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List do osób studiujących na Wydziale Filozoficznym UAM 

  

Szanowni Państwo, 

w czasach niestabilnych i niepewnych społeczność osób pracujących i studiujących na 

Wydziale Filozoficznym UAM pragnie przekazać Państwu wyrazy otuchy oraz wsparcia. 

Osobne słowa pokrzepienia kierujemy do tych spośród Państwa, którzy bezpośrednio 

doświadczają problemów zdrowotnych – własnych lub Państwa bliskich. 

Zapewniamy, że mogą Państwo na nas liczyć. Jesteśmy gotowi udzielić niezbędnych informacji 

w zakresie pomocy oferowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do 

tych inicjatyw zalicza się pomoc psychologiczna uniwersyteckiej Poradni Rozwoju i Wsparcia 

Psychicznego (http://poradnia.amu.edu.pl) oraz pomoc materialna taka jak stypendium socjalne 

czy zapomoga (po konsultacji z Prodziekanem ds. studenckich Wydziału Filozoficznego). 

Wiemy, że wobec aktualnej sytuacji nie sposób pozostać biernym. Oprócz szeregu zagrożeń i 

niedogodności, których doświadczamy w trakcie pandemii koronawirusa, odnotowujemy także 

wzrost niepokojów społecznych na skalę nie widzianą od dawna. Dlatego pragniemy 

podkreślić, że w społeczności Wydziału Filozoficznego UAM jest miejsce dla każdego, kto 

szanuje drugiego człowieka. Uniwersytet zaś niezmiennie realizuje swoją misję kierując się 

zasadami wolności badań naukowych, wolności twórczości naukowej i artystycznej, wolności 

nauczania, poszukiwania prawdy w dialogu osób i środowisk oraz uprawianych przez nie nauk, 

poszanowania odrębności poglądów i wzajemnej życzliwości. Niezależnie od sytuacji 

społeczno-politycznej, jako Rada Programowa Kierunku Studiów FILOZOFIA, będziemy 

zapewniali Państwu najwyższe standardy etyczne procesu kształcenia, uwzględniające 

autonomię badań naukowych oraz wolność nauczania akademickiego. Wyrażamy także 

zdecydowany sprzeciw wobec jakiejkolwiek formy represjonowania w procesie kształcenia 

studentów biorących udział w protestach społecznych. 

Głęboko wierzymy, że w niedalekiej przyszłości ponownie będziemy mogli spotkać się na 

korytarzach naszego Wydziału. Jednak zanim to nastąpi, jesteśmy do Państwa dyspozycji za 

pośrednictwem platform internetowych, naszych aktualnych środków komunikacji. Prosimy, 

http://poradnia.amu.edu.pl/
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aby nie wahali się Państwo sygnalizować nam potrzeby wsparcia lub konieczności podjęcia 

innych, stosownych do okoliczności, działań. 

  

Z życzeniami spokojnych Świąt oraz udanego początku Nowego Roku 2021 

  

prof. dr hab. Roman Kubicki (Dziekan Wydziału 

Filozoficznego UAM) 

prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejewski 

(przewodniczący Rady Programowej Kierunku 

Studiów, Prodziekan Wydziału Filozoficznego UAM 

ds. kształcenia) 

Wiktoria Błędzka (członkini Rady Programowej 

Kierunku Studiów) 

prof. UAM dr hab. Karolina Cern (członek Rady 

Programowej Kierunku Studiów, Prodziekan Wydziału 

Filozoficznego UAM ds. nauki) 

prof. UAM dr hab. Piotr W. Juchacz (członek Rady 

Programowej Kierunku Studiów) 

prof. UAM dr hab. Radosław Kazibut (członek Rady 

Programowej Kierunku Studiów) 

lic. Maria Lewandowska (członkini Rady 

Programowej Kierunku Studiów, Przewodnicząca 

Samorządu Studenckiego Wydziału Filozoficznego 

UAM) 

prof. UAM dr hab. Tomasz Rzepiński (członek Rady 

Programowej Kierunku Studiów) 

Oliwia Sieńko (członek Rady Programowej Kierunku 

Studiów) 

dr Mariusz Szynkiewicz (członek Rady Programowej 

Kierunku Studiów, Prodziekan Wydziału 

Filozoficznego UAM ds. studenckich)  

prof. UAM dr hab. Michał Wendland (członek Rady 

Programowej Kierunku Studiów) 

 


