Neofilologia na UAM w Poznaniu ma już 25
lat!
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Neofilologia na UAM w Poznaniu ma już 25 lat. – Przez ten czas udało nam się tyle
osiągnąć, że nadeszła pora, by o tych dokonaniach powiedzieć - przyznała podczas
uroczystości prof. Teresa Tomaszkiewicz, dziekan wydziału.
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Natalia Dolacka
Jubileusz Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu
Uroczystość z okazji jubileuszu odbyła się w poniedziałek, 21 października w Auli
Uniwersyteckiej. Kadra naukowa wydziału mówiła między innymi o sukcesach naukowych,
dydaktycznych i promocyjnych.
Zobacz też: Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu wśród najlepszych w kraju
Warto spośród osiągnięć Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu wymienić wyróżnienie
przyznane przez Polską Komisję Akredytacyjną. Do tej pory otrzymało je jedynie 28
wydziałów na wszystkich uczelniach w kraju.
Neofilologia na UAM w Poznaniu kształci ponad 4200 studentów. Oferuje 49 specjalności.
To największy wydział Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Warto
odnotować, że jako pierwszy w kraju uruchomił filologię rosyjsko-angielską. Neofilologia
UAM jest też uznanym ośrodkiem naukowym.
Absolwenci znajdują zatrudnienie w różnych branżach, a ich wiedza i umiejętności są
wysoko cenione przez zagranicznych pracodawców. – Naszych byłych studentów można
spotkać na całym świecie – mówi prof. Aldona Sopata, prodziekan ds. organizacyjnych i
studiów niestacjonarnych.
http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/galeria/2039826,neofilologia-na-uam-w-poznaniu-majuz-25-lat,7087092,id,t,zid.html#galeria

Neofilologia UAM ma już 25 lat!
Dodano: 2013-10-21
Najbardziej egzotyczne filologie, możliwość poznawania kultur, literatury i języków z
całego świata od Japonii po Skandynawię - Wydział Neofilologii UAM właśnie kończy 25
lat.

Wydział to ponad 400 pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i zagranicznych
lektorów oraz ponad 4000 studentów. Oprócz zajęć dydaktycznych i badań naukowych
pracownicy i studenci Wydziału prowadzą koła naukowe, zespoły muzyczne i teatralne, a
także współorganizują festiwale kultury.
Oferta wydziału szczególnie w ostatnich latach cieszy się ogromnym zainteresowaniem
kandydatów na studia. O pojedyncze miejsce na filologiach skandynawskich czy japonistyce
ubiega się od 11 do 22 osób. Wśród absolwentów znajdują się nie tylko nauczyciele czy
tłumacze, ale również dyplomaci, dziennikarze, animatorzy kultury, specjaliści ds. public
relations i wielu, wielu innych.
21 października (poniedziałek) o godzinie 10 w auli UAM rozpoczną się uroczystości
podsumowujące 25 lat historii wydziału. Udział w nich zapowiedziało już niemal 250 gości z
Polski i ze świata, w tym m.in. Koichi Kuyama – tłumacz „Pana Tadeusza” i innych dzieł
literatury polskiej na język japoński, Władimir Tkaczew – Konsul Generalny Federacji
Rosyjskiej w Poznaniu i Wolfgang Viereck – doktor honoris causa UAM.
Obchody rozpoczną przemówienia prof. Bronisława Marciniaka, rektora UAM, oraz prof.
Teresy Tomaszkiewicz, dziekana Wydziału Neofilologii, a później wszyscy obecni będą
mogli obejrzeć premierowy pokaz filmu "25 lat Wydziału Neofilologii UAM" i wysłuchać

koncertu Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po toaście
wszyscy przejdą do Collegium Novum przy al. Niepodległości 4, siedziby wydziału, by
zwiedzić wystawy publikacji pracowników Wydziału Neofilologii z lat 1988–2013, zobaczyć
występ koreańskich bębniarzy, a później - historię Kopciuszka zaprezentowaną w stylu
Bollywood. Uroczystości zakończy japońska ceremonia parzenia herbaty o 15.30.
Autor artykułu: Wydział Neofilologii UAM
http://www.codziennypoznan.pl/neofilologia-uam-ma-juz-25-lat,8747,2,akt.html

25-lecie Wydziału Neofilologii UAM
2013-10-15
Wydział Neofilologii UAM to jedna z najbardziej barwnych i wszechstronnych jednostek
uniwersyteckich, oferująca studia z zakresu języka, literatury i kultury kilkudziesięciu krajów
świata, w tym unikatowe w Polsce specjalności ekokomunikacja i rumunistyka. Mija właśnie
25 lat od powstania wydziału.

