UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Wydział Studiów Edukacyjnych

Sprawozdanie ze spotkania Wydziałowego zespołu ds. współpracy
z otoczeniem społeczno-gospodarczym (15.05.2017r.)
W dniu 15 maja 2017 r. w godz. 12:00-14:15 w sali Rady Wydziału odbyło się spotkanie
Wydziałowego zespołu ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym z panią Katarzyną
Ewą Nowak – radcą prawnym UAM oraz z panem Jackiem Wajdą – dyrektorem Uczelnianego
Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM. Tematem spotkania była współpraca wydziału
z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz zasady komercjalizacji w UAM.
Na zebraniu obecnych było piętnaścioro członków zespołu:
– Prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek – przewodniczący
– Prof. UAM dr hab. Danuta Kopeć – Zakład Pedagogiki Specjalnej
– Dr Magdalena Barańska – Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego
– Dr Małgorzata Cichecka-Wilk – Zakład Psychopatologii Dziecka
– Dr Izabela Cytlak – Zakład Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej
– Dr Ewa Kasperek-Golimowska – Pracownia Edukacji Zdrowotnej
– Dr Joanna Kozielska – Zakład Poradnictwa Społecznego
– Dr Katarzyna Pawełek – Zakład Resocjalizacji
– Dr Łukasz P. Ratajczak – Zakład Podstaw Wychowania i Opieki
– Dr Katarzyna Waszyńska – Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii
– Dr Renata Wawrzyniak-Beszterda – Pracownia Pedagogiki Szkolnej
– Mgr Aleksandra Antonik - Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
– Mgr Marek Banaszak – Zakład Edukacji Dziecka
– Mgr Karolina Domagalska-Nowak - Dziekanat
– Mgr Anna Klichowska – Zakład Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej
W spotkaniu uczestniczyło także sześcioro przedstawicieli zakładów działających na wydziale:
– Dr Ewa Włodarczyk – Zakład Badań Środowisk Wychowawczych
– Dr Sonia Wawrzyniak – Zakład Dydaktyki Ogólnej
– Dr Urszula Tokarczyk-Bar – Zakład Metodologii Nauk o Edukacji
– Dr Bożena Kanclerz – Zakład Pedagogicznych Problemów Młodzieży
– Dr Dobrochna Hildenbrandt-Wypych – Zakład Pedagogiki Porównawczej
– Dr Astrid Tokaj – Zakład Pedagogiki Społecznej
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Spotkanie otworzyła

Prodziekan ds. planowania i sprawozdawczości naukowej oraz

współpracy z otoczeniem – prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek, która powitała zebranych
uczestników oraz przedstawiła zaproszonych gości.
W dalszej kolejności nastąpiła prezentacja najistotniejszych zagadnień związanych
z tematyką spotkania. Jako pierwszy głos zabrał pan Jacek Wajda przedstawiając współpracę
z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie zleconych badań np. przez przedsiębiorstwa.
Następnie pani Katarzyna Nowak zobrazowała współpracę w tzw. tematyce ogólnej, skupiając się
na kwestii umowy o współpracy ramowej oraz na współpracy z podmiotami systemu oświaty.
W dalszej kolejności ponownie głos zabrał pan Jacek Wajda zaznajamiając zebranych na sali
przedstawicieli WSE z zagadnieniem umów o współpracy, umów cywilno-prawnych oraz
kontekstem sprawozdawczości. Następnie pani Katarzyna Nowak omówiła regulacje prawnoautorskie, przedstawiając pojęcie własności intelektualnej, utwory będące przedmiotem prawa
autorskiego, autorskie prawa zależne, utwory pracownicze, przywilej pierwszej publikacji utworu
naukowego, przywileje pierwszej publikacji pracy dyplomowej studenta, Regulamin własności
intelektualnej UAM oraz zakres ochrony programów komputerowych. Ostatnią poruszoną w trakcie
prezentacji kwestią była komercjalizacja w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zaprezentował ją pan Jacek Wajda, wskazując na rodzaje komercjalizacji oraz Regulamin
zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej.
Szczegółowa prezentacja omawianych zagadnień znajduje się w załączniku nr 1.
Następnie głos zabrała prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek zachęcając zgromadzonych
członków zespołu ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz reprezentantów
zakładów do zadawania gościom pytań.
W tej części spotkania jako pierwsza głos zabrała dr Katarzyna Pawełek z Zakładu
Resocjalizacji, pytając czy student może przed obroną pracy dyplomowej opublikować jej fragment
w formie artykułu. Pani Katarzyna Nowak stwierdziła, że tak, ale pod warunkiem, że student
zasygnalizuje w przypisie, że fragment tekstu pochodzi z jego pracy licencjackiej/magisterskiej.
