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POZNAJ
WYDZIAŁY I FILIE
UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu to 20 wydziałów i 4 filie
zamiejscowe. Każde z nich oferuje studia
w określonej dyscyplinie nauki.

Dzięki naszemu przewodnikowi odkryjesz
najciekawsze inicjatywy, wydarzenia
i projekty realizowane przez poszczególne
jednostki. A jeśli interesuje Cię oferta
studiów, zapraszamy pod adres:
rekrutacja.amu.edu.pl, gdzie znajdziesz
aktualny spis kierunków wraz z opisami.
Życzymy miłej lektury!

SPIS TREŚCI
WYDZIAŁY UAM
Wydział Anglistyki
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Wydział Archeologii
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Wydział Filozoficzny
Wydział Fizyki
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Historii
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Wydział Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wydział Neofilologii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Psychologii i Kognitywistyki
Wydział Socjologii
Wydział Studiów Edukacyjnych

Wydział Teologiczny

FILIE UAM
Collegium Polonicum w Słubicach
Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
Nadnotecki Instytut UAM w Pile
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

WYDZIAŁ ANGLISTYKI
Wydział Anglistyki UAM to największy ośrodek studiów anglistycznych
i niderlandystycznych w Polsce.
W skład kadry wchodzą liczni wykładowcy z zagranicy. Ponadto Wydział
regularnie odwiedzają znani naukowcy z całego świata.
Studia na WA pozwalają zdobyć znajomość języka powszechnie uważanego
za światowy. Absolwenci są wysoko cenieni na rynku pracy, szczególnie
za znakomitą wymowę.
Wydział współpracuje z uniwersytetami zagranicznymi, takimi jak m.in.
University of Florida, University of Kansas, Michigan State University, University
of London, Uniwersytet Helsiński czy Uniwersytet Wiedeński.
To jedyny Wydział Anglistyki w Polsce!
WA prowadzi intensywną działalność
naukową. Działają na nim nowoczesne
laboratoria: Laboratorium Przetwarzania
Mowy i Języka, Laboratorium Języka
i Komunikacji, Laboratorium Neuronauki
Języka i Eye-trackingowe Laboratorium
Badań nad Językiem.

WYDZIAŁ ANTROPOLOGII
I KULTUROZNAWSTWA
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM jest nową, unikatową
w skali kraju jednostką.
Powstał w 2019 r. z połączenia: Instytutu Kulturoznawstwa, Instytutu
Antropologii i Etnologii oraz Katedry Teatru i Sztuki Mediów. Te trzy jednostki
wnoszą różnorodność metodologii i tematyki badawczej, prezentując szerokie
spektrum badań kulturowych, artystycznych i społecznych.
Badania w Instytucie Kulturoznawstwa prowadzone są z uwzględnieniem
najnowszych nurtów i tendencji w światowej humanistyce. Polska tradycja
kulturoznawcza uzupełniania jest o nowe podejścia: teorię komunikacji
międzykulturowej, anglo-amerykańskie studia kulturowe, visual studies, media
studies, performance studies, studia genderowe i postkolonialne.

Studenci Wydziału mogą realizować swoje
pasje w licznych kołach naukowych:
Studenckim Kole Naukowym Etnologów
im. Bronisława Piłsudskiego, Kole Naukowym
CYBERKULTURA, Kole Naukowym Kulturowych
Studiów Miejskich, Kole Filmoznawców
i Medioznawców, Kole Filozofii Mediów, Kole
Naukowym Interactive Lab, Kole Naukowym
Teatrologów.

WYDZIAŁ ARCHEOLOGII
Wydział Archeologii UAM to jednostka z tradycjami sięgającymi
początków uczelni.
Oferowany przez Wydział kierunek studiów archeologia jest obecny w kanonie
kształcenia od powstania Uniwersytetu. Od początku tworzą go wybitne
postaci tej dyscypliny.
Wydział należy do najlepszych w Polsce pod względem szeroko pojętych
badań terenowych. Wypracowuje zasady nowych technik badawczych i reguły
systemu dokumentacji archeologicznej.
Studenci WA, ze względu na wysoki poziom umiejętności pracy terenowej, są
poszukiwani przez ekspedycje archeologiczne i uczestniczą w pracach
wykopaliskowych w całej Europie i poza nią.

