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Zarządzenie Nr 223/2021/2022 

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
z dnia 30 maja 2022 roku 

w sprawie utworzenia  

Studiów Podyplomowych Romowie – wiedza i praktyki instytucjonalne 

 
 
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 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) zarządzam, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzy się Studia Podyplomowe Romowie – 

wiedza i praktyki instytucjonalne, zwane dalej Studiami. 

 

§ 2 

1. Absolwent Studiów będzie dysponował wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi 

ułatwiającymi mu świadome i konstruktywne działania na rzecz społeczności romskiej w Polsce 

oraz dialogu międzykulturowego w obszarze pracy socjalnej i edukacji. Zapleczem 

merytorycznym Absolwenta, które będzie mu to umożliwiać, jest wiedza pochodząca z kilku 

dyscyplin naukowych: nauk o kulturze i religii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauk 

o sztuce, historii, nauk socjologicznych, pedagogiki i nauk prawnych.  

2. Absolwent Studiów, który przyswoi wymienione składniki wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych, stanie się wykwalifikowanym i działającym na rzecz społeczności romskiej 

uczestnikiem rynku pracy. Będzie należał do wąskiej grupy specjalistów, zaznajomionych 

z historią, kulturą oraz uwarunkowaniami społecznymi i prawnymi mniejszości romskiej 

w Polsce i w Europie. Będzie świadom mechanizmów stereotypizacji i wykluczenia, działających 

w różnych kodach komunikacyjnych i artystycznych. Jako osoba uwrażliwiona na kwestie 

dialogu międzykulturowego będzie miał wszelkie predyspozycje do prowadzenia inkluzywnych 

projektów, obejmujących przedstawicieli społeczności romskiej.  

3. Kompetencje zawodowe Absolwent Studiów rozwinie w ramach wybranej ścieżki: 

nauczycielskiej i socjalnej. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte po ukończeniu ścieżki 

nauczycielskiej dadzą Absolwentowi narzędzia do pracy edukacyjnej z uczniami dwu- lub 

wielojęzycznymi z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego, tworzenia 

międzykulturowych projektów edukacyjnych z wykorzystaniem różnych form przekazu 

artystycznego, a także skutecznej komunikacji w środowisku wielokulturowym. Narzędzia 

z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji, jakie Absolwent uzyska po ukończeniu ścieżki 

socjalnej, związane będą ze strategiami pomocowymi wobec migrantów rumuńskich 

pochodzenia romskiego, uwrażliwieniem na komunikację z grupami wykluczonymi społecznie 

oraz obszarami pomocy socjalnej dla społeczności romskiej w Polsce.  
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§ 3 
Na Studia mogą być przyjęci absolwenci studiów wyższych posiadających co najmniej tytuł 
licencjata. 

 
§ 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. 

 
§ 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 Romowie – 
wiedza i praktyki instytucjonalne. 

 
§ 9 

Studia, o których mowa w § 1, prowadzone będą, począwszy od roku akademickiego 2022/2023. 

 
§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

REKTOR 
 

 
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 

 


