COLLEGIUM MINUS
GŁÓWNA SIEDZIBA UCZELNI

Mam ogromny zaszczyt kierować JEDNĄ Z NAJLEPSZYCH UCZELNI
W POLSCE I WIELKOPOLSCE, która od 100 lat kształtuje życie społeczne,
kulturowe, gospodarcze regionu i kraju. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu to bez wątpienia wizytówka tego prężnie rozwijającego się i prawdziwie
akademickiego miasta.
UAM JEST ZAANGAŻOWANY
W BADANIA zmieniające świat, ten
bliski i ten bardziej odległy, odpowiadając
tym samym na współczesne złożone
wyzwania. Mamy doskonałe laboratoria,
które przyciągają utalentowanych badaczy
z kraju i zagranicy. Naukowcy z UAM prowadzą swoje badania odpowiedzialnie,
wiedząc, że mamy realny wpływ na to, jak
żyjemy tu i teraz i jak żyć będą przyszłe
pokolenia.

UAM JEST ZAANGAŻOWANY
W KSZTAŁCENIE przyszłych „światozmieniaczy”. Zachęcamy studentów
do aktywnego udziału w życiu miasta
i regionu. Nasi studenci angażują się
w akcje charytatywne i wolontariat studencki, także poza granicami naszego
kraju. Wychodzimy poza mury akademii
– nasza oferta edukacyjna adresowana
jest do niemal wszystkich pokoleń.

UAM INTENSYWNIE ROZWIJA TRZECIĄ MISJĘ I WSPÓŁPRACUJE Z OTOCZENIEM SPOŁECZNYM I GOSPODARCZYM. Inicjujemy partnerstwa naukowe, edukacyjne, zachęcamy pracodawców do współuczestniczenia w kształtowaniu programów studiów. Chcemy rozwijać innowacje
społeczne – zorganizowaliśmy pierwszy w Polsce Festiwal Innowacji Społecznych. Intensywnie popularyzujemy naukę i jej dokonania po to, by kształtować
odpowiedzialnych obywateli. Nasze jednostki zamiejscowe aktywizują mniejsze
wspólnoty i równocześnie łączą je z Poznaniem.

UAM JEST ZAANGAŻOWANY
W DZIAŁANIA NA RZECZ
POSZANOWANIA ŚRODOWISKA
NATURALNEGO I PROMOWANIE
Z D R O W E G O T RY B U Ż YC I A .
Kontynuujemy prace nad koncepcją
Zielonego Uniwersytetu, by jeszcze
aktywniej chronić zasoby zielone naszej
uczelni i miasta.

UNIWERSYTET ZAANGAŻOWANY
TO ODPOWIEDŹ NA WYZWANIE
PRZYSZŁOŚCI. Zachęcam całą naszą
społeczność do współpracy i życzę
odwagi w podejmowaniu ważnych i przełomowych tematów. Zapraszam także
przedstawicieli innych instytucji, organizacji do realizacji wspólnych przedsięwzięć. Drzwi naszej uczelni są otwarte dla
wszystkich!
PROF. UAM DR HAB. ANDRZEJ LESICKI
REKTOR UAM

PROF. UAM DR HAB. ANDRZEJ LESICKI
REKTOR NA KADENCJĘ 2016-2020
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UNIWERSYTET
TAJNY
Działalność Uniwersytetu
Poznańskiego jako tajnego
Uniwersytetu Ziem
Zachodnich w Warszawie.

Różnorodność prowadzonych badań, nowoczesne
laboratoria, obecność naszych naukowców na różnych kontynentach, udział w międzynarodowych
projektach oraz generowanie społecznego wpływu,
składają się na doskonałość naukową uniwersytetu, do której nieustannie dążymy i którą chcemy
wspierać.

W 2018 roku Nagrodę Prezesa Rady Ministrów
otrzymał prof. Zdzisław Wąsik z Wydziału
Anglistyki za wkład w rozwój teorii wiedzy
o języku jako systemie znakowym funkcjonującym w uwarunkowaniach dyskursywnych oraz
dr Adam Paweł Gorczyński z Wydziału Chemii
za rozprawę doktorską pt. Nowe samoorganizujące się sieci metalosupramolekularne.