Wydział prowadzi terenowe prace badawcze
przede wszystkim w regionach Wielkopolski
i Kujaw. Swe ekspedycje wykopaliskowe
przeprowadza także w Grecji, Iraku,
na Ukrainie i w Turcji. Obejmują one
spektrum kulturowo-chronologiczne
oddające w pełni zainteresowania
zatrudnionych tu naukowców.

WYDZIAŁ BIOLOGII
Wydział Biologii UAM od lat cieszy się opinią jednego z najlepszych
wydziałów przyrodniczych w Polsce.
O wysokiej pozycji naukowej świadczy uzyskanie kategorii A+ w ocenie
działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych
przeprowadzonej przez MNiSW, liczne granty oraz projekty badawcze. Wydział
uzyskał również tytuł najlepszej jednostki naukowej w Polsce w kategorii „Life
and Earth Sciences” według CWTS Leiden Ranking.
Studenci WB biorą udział w projektach badawczych, poznają nowoczesne
technologie i wykorzystują je w ramach ćwiczeń laboratoryjnych, a także
rozwijają pasje dzięki licznym sekcjom Koła Naukowego Przyrodników.

Wydział proponuje studentom możliwość
pracy indywidualnej z pracownikami
naukowymi. Wśród zatrudnionych
na Wydziale naukowców jest ponad
50 wyszkolonych tutorów, którzy prowadzą
program tutoringowy KRAB, czyli Kierowanie
Rozwojem Aktywności Badawczej. W roku
2019 Wydział uzyskał akredytację tutorską
potwierdzającą wysoki poziom
prowadzonych tutoriali.

WYDZIAŁ CHEMII
Wydział Chemii UAM to jeden z największych uniwersyteckich
wydziałów o takim profilu w Polsce. Jest zaliczany do znanych
w Europie, dynamicznie rozwijających się ośrodków naukowo-dydaktycznych.
Wydział Chemii tworzy 26 zakładów oraz Centralne Laboratorium Badawczo-Aparaturowe. Unikatowe wyposażenie sal dydaktycznych, laboratoriów
i pracowni stanowi znakomite zaplecze dla wzmacniania potencjału
naukowego. Przekłada się to na liczne publikacje w renomowanych
czasopismach, patenty, umowy licencyjne oraz wdrożenia.
Na Wydziale prowadzone są kierunki studiów licencjackich, inżynierskich
i magisterskich, w tym również międzynarodowych. O wysokim poziomie
kształcenia świadczy wydana przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
najwyższa z możliwych ocena wyróżniająca.
Studenci Wydziału mogą dołączyć do Naukowego
Koła Chemików. Członkowie koła organizują pokazy
doświadczeń chemicznych oraz warsztaty dla dzieci
i młodzieży, biorą udział w konferencjach, a także
oswajają się z wygłaszaniem ustnych wystąpień
podczas organizowanego raz do roku Sympozjum
w Jeziorach.

