Strategia Wydziału Historycznego
na lata 2012/2013-2018/2019
(na podstawie propozycji przygotowanej przez prof. Ilonę Czamańską i przyjętych
przez Radę Wydziału Historycznego 14 lutego 2011 r.)
1. Badania naukowe
Działanie

Odpowiedzialność

Termin

Rezultat

Potencjalne
źródło
finansowania

1.1.Rozszerzanie
Dziekan, prokooperacji z ośrodkami dziekani,
zagranicznymi
dyrektorzy
instytutów

Działanie
ciągłe

Konferencje,
wspólne
projekty
badawcze

Granty,
częściowo
środki UAM

1.2. Wspomaganie
inicjatyw badawczych i
starań o krajowe i
europejskie granty
badawcze.

Dziekan, prodziekani,
dyrektorzy
instytutów

Działanie
ciągłe

Pozyskiwanie
grantów

Środki UAM

1.3.Tworzenie
zespołów badawczych
i uczestnictwo w
interdyscyplinarnych
zespołach badawczych.
Starania u władz
rektorskich o
zmniejszenie pensum
dydaktycznego dla
kierowników i aktywnych członków zaspołów badawczych.
1.4.Promowanie
wybitnych osiągnięć
naukowych
pracowników
Wydziału i utworzenie
wydziałowego
czasopisma
(kwartalnika,
półrocznika lub
rocznika) w języku
angielskim w wersji
elektronicznej.

Dziekan, proDziałanie
dziekani,
ciągłe
dyrektorzy
instytutów,
kierownik zakładu

Przygotowanie i
realizacja
projektów
badawczych

Granty,
częściowo
środki UAM

Dziekan,
prodziekani

Czasopismo w
wersji
elektronicznej

Środki
WH UAM

Działanie
ciągłe

1.5. Rozbudowa bazy
bibliotecznej

Dyrektorzy
instytutów

Działanie
ciągłe

Zakup książek

Środki
WH UAM

1.6. Rozbudowa bazy
informatycznej

Dziekan

Dziekan,
dyrektorzy
instytutów

Internet
bezprzewodowy
we wszystkich
pomieszczeniach
WH
Etaty dla
najlepszych
doktorantów
przy Instytutach

Środki na
budowę i
wyposażenie
budynku WH

1.7. Stworzenie
systemu
zapewniającego
najlepszym
doktorantom pracę na
UAM

Po
ukończeniu
nowego
budynku
WH
Działanie
ciągłe.

Środki UAM

2. Jakość kształcenia

Działanie

Odpowiedzial
ność

Termin

Rezultat

2.1.Systematyczna
ewaluacja nauczycieli
akademickich po
każdym semestrze / po
ukończeniu przedmiotu
dwusemestralnego
2.2.Polepszenie
warunków lokalowych

Dyrektorzy
instytutów

Działanie
ciągłe

Ocena

Dziekan

2014-2015 r.

przeniesienie do
nowego budynku

2.3. Zapewnienie
nowoczesnych
środków
dydaktycznych

Dyrektorzy
instytutów

2.4. Współpraca z
uniwersytetami
europejskimi i
pozaeuropejskimi w
ramach inicjatyw
nadzorowanych przez
Unię Europejską

Dziekan,
Dyrektorzy
instytutu

Potencjalne
źródło
finansowania

Środki na
budowę i
wyposażenie
budynku WH

Zaopatrzenie
UAM
wszystkich sal w
urządzenia audiowizualne
kontynuacja

Europejskie
studia
magisterskie z
kultury
klasycznej,
Program EMUNI

2.5. Współpraca z
uniwersytetami
europejskimi i
pozaeuropejskimi w
zakresie wspólnego
kształcenia

Dziekan,
Dyrektorzy
instytutów

Działanie
ciągłe

Umowy
dotyczące
realizacji jednego
lub kilku
przedmiotów
wykładanych na
UAM dla grupy
studentów
zagranicznych w
języku obcym

Umowa z
konkretną
uczelnią

2.6. Otwarcie na
studentów
zagranicznych

Dziekan,
Dyrektorzy
instytutów

Działanie
ciągłe

Utworzenie
wydziałowych
studiów magisterskich prowadzonych w języku angielskim:
antropologia
historyczna