ROZWOJEM PIONIERSKICH BADAŃ
HISTORIOGRAFICZNYCH

W ROKU AKADEMICKIM
2017/2018
PRACOWALIŚMY
MIĘDZY INNYMI NAD…

Prof. Ulrich Timme Kragh z Wydziału Neofiloogii UAM prowadzi
badania w ramach projektu NAMO - „Narrative Modes of Historical
Discourse in Asia” finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań.
Celem projektu jest wypracowanie nowatorskiego podejścia do
empirycznych badań azjatyckiej historii. W swojej pracy naukowcy
analizują tropy literackie, figury retoryczne czy narrację tekstów
pochodzących z różnych epok i porównują je ze współczesną
twórczością. W 2018 r. Zespół otrzymał także grant Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej w programie TEAM, w ramach którego podejmie pionierską próbę
szeroko zakrojonego porównania najważniejszych poglądów o kluczowym znaczeniu dla
myślenia historycznego w tradycjach historycznych Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej.
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ZROZUMIENIEM POWIĄZAŃ MIĘDZY MÓZGIEM,
JĘZYKIEM A KREATYWNOŚCIĄ

ZASTOSOWANIAMI SZTUCZNEJ
INTELIGENCJI W MEDYCYNIE

Dr Karolina Rataj z Wydziału Anglistyki UAM
prowadzi badania we współpracy z Centrum
NanoBioMedycznym UAM oraz Pracownią
Fizyki Widzenia i Optometrii UAM. W ramach
tej interdyscyplinarnej współpracy wykorzystuje
elektroencefalografię (EEG) do badania reakcji
mózgu na kreatywne, twórcze zdania, takie, które
spotykamy na przykład w sloganach reklamowych lub
w poezji. Czy reakcja mózgu różni się w zależności
od poziomu kreatywności czytanych zdań? Jeśli tak,
jak szybko widoczna będzie różnica w aktywności
mózgu w zależności od rodzaju zdania? Czy reakcja
będzie taka sama, jeśli zdania prezentowane są w
języku rodzimym i obcym badanych osób? Badania
tego rodzaju pozwalają na zrozumienie reakcji
mózgu na bodźce językowe w różnych kontekstach,
a ich wyniki poszerzają znacznie naszą wiedzę na
temat procesów przetwarzania języka.

Interdyscyplinarny zespół złożony
z naukowców Wydziału Matematyki
i Informatyki UAM (prof. Maciej Wygralak,
dr Krzysztof Dyczkowski) oraz pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego opracował system
OvaExpert. Głównym jego celem jest
wsparcie lekarza w procesie prognozowania charakteru złośliwości guzów jajnika, z wykorzystaniem dostępnych modeli
diagnostycznych i inteligencji obliczeniowej. Podstawową ideą stojącą za powstaniem systemu jest wykorzystanie synergii
wielu modeli prognostycznych. OvaExpert
pozwala na rekomendację diagnozy pomimo niekompletnego opisu pacjentki,
np. braku wyników niektórych badań.
Metoda ta m.in. znacząco poprawia jakość diagnozy i pozwala na rekomendowanie diagnozy dla większej liczby przypadków.