WYDZIAŁ FILOLOGII
POLSKIEJ I KLASYCZNEJ
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM to wydział z tradycjami
i wybitnym dorobkiem naukowym w zakresie literaturoznawstwa,
językoznawstwa, filmoznawstwa oraz nauk o sztuce i kulturze.
Jako odrębna jednostka Uniwersytetu zaistniał w 1988 roku, jednak filologie
polska, klasyczna i słowiańska funkcjonowały na Uniwersytecie od chwili jego
powstania, czyli od 1919 roku.
Wydział łączy tradycyjne kierunki filologiczne z nowoczesnymi
specjalnościami, co oznacza, że jego studenci zdobywają nie tylko wiedzę,
ale przede wszystkim umiejętności praktyczne cenione na rynku pracy.
WFPiK kładzie nacisk na współpracę międzynarodową. Jest partnerem
uniwersytetów w: Stanach Zjednoczonych, Chinach, Rosji, Kanadzie, Brazylii,
Izraelu, Egipcie, Indiach i w każdym z krajów Unii Europejskiej.
Siedziba wydziału znajduje się w ścisłym centrum
Poznania, w historycznym gmachu Collegium Maius.
Na dziedzińcu budynku, w otoczeniu trzech jego
skrzydeł, usytuowana jest nowoczesna biblioteka
im. Tomasza Józefa Pokrzywniaka, uhonorowana
poznańską Nagrodą im. Jana Baptysty Quadro
za najlepszy projekt architektoniczny.

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
Wydział Filozoficzny UAM to jeden z największych ośrodków
filozoficznych w Polsce.
Studia na WF to wyjątkowa okazja do rozwijania niebanalnych zainteresowań
oraz współtworzenia ważnego środowiska filozoficznego. Klasyczne piękno,
dobro i prawda łączą się tu z nowoczesną refleksją nad zmieniającym się
światem, ludźmi i technologiami.
Na Wydziale prowadzone są badania interdyscyplinarne we współpracy
z czołowymi przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych.
Jednostka nieustannie dostosowuje się do oczekiwań studentów, czego
efektem jest choćby powstanie pracowni multimedialnej wyposażonej m.in.
w profesjonalny sprzęt do produkcji podcastów.

Na Wydziale pręznie działa Koło
Studentów Filozofii UAM, które posiada
liczne sekcje tematyczne. Członkowie koła
organizują m.in. konferencje, debaty,
seminaria, wykłady otwarte, wyjazdy
naukowe, a także prowadzą działalność
wydawniczą, tworząc czasopismo
naukowe „Preteksty”.

WYDZIAŁ FIZYKI
Wydział Fizyki UAM jest jednostką badawczo-dydaktyczną, która łączy
aktywność naukową z dydaktyczną, zaopatrując studentów w wiedzę
i umiejętności potrzebne na rynku zaawansowanych technologii
W laboratoriach wyposażonych w unikatową aparaturę prowadzone są
zarówno badania podstawowe z zakresu fizyki ciała stałego, układów
mezoskopowych, materii miękkiej, biofizyki, fizyki medycznej, optyki atomowej
i kwantowej czy informatyki kwantowej, jak i badania o charakterze
aplikacyjnym w dziedzinach takich jak Akustyka, Optometria i Internet Rzeczy.
Oprócz nowoczesnych laboratoriów, na terenie Wydziału znajdują się również
2 studia nagrań, studencka rozgłośnia Radio Meteor oraz największa w Polsce
kabina bezechowa, służąca do zaawansowanych badań akustycznych.

Oferta Wydziału Fizyki obejmuje także zajęcia
w Obserwatorium Astronomicznym UAM.
Z obserwatorium korzystają studenci astronomii,
ale organizowane są tam także wydarzenia
popularnonaukowe oraz wykłady otwarte. Jednostka
dysponuje obecnie czterema teleskopami
przeznaczonymi do badań naukowych oraz kilkoma
mniejszymi teleskopami wykorzystywanymi
do celów dydaktycznych i popularyzatorskich

