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Zarządzenie nr 137/2020/2021 

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
z dnia 16 sierpnia 2021 roku 

w sprawie utworzenia  
Centrum Humanistyki Środowiskowej UAM 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 2021  poz. 478 t.j. ze zm.) oraz § 72 ust. 3 Statutu UAM, zarządza się  

co następuje: 

§ 1 

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

tworzy się Centrum Humanistyki Środowiskowej UAM (AMU Center for Environmental 

Humanities). 

§ 2 

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

w szczególności: 

1) integracja badaczy z UAM oraz innych krajowych instytucji akademickich 

zajmujących się problematyką środowiskową; 

2) umiędzynarodowienie badań z zakresu humanistyki środowiskowej; 

3) w ramach programu EPICUR – nawiązanie kontaktów z Environmental Humanities 

Center na Uniwersytecie w Amsterdamie; 

4) pozyskiwanie i realizacja grantowych projektów badawczych krajowych  

i międzynarodowych; 

5) stworzenie ofert z zakresu humanistyki środowiskowej dla polskich i zagranicznych 

studentów i doktorantów; 

6) działania na rzecz szeroko rozumianej popularyzacji tematyki ekologicznej poprzez 

współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury i organizacjami 

pozarządowymi; 

7) współpraca z artystami realizującymi swoje projekty w relacji z badaniami z dziedziny 

humanistyki środowiskowej oraz nauk przyrodniczych. 
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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 grantu JPICH Heritage in Changing Environments: EXTINCT 

oraz innych grantów polskich i zagranicznych, a także z funduszy z programów EPICUR i ID-

UB. 

§ 7 

Siedzibą Centrum jest Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89c w Poznaniu. 

 

 § 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku. 

 

 

REKTOR 

 

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 

 


