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Uchwała nr 21/2019/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 5 czerwca 2020 roku 

w sprawie wskazania Komisji Wyborczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

kandydata do objęcia funkcji rektora UAM 

 

Na podstawie § 37 ust. 2 pkt 4 Statutu UAM oraz § 10 ust. 4 regulaminu Rady 

Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (załącznik do uchwały 

Rady Uczelni nr 6/2018/2019 z dnia 18 września 2019 r.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Rada Uczelni wskazuje Komisji Wyborczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu kandydaturę Pani prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej do objęcia funkcji 

rektora UAM w kadencji 2020–2024. 

 

§ 2 

Uzasadnienie wskazania kandydatury stanowi integralną część niniejszej uchwały.  

 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
 
 

Przewodniczący Rady Uczelni 
 
 
 

Prof. UEP dr hab. Remigiusz Napiecek  
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Uzasadnienie stanowiące załącznik do uchwały nr 21/2019/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 5 czerwca 2020 roku 

w sprawie wskazania Komisji Wyborczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

kandydatów do objęcia funkcji rektora UAM 

 

Uzasadnienie sporządzone zostało na podstawie spotkania z Kandydatką podczas 
posiedzenia Rady Uczelni UAM w dniu 5 czerwca 2020 roku oraz udostępnionych przez 
Kandydatkę materiałów. 
Przed posiedzeniem Rady prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska przekazała dokumentację 
wskazaną w Uchwale Rady Uczelni UAM Nr 14/2019/2020, obejmującą: 

 prezentację w formie elektronicznej (plik Power Point), przedstawiającą plan 

działania, wizję rozwoju Uczelni na co najmniej czas trwania kadencji, 

 oświadczenie o doświadczeniu w pracy na uczelni wyższej lub innej jednostce 

naukowo-badawczej, 

 oświadczenie o doświadczeniu w kierowaniu dużymi zespołami ludzkimi (jako np. 

rektor, prorektor, dziekan, kierownik katedry), doświadczeniu w zarządzaniu środkami 

publicznymi (zarządzanie środkami finansowymi w ramach dotacji na działalność 

uczelni, kierowanie grantami badawczymi) wraz z wyszczególnieniem okresów pracy 

oraz zajmowanych stanowisk, 

 oświadczenie o dorobku naukowym ze wskazaniem spośród wymienionych osiągnięć 

pięciu najbardziej znaczących, 

 oświadczenie o aktywności w gremiach naukowych, 

 oświadczenie o znajomości języka angielskiego. 

  
Członkowie Rady Uczelni stwierdzają, że prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska wykazuje dużą 
wiedzę dotyczącą funkcjonowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz dobra wspólnoty akademickiej. 
Przedstawiła kompleksową oraz trafną diagnozę szans i zagrożeń. Podczas spotkania 
zaprezentowała spójną wizję rozwoju Uniwersytetu.  
 
Zdaniem Rady podkreślenia wymaga kilka znaczących wniosków z wystąpienia Kandydatki:  

 Prof. Bogumiła Kaniewska opowiada się za wzmocnieniem autonomii wydziałów w 

stosunku do stanu obecnego.  

 Na program Prof. Bogumiły Kaniewskiej składają się przede wszystkim zadania o 

charakterze operacyjnym.  

 W warstwie celów i zadań strategicznych program Kandydatki zakłada raczej 

kontynuację, niż zasadnicze zmiany. 
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 Kandydatkę cechuje partycypacyjny model przywództwa. 

 Prof. Bogumiła Kaniewska dostrzega potrzebę wspomagania „mniejszych” dyscyplin 

oraz zagrożenia i konsekwencje wynikające z uzyskania oceny B w przyszłej 

ewaluacji. 

 Kandydatka dostrzega potrzebę utrzymania przez UAM statusu uczelni badawczej. 

 Kandydatka deklaruje prostudencką postawę oraz potrzebę systemowego 

rozwiązania wsparcia materialnego i dopasowania procedur stypendialnych. 

Wskazuje na potrzebę stworzenia budżetów dla wydziałowych Rad Samorządu 

Studentów oraz miejsc na wydziałach do samodzielnej nauki. W aspekcie 

funkcjonowania kół naukowych Kandydatka jest otwarta na dyskusję i poszukiwanie 

wspólnych rozwiązań. 

 Kandydatka przedstawia wizję Uniwersytetu opartą na zrównoważonym rozwoju i 

odwołującą się do wspólnotowego modelu. 

 Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska deklaruje chęć korzystania z zapisów artykułu 114 

ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, który umożliwia zatrudnienie nauczycieli 

akademickich w grupach pracowników: dydaktycznych, badawczych i naukowo-

badawczych oraz możliwość elastycznego podejścia do pensum jako kryterium 

zatrudnienia. 

 Kandydatka deklaruje, że w sytuacji konieczności jest gotowa podejmować trudne 

decyzje organizacyjne. 

 Kandydatka jest zwolenniczką rozwoju UAM w ramach federacji uczelni miasta 

Poznania. 

 Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska podkreśla miastotwórczą rolę Uniwersytetu oraz  

wagę współpracy z otoczeniem. 

 
Przedstawione wnioski ze spotkania z prof. dr hab. Bogumiłą Kaniewską, jako kandydatką do 

objęcia funkcji rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w kadencji 2020–

2024, zapewne nie wyczerpują charakterystyki Kandydatki, jednakże zdaniem Rady, 

wskazują na główne kierunki jej działania w przypadku objęcia funkcji rektora. Kompetencje i 

poglądy Kandydatki na temat funkcjonowania Uczelni w kolejnych latach przekonały Radę 

Uczelni UAM do wskazania Komisji Wyborczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu kandydatury Pani prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej do objęcia funkcji rektora 

UAM. Ostateczny wybór rektora jest przywilejem Kolegium Elektorów UAM. Wierzymy, iż 

niniejsza uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stanowić 

będzie istotny wkład w wybór władz uczelni w kadencji 2020–2024. 