WYDZIAŁ GEOGRAFII
SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
UAM to aktualnie jeden z największych ośrodków badań miejskich
i regionalnych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Na Wydziale prowadzone są badania obejmujące niemalże całe spektrum
problematyki badawczej geografii społ.-ekonom. i gosp. przestrzennej. Są to
m.in. badania nad świadczeniami ekosystemów, mobilnością mieszkańców
metropolii, zmieniającą się rolą obszarów wiejskich, wyzwaniami
zintegrowanego planowania strategicznego i przestrzennego, a także
nierównościami społeczno- i ekonomiczno-przestrzennymi.
Wydział jest siedzibą Centrum Badań Metropolitalnych, w ramach którego
studenci mają możliwość przygotowywania analiz, ekspertyz i strategii
dla instytucji, organizacji oraz przedsiębiorstw.
Kierunek zintegrowane planowanie rozwoju
został wyróżniony tytułem „Studia
z przyszłością”. Jest on odpowiedzią
na potrzeby wynikające z trwającej reformy
systemu planowania w Polsce. Ponadto
gospodarka przestrzenna na WGSEiGP
regularnie znajduje się w czołówce
ogólnopolskiego rankingu „Perspektywy”.

WYDZIAŁ HISTORII
Wydział Historii UAM jest jednym z najważniejszych ośrodków
badawczo-dydaktycznych w kraju.
Prowadzone na Wydziale badania naukowe dotyczą pradziejowych,
historycznych i współczesnych procesów społeczno-kulturowych.
Dzięki urozmaiconej ofercie edukacyjnej studia na WH stwarzają wyjątkową
szansę na pogłębienie wiedzy z zakresu historii Polski i powszechnej
oraz nauk pokrewnych.
Istotną częścią procesu kształcenia są praktyki terenowe i objazdy naukowe
oraz ścisła współpraca z placówkami artystycznymi, muzealnymi
i archiwalnymi.

Studenckie Koło Naukowe Historyków
UAM już od ponad 100 lat gromadzi
studentów pasjonujących się historią.
W ramach koła działa kilkanaście sekcji,
zajmujących się różnymi epokami,
miejscami czy obszarami badawczymi.
Członkowie SKNH organizują objazdy
naukowe, konferencje oraz wydarzenia
popularnonaukowe.

WYDZIAŁ MATEMATYKI
I INFORMATYKI

Jako jednostka uczelni badawczej Wydział Matematyki i Informatyki
UAM kontynuuje ponad 100-letnią tradycję poznańskiej matematyki.
Jest też jednym z najlepszych ośrodków badawczo-dydaktycznych
w zakresie informatyki w Polsce.
Obecnie główne dziedziny badań to w zakresie matematyki m.in. analiza
funkcjonalna, badania struktur losowych, teoria liczb, teoria równań
różniczkowych, topologia, algebra, logika, statystyka matematyczna
i ekonometria. W zakresie informatyki badania koncentrują się na sztucznej
inteligencji, teorii algorytmów, bezpieczeństwie informatycznym
oraz lingwistyce komputerowej.
Wydział od lat z sukcesami współpracuje z licznymi instytucjami naukowymi
i środowiskiem biznesowym, także na arenie międzynarodowej. Wśród
partnerów możemy wyróżnić: GFT, Roche Polska, Capgemini, KKS Lech Poznań.
W budynku WMI mieści się LEGO® Education
Innovation Studio. To przestrzeń, w której
studenci starają się rozwinąć teoretyczne
i praktyczne aspekty zastosowania metod
LEGO® Education w nauczaniu w szkołach,
uwzględniając wyzwania, z jakimi nauczyciele
muszą mierzyć się na co dzień.

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH
I GEOLOGICZNYCH
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM może poszczycić się
najbogatszą w Polsce ofertą dydaktyczną z zakresu nauk o Ziemi.
Podczas ćwiczeń terenowych, czy praktyk magisterskich realizowanych
w stacjach terenowych (w tym w Stacji Polarnej UAM „Petuniabukta”
zlokalizowanej na Spitsbergenie) studenci zdobywają nowe kompetencje.
Biorą udział w licznych badaniach i projektach naukowych.
Wydział organizuje także wiele ciekawych wydarzeń – wykłady, spotkania,
kluby. Jedną z propozycji jest Dzień Geografa i Geologa, organizowany
wspólnie z Wydziałem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki
Przestrzennej.