Oferta Wydziału szczególnie w ostatnich latach cieszy się ogromnym zainteresowaniem
kandydatów na studia. O pojedyncze miejsce na filologiach skandynawskich czy japonistyce
ubiega się od 11 do 22 osób. Wydział to w tej chwili ponad 400 pracowników naukowodydaktycznych, doktorantów i zagranicznych lektorów oraz ponad 4000 studentów. Oprócz
zajęć dydaktycznych i badań naukowych pracownicy i studenci prowadzą koła naukowe,
zespoły muzyczne i teatralne, a także współorganizują festiwale kultury. Wśród absolwentów
Wydziału znajdują się nie tylko nauczyciele czy tłumacze, ale również dyplomaci,
dziennikarze, animatorzy kultury, specjaliści ds. public relations, pracownicy organizacji
międzynarodowych i zagranicznych firm.
21 października 2013 odbędą się uroczystości podsumowujące 25 lat historii Wydziału.
Udział w nich zapowiedziało już niemal 250 gości z Polski i ze świata, w tym m.in. Koichi
Kuyama - tłumacz "Pana Tadeusza" i innych dzieł literatury polskiej na język japoński,
Władimir Tkaczew - Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu i Wolfgang Viereck
- doktor honoris causa UAM.
PROGRAM OBCHODÓW 25-LECIA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UAM
21.10.2013
g. 10.00, Aula Uniwersytecka
Powitanie gości
Przemówienie JM Rektora UAM, prof. zw. dr hab. Bronisława Marciniaka
Przemówienie Dziekan Wydziału, prof. zw. dr hab. Teresy Tomaszkiewicz
Działalność naukowa Wydziału - Prodziekan ds. nauki, prof. UAM dr hab. Maciej Karpiński
Przedstawienie publikacji jubileuszowej Scripta manent - res novae prof. zw. dr hab.
Stanisław Puppel
Premiera filmu 25 lat Wydziału Neofilologii UAM

Kształcenie na Wydziale Neofilologii - Prodziekan ds. studiów stacjonarnych, prof. UAM dr
hab. Beata Mikołajczyk, Prodziekan ds. organizacyjnych i studiów niestacjonarnych, prof.
UAM dr hab. Aldona Sopata
Wystąpienie przedstawiciela studentów i doktorantów
Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy "film komórkowy" W 180 sekund dookoła
Neofilologii
Listy gratulacyjne i wystąpienia gości
Występ Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Sesja posterowa doktorantów i studentów Wydziału Neofilologii Sala im. Lubrańskiego,
Collegium Minus (ul. Wieniawskiego 1)
Toast - westybul Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przejście do Collegium Novum (al. Niepodległości 4) i zwiedzanie wystawy publikacji
pracowników Wydziału Neofilologii z lat 1988-2013
od ok. g. 14.00, Collegium Novum, al. Niepodległości 4
Występ bębniarzy koreańskich na powitanie gości - hol Collegium Novum
14.30-15.30 - przedstawienie historii Kopciuszka - w stylu bollywoodzkim, Biblioteka
Filologiczna Novum
15.30-16.10 - japońska ceremonia parzenia herbaty
http://www.poznan.pl/mim/studia/news/25-lecie-wydzialu-neofilologii-uam,64968.html

UAM: Wydział Neofilologii świętował 25lecie istnienia
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Uroczyste obchody 25-lecia Wydziały Neofilologii UAM.
Uroczyste obchody 25-lecia Wydziału Neofilologii UAM odbyły się dzisiaj w Auli
Uniwersyteckiej. – 25 lat to i mało, i dużo – mówi prof. Teresa Tomaszkiewicz, dziekan
wydziału. – Przez ten czas udało nam się tyle osiągnąć, że nadeszła pora, by o tych
dokonaniach powiedzieć. Mamy sukcesy na wielu polach: naukowym, dydaktycznym,
promocyjnym.
Jednym z takich sukcesów jest wyróżnienie, które w tym roku przyznała wydziałowi Polska
Komisja Akredytacyjna. – Do tej pory taki zaszczyt spotkał tylko 28 wydziałów na
wszystkich uczelniach w kraju – cieszy się prof. Beata Mikołajczyk, prodziekan ds. studiów
stacjonarnych.
Choć sam wydział istnieje od 25 lat, jego korzenie sięgają głębiej. Wiele instytutów i katedr
składających się na obecny Wydział Neofilologii wcześniej działało w ramach Wydziału
Filologicznego.
To UAM był pierwszą uczelnią w kraju, która zaoferowała słuchaczom studia na filologii
rosyjsko-angielskiej.
Neofilologia jest największym wydziałem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Obecnie
kształci się tam ponad 4200 studentów, którzy mają do wyboru 49 specjalności. Pracownicy
wydziału podkreślają, że jest to ośrodek naukowy liczący się zarówno w kraju, jak i za
granicą. Badania poznańskich neofilologów są znane na całym świecie, a sam wydział ściśle
współpracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami. Studenci regularnie wyjeżdżają do innych
krajów, m. in. w ramach programu Erasmus.

– Jesteśmy dumni z tego, że nasi absolwenci mają szacunek dla innych kultur i stają się ich
ambasadorami w polskim społeczeństwie – mówi prof. Beata Mikołajczyk, prodziekan
Wydziału Neofilologii.
A czym, poza promowaniem dialogu międzykulturowego, zajmują się absolwenci filologii? Z
badań przeprowadzonych przez wydział wynika, że znajdują oni zatrudnienie w różnych
branżach. Często są tłumaczami, lektorami, specjalistami ds. turystyki kulturowej,
pracownikami ambasad – ale także PR-owcami, copywriterami, specjalistami ds. HR. Jak
podkreślają władze wydziału, wiedza i umiejętności zdobyte przez absolwentów są wysoko
cenione przez zagranicznych pracodawców. – Naszych byłych studentów można spotkać na
całym świecie – mówi prof. Aldona Sopata, prodziekan ds. organizacyjnych i studiów
niestacjonarnych.
– Życzę nam wszystkim, abyśmy utrzymali ten poziom – mówi dziekan wydziału, prof.
Teresa Tomaszkiewicz. – I żebyśmy zawsze mieli studentów, którym będziemy przekazywać
nasze idee tolerancji i otwartości.
http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/1022359,uam-wydzial-neofilologii-swietowal25lecie-istnienia,id,t.html

