
 
 

 

 
Zarządzenie Nr 108/2020/2021 

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

z dnia 31 maja 2021 r. 
 

w sprawie utworzenia  

Kursu Dokształcającego Akademia Animacji 

 
 
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 2021 r. poz. 478 t.j. ze zm.) zarządzam, co 
następuje: 

 
§ 1 

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzy się Kurs Dokształcający Akademia 
Animacji, zwany dalej Kursem. 

 
§ 2 

1. Kurs adresowany jest do obecnych lub przyszłych animatorów małych kin społecznościowych 
współpracujących z „Kinem za Rogiem”.  

2. Na program Kursu składa się cykl praktycznych warsztatów rozwijających umiejętności 
przydatne dla lokalnego animatora współczesnej kultury i przewodnika po świecie kina. 

3. Najważniejszymi celami Kursu są: 
1) przygotowanie uczestników do swobodnego, kompetentnego operowania wiedzą 

z zakresu filmu i nowych mediów;  
2) inspirowanie do aktywnego podejmowania różnych działań kulturalnych na rzecz 

wspólnoty lokalnej.  
4. Słuchacz Kurs zdobywa umiejętności w zakresie:  

1) analizy i interpretacji różnych utworów audiowizualnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem wiedzy na temat kina i mediów cyfrowych; 

2) organizacji różnego typu spotkań w małym kinie społecznościowym (seansów różnego 
typu filmów, klubów dyskusyjnych, spotkań autorskich, prywatnych prezentacji 
multimedialnych, itp.); 

3) projektowania różnego typu wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych o zasięgu lokalnym,  
z uwzględnieniem możliwości dofinansowania tych projektów i z poszanowaniem 
przepisów prawa autorskiego i prawa cywilnego;   

4) dostosowania repertuaru i programu działań do potrzeb społeczności lokalnej;   
5) wykorzystywania mediów jako narzędzia kontaktu, komunikacji, promocji oraz źródła 

wiedzy o życiu kulturalnym.  
 

§ 3 
1. Rekrutacja na Kurs będzie odbywała się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do 

wypełnienia limitu miejsc.  
2. O przyjęciu na Kurs będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

 
§ 4 

Zajęcia prowadzone będą zgodnie z programem Kursu ustalonym przez Senat UAM. 
 

§ 5 
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Pracą Kursu kieruje nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora 
powołany przez Rektora. 

 
§ 6 

Regulamin Kursu określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 7 
Absolwenci Kursu otrzymają świadectwo ukończenia Kursu Dokształcającego Akademia 
Animacji. 

 
§ 8 

Kurs, o których mowa w § 1, prowadzone będzie, począwszy od roku akademickiego 2020/2021. 
 

§ 9 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

REKTOR 
 

 
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 