Dni Turystyki to festiwal podróżniczy
organizowany co roku przez studentów kierunku
turystyka i rekreacja. Ma na celu przybliżenie
kultury oraz geografii najróżniejszych zakątków
świata. Warsztaty, wykłady, pokazy slajdów
i prelekcje takich podróżników jak Marek
Kamiński, Krzysztof Wielicki, Piotr Pustelnik,
Michał Kochańczyk, Piotr Chmieliński, Jacek Teler,
Piotr Morawski czy Jacek Govenlock co roku
przyciągają wielu miłośników turystyki.

WYDZIAŁ NAUK O SZTUCE
Wydział Nauk o Sztuce UAM, choć powołany w 2019 r., odwołuje się
do długiej i bogatej tradycji – i historia sztuki, i muzykologia obecne są
na Uniwersytecie od początku jego istnienia.
Wydział składa się z dwóch głównych jednostek: Instytutu Historii Sztuki,
mieszczącego się w Collegium Novum przy al. Niepodległości, oraz Instytutu
Muzykologii, którego siedziba znajduje się w Collegium Historicum
na Kampusie Morasko.
Na WNS prowadzone są badania z zakresu historii i teorii architektury, sztuk
plastycznych i muzyki. Część z nich realizowana jest przez działające
na Wydziale Centrum Badań nad Sztuką Europy Środkowo-Wschodniej
i Spuścizną Piotra Piotrowskiego.

Archiwum Audiowizualne Wydziału Nauk
o Sztuce jest jednostką badawczą,
powołaną w 2020 r. w celu gromadzenia,
naukowego opracowania i udostępniania
bogatych zbiorów archiwalnych Wydziału.
Składa się z trzech kolekcji: fototeki
i archiwum Instytutu Historii Sztuki
oraz zbiorów fonograficznych Instytutu
Muzykologii.

WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH
I DZIENNIKARSTWA
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM pełni rolę ważnego
promotora wiedzy o polityce, stosunkach międzynarodowych, mediach
i komunikowaniu społecznym oraz bezpieczeństwie w różnych jego
wymiarach.
Na Wydziale działa siedem redakcji mediów studenckich: od drukowanych
czasopism i portali internetowych, po agencję fotograficzną, radio
i telewizyjne programy informacyjne.
Do dyspozycji studentów pozostają m.in. studio radiowe, telewizyjne
i postprodukcyjne, pracownie komputerowe, świetnie wyposażone sale
multimedialne oraz wypożyczalnia sprzętu multimedialnego.
W ramach Wydziału fukcjonuje Centrum
Dronów. Studenci WNPiD mogą
uczestniczyć w warsztatach, podczas
których pod okiem doświadczonych
profesjonalistów uczą się obsługi sprzętu.
Otrzymują także szansę na zdobycie
cennych certyfikatów: VLOS – Visual Line of
Sight, czyli loty dronem w zasięgu wzroku,
oraz BVLOS – Beyond Visual Line of Sight,
czyli loty dronem poza zasięg wzroku.

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII
Wydział Neofilologii UAM to jedna z największych jednostek
uniwersyteckich typu neofilologicznego w Polsce.
To, co wyróżnia Wydział, to doświadczona międzynarodowa kadra naukowo-dydaktyczna, składająca się z wybitnych badaczy w dziedzinie
językoznawstwa, literaturoznawstwa czy glottodydaktyki, jak również
dydaktyków języków obcych, tłumaczy, pisarzy, dziennikarzy i artystów.
Studenci WN mogą skorzystać z bogatej oferty wyjazdów zagranicznych
do znakomitych ośrodków badawczych. Co więcej, nawiązują liczne kontakty
międzynarodowe poprzez udział w konferencjach, warsztatach oraz wykładach
i spotkaniach z osobami różnych narodowości.

Wydział intensywnie rozwija działalność
kulturalną. Studenci uczestniczą w pokazach
filmowych oraz spotkaniach z wybitnymi
pisarzami. Mogą dołączyć do jednej z grup
muzycznych (zespół bębniarski Keunsoriro,
Uniwersytecka Grupa Śpiewacza, chór
MACIEJEK, chór kameralny Hibike, chór
turkologiczny) lub grup tanecznych (Zespół
Koreańskiego Tańca z Wachlarzami
Buchaechum, zespół tańca SogoTEAM).