Rektor UAM

kontynuacja

Utworzenie
anglojęzycznych
studiów
licencjackich
Rozszerzanie
zajęć w językach
obcych w ramach
AMU-PIE

Rektor UAM

2.7.Wspólne programy
edukacyjne z innymi
uniwersytetami i
ośrodkami naukowymi
w Polsce

Dziekan,
Dyrektorzy
instytutów

kontynuacja

MOST,
Akademia Artes
Liberales

UAM

2.8. Współtworzenie
kierunków i
specjalności
interdyscyplinarnych z
innymi wydziałami
UAM

Dyrektorzy
instytutów

kontynuacja

Kierunki: Studia
środkowo europejskie, bałkanistyka
Specjalności:
cywilizacja
krajów
romańskich,
cywilizacja
angloamerykańska

UAM

2.9. Współpraca
dydaktyczna z innymi
wydziałami UAM

Dyrektorzy
instytutów

kontynuacja

Prowadzenie
zajęć
dydaktycznych
na innych
Wydziałach
UAM

2.10. Reformy
programów studiów

Dyrektorzy
instytutów

Działanie
ciągłe

Uproszczenie i
unowocześnienie
programów
studiów

2.11. Aktywizacja
naukowa studentów

Dziekan.
Dyrektorzy
instytutów

Działanie
ciągłe

Konkurs na
najlepsze prace
magisterskie na
Wydziale

Działanie
ciągłe

Opieka nad
studenckimi
inicjatywami
naukowymi

2.12. Współpraca z
samorządem
studenckim

Dziekan,
prodziekani,
Dyrektorzy
instytutów

Kontynuacja

Konsultacje

2.13. Przygotowanie
zawodowe
absolwentów

Prodziekani

Pod
warunkiem
uzyskania
grantu na czas
jego trwania

Szkolenie w
zakresie
funkcjonowania
na rynku pracy

UAM

Grant UE

3. Otwarcie na otoczenie
Działanie

3.1.Upowszechnianie
edukacji historycznokulturowej

Odpowiedzialność

Dziekan, prodziekani,
dyrektorzy
instytutów

Termin

Działanie
ciągłe

Rezultat

Współpraca ze
szkołami
średnimi,
lokalnymi
towarzystwami
naukowymi i
społecznokulturalnymi

Potencjalne
źródło
finansowania
UAM

3.2. Prowadzenie
wykładów otwartych

Działanie
ciągłe

Np. Uniwersytet
Trzeciego
Wieku, PTH

Honorowo

3.3. Popularyzacja
nauk historycznych w
środowisku
akademickim

Dziekan, prodziekani,
dyrektorzy
instytutów
Dziekan, prodziekani,
dyrektorzy
instytutów

Działanie
ciągłe

Tworzenie programu kształcenia ogólno
historycznego
Dla wszystkich
studentów
poznańskiego
środowiska
akademickiego,
np. Centrum
Studiów
Otwartych

UAM

3.4. Uczestnictwo w
miejskich
wydarzeniach
kulturalnych

Dziekan, prodziekani,
dyrektorzy
instytutów

Działanie
ciągłe

Np. Festiwal
Nauki, Noc
Muzeów itd.

3.5. Współpraca z
władzami Poznania i
województwa
wielkopolskiego we
współorganizowaniu
inicjatyw naukowych

Dziekan, prodziekan, dyrektor
instytutu

Działanie
ciągłe

Wydawnictwa
źródłowe,
opracowania
dziejów regionu,
badania
archeologiczne.
etnologiczne

Odpowiedzialność

Termin

Miasto
Poznań,
wojewoda
wielkopolski,
inne

4. Zarządzanie
Działanie

4.1.Bieżące
dostosowywanie
struktur Wydziału
Historycznego do
aktualnych potrzeb
badawczych i
dydaktycznych
(zmiana struktur

Dziekan, prodziekani,
dyrektorzy
instytutów

Działanie
ciągłe

Rezultat

Ewentualny
podział
Wydziału lub
zmiana jego
struktury

Potencjalne
źródło
finansowania
UAM

Instytutów i Pracowni)

4.2. Informatyzacja
procesu zarządzania

Dziekan, prodziekani

kontynuacja Pełne
wprowadzenie
USOS

UAM

