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Zarządzenie nr 276/2022/2023 

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
z dnia 29 listopada 2022 roku 

w sprawie utworzenia  
Centrum Myśli Janusza Korczaka przy Szkole Nauk Humanistycznych  

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2022  poz. 574 z późn. zm.) oraz § 72 ust. 3 Statutu UAM, zarządza się  

co następuje: 

§ 1 

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy Szkole Nauk Humanistycznych 

tworzy się Centrum Myśli Janusza Korczaka (Janusz Korczak Research Centre). 

§ 2 

Do zadań Centrum należy realizowanie celów badawczych, organizacyjnych i edukacyjnych, 

w szczególności: 

1) współpraca z polskimi naukowcami i dokumentalistami specjalizującymi się w tematyce 

korczakowskiej; 

2) umiędzynarodowienie prowadzonych badań poprzez publikacje wyników  

w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz podjęcie współpracy z badaczami 

zajmującymi się podobną tematyką za granicą; 

3) pozyskiwanie i realizacja grantowych projektów badawczych krajowych  

i międzynarodowych; 

4) stworzenie portalu internetowego zawierającego treści edukacyjne w wersję językowej 

polskiej, angielskiej i hebrajskiej, 

5) przygotowanie i udostępnienie cyklu 10 e-lekcji oraz warsztatów dla nauczycieli off-line 

poświęconych życiu i działalności Janusza Korczaka; 

6) realizacja multimedialnej wystawy biograficznej poświęconej mało znanym epizodom 

z życia i działalności Janusza Korczaka; 

7) zainicjowanie nowych projektów badawczych, w szczególności dotyczący inspiracji 

korczakowskich w literaturze i sztuce (teatr i opera, film, sztuki plastyczne)  

i przygotowanie wniosków grantowych umożliwiających realizację tych projektów. 
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§ 3 

Na czele Centrum stoi Dyrektor Centrum. Na wniosek Dyrektora Rektor może powołać 

Sekretarza Centrum. 

§ 4 

1. W ramach Centrum może działać Rada Programowa.  

2. Rada Programowa Centrum składa się z co najmniej 5 osób, w tym Przewodniczącego 

Rady oraz Dyrektora Centrum. 

3. Przewodniczącego i członków Rady powołuje Rektor na wniosek Dyrektora Centrum na 

okres kadencji organów Uniwersytetu.      

 

§ 5 

1. W terminie do 31 stycznia każdego roku Dyrektor Centrum przedstawia Rektorowi pisemne 

sprawozdanie z działalności Centrum za poprzedni rok kalendarzowy. 

2. W uzasadnionych przypadkach Rektor może zażądać sprawozdania w innym terminie oraz 

za inny okres. 

§ 6 

Centrum jest finansowane z bieżących grantów pozyskanych przez osoby związane  

z Centrum, a także z funduszy Szkoły Nauk Humanistycznych i innych instytucji wspierających. 

 

§ 7 

Siedzibą Centrum jest Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, ul. A. Fredry 10 w Poznaniu.   

 

 § 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 roku. 

 

 

REKTOR 

 

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 

 