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Wydział Prawa i Administracji UAM należy do najlepszych i największych
wydziałów prawa w Polsce.
Wydział co roku zajmuje wysokie miejsca w rankingach branżowych
i statystykach zdawalności na aplikacje prawnicze.
Wśród wykładowców znajdują się sędziowie, członkowie Komisji
Kodyfikacyjnych, rad nadzorczych, adwokaci, radcy prawni, notariusze,
przedsiębiorcy oraz dyplomaci.
WPiA szczyci się jedną z największych bibliotek prawniczych w Polsce.
Na przyszłych prawników czeka także specjalna sala sądowa, gdzie studenci
pod opieką wykładowców przeprowadzają symulacje rozpraw.

Na Wydziale działa aż 38 kół
naukowych. Ich członkowie zgłębiają
wiedzę z takich obszarów jak: prawo
finansowe, cywilne, medyczne,
rzymskie, międzynarodowe, historia
prawa, kryminologia, dyplomacja,
obrót dziełami sztuki i prawna
ochrona dziedzictwa kulturowego.

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII
I KOGNITYWISTYKI

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM ze względu na wysoką jakość
kształcenia cieszy się wyjątkowo dużym zainteresowaniem
wśród kandydatów na studia.
W skład Wydziału Psychologii i Kognitywistyki wchodzi 10 zakładów,
Laboratorium Badania Działań i Poznania oraz Pracownia Pytań Granicznych.
Studenci mają szerokie możliwości uczestniczenia w realizacji projektów
badawczych prowadzonych na Wydziale. Biorą również udział w ćwiczeniach
terenowych w poradniach zdrowia psychicznego, placówkach edukacyjnych,
organizacjach pozarządowych oraz poradniach medycyny pracy.
Wydział prowadzi współpracę w zakresie działalności dydaktycznej
i badawczej z 96 instytucjami, przekładając osiągnięcia naukowe i akademickie
na język praktyki i doświadczeń.
Studenci psychologii mają możliwość skorzystania
z programu tutoringu akademickiego. Tutoring
jest innowacyjną, spersonalizowaną metodą pracy
dydaktycznej skoncentrowanej na odkrywaniu
i rozwijaniu indywidualnego potencjału studenta.
Podstawę stanowią indywidualne spotkania oraz
samodzielna praca studenta między spotkaniami.

WYDZIAŁ SOCJOLOGII
Wydział Socjologii UAM jest najstarszym socjologicznym ośrodkiem
akademickim w Polsce.
Wieloletnie doświadczenie sprawia, że wykładowcy czerpiąc z najlepszych
wzorów, sprawnie aktualizują programy dydaktyczne, uwzględniając w nich
najnowsze trendy socjologiczne.
Prowadzone na wydziale studia socjologiczne w 2020 r. znalazły się na trzecim
miejscu w rankingu “Perspektyw” wśród wszystkich jednostek akademickich
nauczających w Polsce socjologii.
Praca badawcza na WS koncentruje się wokół takich tematów jak m.in.:
przestrzeń miejska, rodzina i jej współczesne przemiany, życie codzienne,
społeczne aspekty klimatu i środowiska naturalnego, kultura wizualna
i sztuka, cielesność i sport, marginalizacja i wykluczenie społeczne, ubóstwo.
Studia na WS rozwijają wrażliwość społeczną
i wyobraźnię społeczną. Absolwenci pozyskują
konkretną wiedzę, jak i kompetencje miękkie,
co pozwala na samodzielne kształtowanie
ścieżki własnego rozwoju zawodowego.
Zyskują również umiejętność krytycznego
spojrzenia na rzeczywistość społeczną.