Następnie dr Katarzyna Waszyńska z Zakładu Psychoterapii i Promocji Zdrowia poprosiła
o odpowiedź na pytanie czy student ma prawo przedstawić na konferencji wyniki badań, które były
realizowane przez większy zespół badawczy. Pani Katarzyna Nowak odpowiedziała, że tak,
ponieważ badania nie są utworem.
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W dalszej kolejności dr Magdalena Barańska z Zakładu Kształcenia Ustawicznego
i Doradztwa Zawodowego poruszyła wątek warsztatów prowadzonych w szkołach przez studentów
Wydziału Studiów Edukacyjnych, zadając pytanie czy w sytuacji prowadzenia tego typu działań
uczelnia powinna podpisać ze szkołami umowę. Pani Katarzyna Nowak oznajmiła, że nie,
ponieważ w trakcie wspomnianej aktywności studenci występują jako osoby fizyczne. W związku
z tym szkoła może podpisać umowę, ale ze studentem, nie z uczelnią.
Poruszony temat kontynuowała prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek, pytając jak
przedstawia się sytuacja, gdy takie szkolenia w szkołach prowadzą pracownicy wydziału. Pani
Katarzyna Nowak stwierdziła, że jeśli szkoła zamówi określone szkolenie, które mają prowadzić
pracownicy wydziału, wtedy uczelnia podpisuje umowę z daną placówką, ponieważ jednym
z zadań uniwersytetu jest prowadzenie działalności edukacyjnej.
Następnie dr Ewa Kasperek-Golimowska z Pracowni Edukacji Zdrowotnej spytała o kwestię
porozumienia, jakie mógłby zawrzeć Wydział Studiów Edukacyjnych ze szkołami, po czym
przedstawiła pani Katarzynie Nowak i panu Jackowi Wajdzie wzór takiego porozumienia,
skonstruowanego wcześniej przez członków Wydziałowego zespołu ds. współpracy z otoczeniem
społeczno-gospodarczym. Przybyli goście obiecali, że zapoznają się z dokumentem.
Następnie dr Łukasz P. Ratajczak odwołując się do doświadczeń Zakładu Podstaw
Wychowania i Opieki, do którego przynależy zapytał czy można się posługiwać wcześniej
opracowanym szablonem porozumienia między uczelnią a instytucją w przypadku chęci podjęcia
współpracy z kolejnymi placówkami. Pani Katarzyna Nowak odpowiedziała, że tak, jednak każda
nowa umowa musi być opiniowana przez radców prawnych.
Potem prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek zapytała o czas, na jaki powinno zostać
zawarte porozumienie o współpracy. Pani Katarzyna Nowak wskazała na dwa rodzaje porozumień:
podpisane na czas określony i nieokreślony. W praktyce uniwersyteckiej podpisuje się
porozumienia na okres kadencji władz uczelni, a więc na 4 lata.
Dr Łukasz P. Ratajczak zapytał zatem o ważność porozumień podpisanych na czas
nieokreślony. Pani Katarzyna Nowak odpowiedziała, że są one ważne, jednak należy pamiętać, aby
w przyszłości podpisywać je na czas określony np. na wcześniej wspominane 4 lata.
Następnie głos zabrała dr Renata Wawrzyniak-Beszterda z Pracowni Pedagogiki Szkolnej,
pytając o kroki prawne, jakie należy podjąć, aby móc wziąć udział w konkursie ofert w ramach
zamówień publicznych w sytuacji, gdy na spełnienie wszystkich formalności związanych
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z uczestnictwem w konkursie pracownik ma tylko dwa tygodnie. Pani Katarzyna Nowak
odpowiedziała, że w takich przypadkach udzielane jest pełnomocnictwo szczególne.
W dalszej kolejności dr Astrid Tokaj z Zakładu Pedagogiki Społecznej zapytała
o możliwość zawarcia umów pomiędzy kołami naukowymi działającymi na wydziale
a instytucjami, z którymi współpracują. Pani Katarzyna Nowak odpowiedziała, że w tej sytuacji
uczelnia nie może podpisać umowy z instytucją, ponieważ koła nie działają w ramach uczelni.
Uniwersytet tylko bowiem prowadzi ich rejestr, nie wpływając na podejmowane przez nich
aktywności.