NOWYMI ZWIĄZKAMI
TERAPEUTYCZNYMI
W zespole badawczym kierowanym przez prof. Krzysztofa Sobczaka na Wydziale
Biologii UAM w Poznaniu prowadzone są od blisko 10 lat badania przedkliniczne
skierowane na poszukiwanie nowych związków aktywnych dla dwóch genetycznie
uwarunkowanych, progresywnych chorób człowieka: dystrofii miotonicznej (DM)
oraz zespołu drżenia i ataksji związanego z łamliwym chromosomem X (FXTAS).
Obie choroby spowodowane są występowaniem w odpowiednich genach nadmiernie
wydłużonych ciągów trójek nukleotydowych (CTG)n lub (CGG)n. Ze zmutowanych postaci
obu genów powstają toksyczne cząsteczki RNA, które uznawane są za główne czynniki
odpowiedzialne za patomechanizm chorób. I to właśnie te zmutowane cząsteczki RNA
są celem dla związków terapeutycznych nowo opracowywanych w zespole. Finansowanie
na badania zostały przyznane dwukrotnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej,
w ramach prestiżowych grantów TEAM oraz grantu E-Rare, przyznanego konsorcjum
badawczemu pochodzącemu z 6 europejskich instytucji naukowych, a finansowanego
ze środków europejskiego programu Horyzont 2020.
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Zespół prof. Magdaleny Wrembel rozpoczął realizację interdyscyplinarnego projektu „Fonologiczne wpływy międzyjęzykowe u młodych osób wielojęzycznych”.
Podczas badań wykorzystywane są m.in. metody
neurolingwistyki i psycholingwistyki w celu poznania
procesów przetwarzania języka przez osoby wielojęzyczne. Jego znaczenie społeczne jest ogromne ze
względu na rozpowszechnienie nauki języków obcych i kulturową oraz językową różnorodność współczesnego świata, w tym Europy. Projekt jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Münsterze
w ramach grantu Polsko-Niemieckiej Fundacji na
rzecz Nauki.

OCHRONĄ ŚWIATOWEGO
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Ks. prof. Piotr Nawrot z Wydziału Teologicznego prowadzi
badania nad rekonstrukcją kompozycji z XVIII i XIX wieku,
w tym anonimowej mszy polifonicznej i Symfonii 16. znakomitego kompozytora urodzonego w Peru, ale aktywnego
w Boliwii o nazwisku Pedro Ximénez Abrill y Tirado. Prace
prowadzone są na manuskryptach muzycznych z byłych redukcji jezuickich wśród Indian Chiquito i Moxo
w Boliwii oraz z katedry w La Plata (dziś Sucre). Wynikiem prowadzonych do tej pory badań jest opublikowanie
42 tomów studiów oraz wielu artykułów poświęconych badanym manuskryptom, a co za tym idzie, historii muzyki
w Ameryce Południowej oraz roli Indian w życiu muzycznym.
Odkryta i zrekonstruowana muzyka baroku misyjnego jest
wykonywana dzisiaj w wielu prestiżowych salach koncertowych świata.
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Siedmioosobowy zespół z Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile pod
kierownictwem dr. Pawła Owsiannego prowadził badania wzdłuż
zachodniego wybrzeża Spitsbergenu w celu poznania różnorodności bruzdnic (Dinophyceae, Dinoflagellata), jednej z grup glonów,
które odpowiadają m.in. za funkcjonowanie chłodnych ekosystemów.
Toksyny niektórych gatunków bruzdnic silnie oddziałują na układ
nerwowy. Badania prowadzone są w kierunku wykorzystania ich jako
leków w małych stężeniach.

MONITOROWANIEM JAKOŚCI POWIETRZA
Na Wydziale Chemii pod kierunkiem prof. Włodzimierza Urbaniaka
opracowano i wdrożono system monitoringu jakości powietrza,
ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń pyłami PM10
i PM2,5. System wraz z wizualizacją uzyskanych danych jest obecnie
w fazie testów i będzie wspierał także ocenę efektów wprowadzenia
przepisów antysmogowych.

WYJAŚNIENIEM POWSTAWANIA BURZ
Dr Mateusz Taszarek z Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania
Środowiska Przyrodniczego jest laureatem programu START Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej. Bada warunki atmosferyczne, w jakich powstają burze i ulepsza metody ich prognozowania przy użyciu numerycznych modeli pogody. Jest autorem strony internetowej www.enwo.
pl, gdzie wykonywane są prognozy zjawisk burzowych dla całej Europy
na okres trzech dni.
SPITSBERGEN, LIPIEC 2018
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ODKRYWANIEM NOWYCH
CIAŁ NIEBIESKICH

Obszary badawcze, kierowanego przez prof. Stefana Jurgę Centrum NanoBioMedycznego,
obejmują przede wszystkim terapię i diagnostykę oraz medycynę regeneracyjną. Podejście
to pozwala na realizację prac badawczych dotyczących wykorzystania wielofunkcyjnych
nanoplatform umożliwiających dostarczanie związków terapeutycznych (leków, kwasów
nukleinowych), do tworzenia terapii łączonych i celowanych oraz do obrazowania
multimodalnego.