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM należy do najlepszych w Polsce
wydziałów kształcących w zakresie pedagogiki, pedagogiki
przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej.
O wysokiej jakości kształcenia na Wydziale świadczą uzyskiwane akredytacje
dla kierunku pedagogika, udzielone przez Konferencję Rektorów
Uniwersytetów Polskich na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
W ostatnich latach WSE konsekwentnie zdobywa czołowe miejsca
we wszystkich rankingach polskich wydziałów pedagogicznych ogłaszanych
przez takie czasopisma jak „Polityka", „Wprost", „Newsweek", „Rzeczpospolita".
Na Wydziale działa aż 20 kół naukowych. Ich członkowie zgłębiają wiedzę
z takich obszarów jak m.in. edukacja artystyczna, logopedia, poradnictwo
społeczne, doradztwo zawodowe i personalne, resocjalizacja,
penitencjarystyka, profilaktyka i readaptacja osób chorych na raka.
VOLONTARIO to Wydziałowe Centrum
Wolontariatu działające na WSE. Dołączając
do wolontariatu, studenci zyskują szansę
stanięcia przed różnorodnymi wyzwaniami,
zawarcia nowych znajomości, rozwijania pasji
oraz zdobywania cennych doświadczeń
potrzebnych w przyszłej pracy pedagoga.

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
Wydział Teologiczny UAM jest ośrodkiem badań i studiów teologii
katolickiej oraz chrześcijańskiej myśli społecznej.
Studenci wraz z wykładowcami podejmują wiele inicjatyw, dzięki którym
na Wydziale odbywają się liczne konferencje, debaty i seminaria, a także
wykłady otwarte.
Na WT funkcjonują dwa koła naukowe: Koło Naukowe Studentów Wydziału
Teologicznego "Veritas" oraz Akademickie Koło Misjologicznego im. dr Wandy
Błeńskiej, które skupia studentów z różnych wydziałów.
Siedziba Wydziału znajduje się na Ostrowie Tumskim, czyli w historycznej
części Poznania.

Przy Wydziale działa Duszpasterstwo
Akademickie Winnica.
Duszpasterstwo organizuje różnego
rodzaju inicjatywy o charakterze
duchowym, kulturalnym
i turystycznym. Celem tych inicjatyw
jest promocja wspólnoty
akademickiej skupionej wokół
wartości ewangelicznych.

COLLEGIUM POLONICUM
W SŁUBICACH

Collegium Polonicum w Słubicach jest wspólną jednostką naukowo-dydaktyczną UAM i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
we Frankfurcie nad Odrą.
Choć oba miasta dzieli nie tylko rzeka, ale również języki, stwarza to
niepowtarzalną szansę funkcjonowania w dwóch kulturach i obszarach
językowych jednocześnie.
CP prowadzi studia o międzynarodowym charakterze. Ponad 20% jego
studentów to obcokrajowcy.
Absolwenci – w zależności od wybranego kierunku studiów – otrzymują
dyplom polski i/lub niemiecki lub wspólny (UAM/Viadrina), co otwiera nowe
możliwości zawodowe.

Collegium Polonicum pełni także funkcję
centrum konferencyjnego i kulturalnego,
a największa sala uczelni może pomieścić
aż 420 osób. To doskonałe miejsce
do organizowania konferencji, sympozjów
czy mniejszych seminariów oraz wydarzeń
kulturalnych, takich jak koncerty,
przedstawienia teatralne i wystawy.

INSTYTUT KULTURY
EUROPEJSKIEJ W GNIEŹNIE
Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie to miejsce wielokulturowe.
Spotkać w nim można studentów z Ukrainy, Rosji, Litwy i Kirgistanu.
Kadrę stanowią znakomici badacze wywodzący się z dyscyplin takich jak:
historia, kulturoznawstwo, językoznawstwo, filologia i politologia.
Co roku organizowana jest szkoła letnia dla studentów z Chin, a dzięki
programowi Compare your culture Instytut odwiedzają najlepsi wykładowcy
z różnych stron świata. Dzięki programowi POWER studenci mają szansę
wzięcia udziału w wizytach studyjnych w najważniejszych stolicach Europy.
W IKE prężnie rozwija się działalność badawcza skoncentrowana
na przemianach w kulturze europejskiej. W ramach prowadzonych badań
wydawane jest czasopismo naukowe Studia Europaea Gnesnensia.

