6 maja 2020 r.
Szanowni Państwo,
z komunikatu na stronie wydziałowej zapewne już Państwo wiecie, że w piątek rano dotarła
do nas bardzo bolesna i smutna wiadomość, iż po długiej ciężkiej chorobie zmarł nasza Droga
Profesor Zdzisława Krążyńska. Uczcijmy Jej pamięć chwilą zadumy.
Rodzina Pani Profesor prosiła, aby przekazać, że pogrzeb odbędzie się dopiero po czasie
epidemii. Podobnie zrobimy z Radą Żałobną, na której odczytane zostaną listy kondolencyjne
przesyłane do nas z całej Polski.
Obecnie uniwersytet i wydział przeszły od okresu odwoływania różnych wydarzeń
(konferencji, seminariów, wykładów gościnnych i in.) do uruchamiania wielu aktywności
w nowym zdalnym trybie. Dzisiaj odbywało się zdalne posiedzenie Senatu UAM wraz
z głosowaniem. Skonsultowana z prawnikami przez JM Rektora procedura polegała na tym,
że przed tygodniem członkowie Senatu poznali program posiedzenia, mieli czas na przesłanie
swoich uwag, na które Rektor odpowiedział. Następnie został przesłany w formie pisemnej cały
przebieg posiedzenia (komunikaty Rektora i Prorektorów, treść zadanych pytań oraz
zgłoszonych uwag, a także odpowiedzi Rektora i in.). W dniu dzisiejszym i jutrzejszym
członkowie senatu głosują online z użyciem specjalnego programu Ankieter. W programie
posiedzenia zatwierdzane są drobne modyfikacje Statutu, o których informowałem na ostatnim
posiedzeniu Rady Dziekańskiej, w tym także możliwość powołania zastępcy dyrektora
instytutu, o co jak wydział zabiegaliśmy. Jeszcze jeden punkt dotyczy spraw wydziałowych,
tj. zatwierdzenia zmian w programie studiów Central European i Balkan Studies.
Jak widać, uniwersytet znalazł sposób na kontynuację najważniejszych działań
organizacyjnych, a sposób organizacji posiedzenia Senatu może okazać się wzorem
do posiedzeń innych kolegiów w rodzaju Rady Dyscyplin lub Rady Dziekańskiej (ale tutaj
jeszcze decyzje nie zapadły).
Nasze wydziałowe kolegium dziekańsko-dyrekcyjne spotkało się na wideokonferencji
w minioną środę, kolegium trwało 2 godziny i omówione zostały liczne szczegóły pracy
wydziału w czasie kwarantanny. Spotkanie było też bardzo krzepiącym i miłym spotkaniem
naszego gremium.
W czwartek po Wielkanocy odbędzie się spotkanie Rady Szkoły, wtedy też zapewne zapadną
decyzje dotyczące zasad organizacji posiedzenia Rady Dyscyplin. Przy okazji chciałbym
przekazać gratulacje oraz podziękowania ze strony Prorektor Prof. Katarzyny DziubalskiejKołaczyk, która jest pod olbrzymim wrażeniem naszego zaangażowania w zdalne zajęcia
dydaktyczne (ponad 90 proc.).
Na stronie wydziałowej pojawiają się komunikaty na temat różnych zdarzeń naukowych
i dydaktycznych, chcemy też rozpocząć konkurs na Wydziałowy Budżet Dydaktyczny, który
do momentu finału i tak prowadzony był co roku online. To wszystko dowody na to, że obecnie
nasz wydział zaczyna uruchamiać coraz więcej aktywności w formach zdalnych.
Odwiedzam regularnie nasz gmach Collegium Maius, który jest pod doskonałą opieką
personelu kierowanego przez Panią Katarzynę Koszewską. Budynek jest wysprzątany, stale
czyszczony pod względem higienicznym, każdy wchodzący sprawdzany przez portierów.

Ja jestem dumny z postawy Państwa Pracowników wydziału, bardzo mnie cieszą serdeczne
opinie studentów na temat Państwa pracy z nimi i liczne informacje o tym, co udaje się zrobić
w tak trudnych warunkach kontaktów na odległość.
Życzę wszystkim Państwu zdrowia i jeszcze raz zdrowia, a od tego tradycyjnie dodam cierpliwości
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