnym
rocznikom studentów. Wiem, że z formy tradycyjnej korzystacie Państwo w bardzo ograniczonym
stopniu, uważam to za właściwe postępowanie. Dziś w kraju pojawiło się ponad 500 nowych zakażeń,
jako wydział i uniwersytet zachowujemy się z pełną odpowiedzialnością i niesłabnącą rozwagą, należy
nadal utrzymywać reżim sanitarny i opierać się na koniecznych wciąż formach pracy zdalnej. Podczas
ubiegłotygodniowego Dnia Współpracy z Otoczeniem wiele razy mówiliście Państwo o tym, jak bardzo
czujecie wzajemne wsparcie w tym trudnym czasie przedłużającej się pracy zdalnej, wszystkim dziękuję
za tę postawę.
Wiem o ogromnej liczbie spotkań "na Teamsach", jakie odbywają pracownicy Wydziału.
O efektywności tej pracy możemy się przekonać wielokrotnie, np. kiedy trwały gorączkowe prace
nad wnioskami do konkursów NCN Opus i Preludium. Udało się to wspaniale, złożyliśmy najwięcej
wniosków w historii wydziału, nie powstrzymały nas żadne utrudnienia pracy zdalnej. Zarazem już teraz
dzielę się ważną wiadomością, że Rada NCN bardzo poważnie i w dużym stopniu akceptatywnie
odniosła się do naszych uwag sformułowanych na temat kryteriów oceny wniosków grantowych przez
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Byłem dzisiaj w Collegium Maius. Nasz gmach jest tak lśniący, wysprzątany, piękny jak zawsze,
w portierniach pilnują go ci sami co zawsze portierzy. Działa biblioteka, ale oczywiście zamknięty jest
nasz barek. W czasie sesji na terenie gmachu jeszcze mniej widać osób niż dotąd, nawet pracownicy
dziekanatów Uniwersytetu Medycznego mniej są widoczni (a jeśli już, to, jak zwykle, bez maseczek).
Wrócimy już tam niedługo wszyscy.
Życzę wszystkim Państwu spokojnej pracy podczas sesji egzaminacyjnej, życzę zdrowia Państwu
i wszystkim Państwa Bliskim, dziś też w sposób szczególny życzę, żeby zbliżająca się wielkimi krokami
przerwa wakacyjna dała wszystkim Państwu odpoczynek, energię, dodatkowy ładunek optymizmu
po tym niewiarygodnie trudnym semestrze.
prof. Tomasz Mizerkiewicz
Dziekan WFPiK