Zespół badawczy dr Anny Marciniak
z Obserwatorium Astronomicznego
wziął udział w odkryciu pierścienia
wokół planety karłowatej Haumea.
Artykuł na ten temat ukazał się
w październiku 2017 r. w czasopiśmie
„Nature”. To efekt międzynarodowej
współpracy w ramach projektu Small
Bodies: Near and Far finansowanego
przez Horyzont2020.

POSZUKIWANIEM FUNKCJONALNYCH NANOMATERIAŁÓW
W minionym roku akademickim w CNBM prowadzono także badania w obszarze
nanomateriałów, obejmujące ich zastosowanie do wytwarzania biosensorów, magazynowania
i produkcji energii, katalizy, oraz fabrykacji inteligentnych nanopowłok.

GEOKULTUROWĄ MAPĄ
SŁOWIAŃSZCZYZNY

ARCHIWUM BADAŃ
ŻYCIA CODZIENNEGO

W ramach humanistycznych badań
interdyscyplinarnych na Wydziale
Filologii Polskiej i Klasycznej prowadzone są badania przemian kręgów
kulturowych oraz tożsamości literatur i kultur Europy Środkowej i Półwyspu Bałkańskiego przez pryzmat
obszarów problemowych z zakresu geopoetyki, geografii wyobrażonej, imagologii terytorialnej, geografii
sensorycznej, związku autobiografii
i geografii, literackich miejsc pamięci,
zjawisk nowego regionalizmu.

Badania kierowane przez prof. Marka
Krajewskiego z Instytutu Socjologii mają
na celu zgromadzenie, udostępnienie i badanie zagrożonych naturalnym procesem
starzenia się i utylizacją materiałów na temat życia codziennego w okresie powojennym (baz danych, pamiętników, wyników
badań społecznych etc.). Projekt w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki realizują także Fundacja Naukowa
im. Floriana Znanieckiego w Poznaniu,
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Wielkopolska Biblioteka
Cyfrowa.

WYKORZYSTANIEM NANOTECHNOLOGII
W APLIKACJACH BIOMEDYCZNYCH

BADANIAMI NAD JĘZYKAMI ZAGROŻONYMI
Prof. Tomasz Wicherkiewicz kieruje poznańskim zespołem w projekcie „Minority Languages,
Major Opportunities. Collaborative Research, Community Engagement and Innovative
Educational Tools” (Horyzont 2020). W jego ramach badacze kontynuują wiele wątków
pojawiających się w projektach prowadzonych na Wydziale Neofilologii, które poświęcono
językom małym, zagrożonym, polityce językowej, oraz edukacji lingwistycznej w sensie
akademickim i popularyzatorskim. Badania te mają ogromne znaczenie zarówno dla
środowiska akademickiego, jak i samych mniejszości językowych oraz dla budowania
świadomości społecznej problemów języka i kultury.
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UNIWERSYTET
ZAANGAŻOWANY
W

KSZTAŁCENIE

NA NAJWYŻSZYM

POZIOMIE

Prowadzone przez UAM kierunki studiów
zdobywają nagrody i wyróżnienia
w ramach najważniejszych krajowych
konkursów oraz rankingów.
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SIEDZIBA UCZELNI NA TLE RONDA KAPONIERA.
CENTRUM MIASTA POZNANIA.

INNOWACJI

SPOŁECZNYCH

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
rectorof@amu.edu.pl
www.amu.edu.pl
www.uniwersyteckie.pl
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