Od 2015 r. IKE wraz z Muzeum Początków
Państwa Polskiego w Gnieźnie organizuje
Gnieźnieńskie Konwersatoria Historyczne.
Celem tej inicjatywy jest popularyzowanie
historii lokalnej i regionalnej.
Moderatorami dyskusji są zaproszeni
goście - eksperci, naukowcy, pasjonaci
zainteresowani daną tematyką.

NADNOTECKI INSTYTUT
UAM W PILE

Studia w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile to szansa na udział
w ciekawych projektach naukowo-badawczych.
Od 2013 r. zespół z pilskiej filii UAM realizuje podwodne badania w stawach
Tatrzańskiego Parku Narodowego, w 2018 r. naukowcy opływali jachtem
Spitsbergen w poszukiwaniu morskich organizmów, a w 2020 r. studenci
realizowali zajęcia terenowe na Bałtyku, opływając jachtem Zatokę Pucką
i Półwysep Helski.
Wyróżnikiem Instytutu są praktyczne kierunki studiów - gospodarka wodna
(studia licencjackie) oraz technologie informatyczne (studia inżynierskie).
Studenci realizują projekty i staże w firmach zgodnie z profilem kształcenia,
a także rozwijają swoją aktywność na kursach nurkowych i żeglarskich.

Instytut jest organizatorem licznych wydarzeń
popularyzujących nauki przyrodnicze i ścisłe.
Jednym z nich jest Festiwal naukowo-podróżniczy
„WodoWskazy”. Jego celem jest popularyzacja nauk
z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska
wśród uczniów szkół średnich północnej
Wielkopolski. Gościem festiwalu był m.in. Jasiek
Mela - najmłodszy w historii zdobywca obu
biegunów Ziemi w jednym roku.

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY
W KALISZU
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM kształci studentów nie tylko
w zakresie nauk pedagogicznych i sztuki, ale również nauk
humanistycznych i filologii.
Kadra składa się z naukowców, artystów plastyków oraz artystów muzyków
o uznanej renomie w kraju i za granicą.
Przy Wydziale funkcjonuje 11 kół naukowych i artystycznych. Członkowie kół
zajmują się organizacją różnego rodzaju wydarzeń: koncertów, wystaw,
warsztatów, spektakli teatralnych, pokazów filmowych, a także konferencji,
seminariów oraz wykładów otwartych.
Studenci mogą również dołączyć do jednego z dwóch chórów wydziałowych.
W budynku Wydziału znajduje się Sala
Konferencyjno-Koncertowa im. Profesora
Jerzego Rubińskiego, która posiada ponad
400 miejsc siedzących. Sala spełnia trzy
funkcje: wykładową, konferencyjną
oraz estradową. Jest wyposażona w system
tłumaczeń symultanicznych,
wideoprojektor oraz komplet urządzeń
do przeprowadzania wideokonferencji.

Kontakt w sprawie rekrutacji:
Centrum Wsparcia Kształcenia | Sekcja Spraw Studenckich
ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
tel. +48 61 829 43 66, 61 829 43 76
e-mail: dnuam@amu.edu.pl
Opracowanie: Centrum Marketingu | Sekcja Promocji UAM
Zdjęcia: fotoportal.amu.edu.pl, K. Duda, J. Haloszka,
M. Nowaczyk, P. Stanula, A. Wykrota
Oferta dydaktyczna może ulec zmianie lub modyfikacjom. Aktualne
informacje na temat kierunków i specjalności znajdują się na stronie:

rekrutacja.uam.edu.pl

