Zarządzenie nr 212/2021/2022
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 13 maja 2022 roku
w sprawie utworzenia
Centrum Aksjologii Nowych Technologii i Przemian Społecznych

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 § 80 Statutu UAM zarządza się,
co następuje:
§1
W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzy się centrum uniwersyteckie
o nazwie Centrum Aksjologii Nowych Technologii i Przemian Społecznych (Centre for Axiology
of New Technologies and Social Change).
§2
Do zadań Centrum należy:
1) prowadzenie prac badawczych z zakresu aksjologii nowych technologii i zmian
społecznych;
2) realizacja projektów naukowych oraz badawczo – rozwojowych;
3) konsolidacja badań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym;
4) współpraca z naukowcami z wiodących ośrodków naukowych w Polsce i za granicą;
5) współpraca między naukowcami a różnymi grupami interesariuszy, w szczególności
organizacje pozarządowe, instytucje kultury, pracodawcy, decydenci, podmioty
gospodarcze oraz szkoły.
6) aktywizacja naukowa młodych badaczy.

§3
Obszarami działalności naukowej Centrum będą w szczególności:
1) Badania nad aksjologią innowacji społecznych i technologicznych w polityce społecznej,
w tym:
a) społeczno-psychologiczne aspekty zatrudnienia a wdrażanie rozwiązań w ramach
gospodarki 4.0 w świetle społecznej nauki Kościoła;
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b) efektywność polityki prorodzinnej, work-life balance;
c) innowacje technologiczne i innowacje społeczne a dobrostan seniorów;
d) religijność a poziom zadowolenia z życia człowieka;
e) społeczeństwo 4.0 a edukacja – aspekty aksjologiczne;
f)

filozofia i etyka techniki;

g) humanizm personalistyczny;
h) familiologia: aspekt teoretyczny, historyczno-kulturowy, kontekstowy i praktyczny;
i)

przemiany w rodzinie, erotyzmie, intymności;

j)

aksjologia transhumanizmu;

k) nadzieje i złudzenia transhumanzmu
l)

transhumanizm czy biokonserwatyzm;

m) człowiek czy postczłowiek;
n) doskonałość najwyższą wartością;
o) utopia nieśmiertelności cyfrowej a nadzieje eschatologiczne człowieka;
p) etyczne aspekty sztucznego ulepszania człowieka;
q) filozoficzne aspekty Przemysłu 4.0;
2) Badania nad rozwojem Społeczeństwa 4.0 i Cyfrowego państwa, w tym:
a) filozoficzne i etyczne konsekwencje techniki;
b) technokratyzm i jego konsekwencje;
c) trendy antytechniczne we współczesnej kulturze;
d) godność człowieka a granice techniki;
e) koncepcja aktora-sieci;
f)

rozum techniczny a myślenie;

g) technika a dominacja rozumu instrumentalnego;
h) społeczna odpowiedzialność biznesu w Gospodarce 4.0;
i)

etyka w biznesie w świetle rozwoju Przemysłu 4.0;

j)

innowacje a rozwój e-administracji publicznej;

k) innowacje społeczne w III sektorze;
l)

ekorozwój jako podstawowy determinant zrównoważonego rozwoju;

m) etyczne bariery upowszechniania sztucznej inteligencji;
n) aksjologiczne uwarunkowania cyfrowego państwa opiekuńczego;
3) Badania dotyczące aksjologicznego wpływu dziedzin kulturotwórczych (Sztuka, muzyka,
literatura, architektura) na humanizowanie przemian cywilizacyjnych 4.0, w tym:
a) reprezentacja osoby w rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej;
b) jaźń czyli poczucie świadomego ja w cywilizacji 4.0;
c) człowiek między przyrodniczą, a wirtualną rzeczywistością;
d) sztuka jako spoiwo łączące aksjologiczne struktury rzeczywistości naturalnej
i wirtualnej;
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e) znaczenie komunikatu wizualnego w kulturze informatycznej;
f)

wpływ medializacji społecznościowej na zmianę systemów wartości;

g) znaczenie chatbotów i awatarów w antropomorfizacji wirtualnych bytów;
h) komunikacja niewerbalna i profilowanie behawioralne;
i)

wiarygodność wizerunkowa;

j)

komunikacja społeczna;

k) profesjonalizacja wizerunku;
l)

swoboda i naturalność w sposobie komunikowania się.
§4

1. Centrum kieruje Dyrektor Centrum powołany przez rektora na okres kadencji.
2. Na wniosek Dyrektora rektor może powołać zastępcę dyrektora Centrum, sekretarza
Centrum i skarbnika Centrum.
§5
1. W ramach Centrum może działać Rada Programowa.
2. Rada Programowa składa się z:
1) przewodniczącego Rady,
2) naukowców, ekspertów i praktyków z zakresu aksjologii nowych technologii i
przemian społecznych.
3.

Członków Rady powołuje rektor na okres kadencji na wniosek dyrektora Centrum
uzgodniony z właściwym prorektorem.
§6

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.
§7
Centrum jest finansowane z:

1) usług badawczych świadczonych przez Centrum;
2) środków przeznaczonych na finansowanie projektów Centrum.

§8
Siedzibą Centrum jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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§9
Centrum podlega bezpośrednio Prorektorowi kierującemu Szkołą Nauk Humanistycznych.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
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