Dr Tokaj zapytała także czy w przypadku studentów odwiedzających w ramach zaliczenia
przedmiotu instytucje pomocowe także powinny być zawarte umowy między uczelnią a miejscami
hospitowanymi przez studentów. Pani Katarzyna Nowak stwierdziła, że nie, ponieważ studenci
odwiedzają placówki po zajęciach i robią to indywidualnie, a nie z ramienia uczelni.
W dalszej kolejności głos zabrała dr Joanna Kozielska z Zakładu Poradnictwa Społecznego,
która pragnęła uzyskać informacje na temat tego do kogo ma się udać osoba, która chciałaby
z ramienia UAM wykonać pracę na rzecz podmiotu zewnętrznego. Pan Jacek Wajda odpowiedział,
że do reprezentowanego przez niego UCITTu.
Dr Ewa Kasperek-Golimowska zapytała z kolei o sposób, w jaki podmiot zewnętrzny
powinien wystąpić o współpracę z uczelnią. Pan Jacek Wajda również w tym przypadku wskazał
UCITT jako miejsce, do którego należy udać się w pierwszej kolejności.
Mgr Marek Banaszak z Zakładu Edukacji Dziecka zapytał czy badając 50 szkół w Poznaniu
powinien zawrzeć umowę/porozumienie z każdą z nich z osobna czy z Wydziałem Oświaty. Pani
Katarzyna Nowak odpowiedziała, że umowę należy podpisać z każdą szkołą.
Ostatnie pytanie postawiła dr Magdalena Barańska, prosząc o wyjaśnienie czy pracownicy
WSE mogą umieścić w sprawozdaniach podejmowane przez nich w oparciu o umowę cywilnoprawną działania. Pan Jacek Wajda odpowiedział, że mogą je wykazać tylko w indywidualnych
sprawozdaniach.
W dalszej kolejności pan Jacek Wajda wyjaśnił zasady finansowania projektów, zwracając
szczególną uwagę na kalkulację kosztów. Następnie zaproszeni goście zachęcili do organizacji
kolejnych tego rodzaju spotkań oraz przekazali swoje dane kontaktowe.
Następnie prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek podziękowała przybyłym gościom za
przedstawioną prezentację i odpowiedzi na skierowane do nich pytania. Po opuszczeniu przez nich
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sali członkowie zespołu ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz reprezentanci
zakładów dostrzegli konieczność organizacji kolejnego spotkania z panią Katarzyną Nowak oraz
panem Jackiem Wajdą. Ustalili także, że należy przed nim sformułować konkretne pytania do
UCITT oraz radców prawnych UAM w celu uzyskania bardziej jednoznacznych odpowiedzi
i wypracowania optymalnych rozwiązań oraz procedur, które pozwoliłyby na zgodne z prawem
dokumentowanie i popularyzowanie osiągnięć pracowników i doktorantów wydziału. Pytania te
prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek prosiła kierować osobiście lub drogą mailową do dr Ewy
Kasperek-Golimowskiej.
Następnie przewodnicząca zespołu wspomniała o konieczności powołania Rady
Pracodawców, którą tworzyliby reprezentanci instytucji, w której mogą znaleźć zatrudnienie
studenci Wydziału Studiów Edukacyjnych. W związku z tym prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek
poprosiła, aby każdy zakład, który prowadzi specjalność na studiach licencjackich i/lub
magisterskich wskazał po 2 pracodawców na daną specjalność, którzy mogliby się stać członkami
wspomnianej Rady. Głównym jej zadaniem byłoby opiniowanie nowo utworzonych na WSE
specjalności. Przewodnicząca zespołu oznajmiła, że dalsze ustalenia w tej kwestii zostaną podjęte
w porozumieniu z Prodziekan ds. studenckich i organizacji kształcenia – prof. UAM dr hab. Kingą
Kuszak.
Następnie prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek przypomniała osoby odpowiadające na
wydziale za współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym: dr Renatę Wawrzyniak-Beszterdę
– pełnomocnika Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych ds. współpracy z otoczeniem
społecznym; dr Ewę Kasperek-Golimowską – pełnomocnika Dziekana Wydziału Studiów
Edukacyjnych ds. popularyzacji wiedzy pedagogicznej oraz dr Joannę Kozielską – pełnomocnika
Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych ds. współpracy z gospodarką i pracodawcami, po czym
zakończyła spotkanie, dziękując wszystkim uczestnikom za przybycie.
Protokolant
Mgr Aneta Baranowska

Przewodniczący Wydziałowego zespołu
ds. współpracy z otoczeniem
społeczno-gospodarczym
Prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek
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