Zarządzenie Nr 338/2018/2019
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Rozwój publiczności”
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) zarządzam, co
następuje:
§1
W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzy się Studia Podyplomowe „Rozwój
publiczności”, zwane dalej Studiami.
§2
1. Celem Studiów jest wykształcenie profesjonalistów przygotowanych teoretycznie, metodycznie
oraz praktycznie do pracy w organizacji kulturalnej w oparciu o koncepcję rozwoju
publiczności. Studia zapewniają zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności podnoszących
kompetencje obecnych i przyszłych pracowników organizacji kulturalnych różnego typu,
w zakresie pracy z publicznością, oferując zasoby i kontekst wymiany wiedzy, a także
tworzenia sieci kontaktów na poziomie międzynarodowym.
2. Absolwent Studiów posiądzie specjalistyczne kompetencje istotne w pracy w sektorze kultury.
3. Po ukończeniu Studiów absolwent będzie przygotowany do:
‒ rozumienia problematyki związanej z włączeniem strategicznego podejścia
ukierunkowanego na odbiorców do organizacji kulturalnej,
‒ uczestniczenia w sposób proaktywny w procesie budowania znaczących
i długotrwałych relacji z otoczeniem społecznym w różnego typu organizacjach
społecznych,
‒ proponowania i realizacji pomysłów na działania i innowacje w zakresie projektów
mających pozytywny wpływ na uczestnictwo w kulturze i lokalne społeczności, w myśl
zrównoważonego rozwoju,
‒ budowania relacji z otoczeniem społecznym i planowania partnerstw strategicznych
z różnego typu podmiotami w celu osiągnięcia założeń strategicznych organizacji
w zakresie rozwoju publiczności.
§3
Na Studia przyjmowane będą osoby posiadające wykształcenie wyższe.
§4
Rekrutacja na Studia będzie odbywała się zgodnie z zasadami określonymi przez Kierownika
Studiów.
§5
Zajęcia prowadzone będą w systemie 2-semestralnym, zgodnie z programem Studiów ustalonym
przez Senat UAM.
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§6
Pracą Studiów kieruje nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora
powołany przez Rektora.
§7
Sposób dokumentowania realizacji Studiów określa Regulamin studiów podyplomowych UAM.
§8
Absolwenci Studiów otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Rozwój
publiczności”.
§9
Studia, o których mowa w § 1, prowadzone będą, począwszy od roku akademickiego 2019/2020.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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2

