Wydział Anglistyki rozpoczął swą działalność 1 stycznia 2012 roku
zarządzeniem JM Rektora UAM, prof. Bronisława Marciniaka. Dwa lata
później, w kwietniu 2014 roku, obchodziliśmy na Wydziale 111 lat tradycji
anglistyki w Poznaniu, bowiem już w 1903 roku na pruskiej Akademii
Królewskiej (Koeningliche Kaiser-Wilhelms-Akademie zu Posen) zaczęła
działać pierwsza anglistyka. To dzięki tej tradycji mógł powstać pierwszy i
jedyny Wydział Anglistyki w Polsce i wyjątkowy w świecie.
W pierwszej kadencji WA uzyskał kategorię A oraz dwa wyróżnienia Polskiej
Komisji Akredytacyjnej, dzięki którym otrzymaliśmy dotację projakościową.
Mocną stroną Wydziału jest silne i różnorodne językoznawstwo, w obszarach
takich jak fonologia i fonetyka, składnia, historia języka, leksykografia,
socjolingwistyka, psycholingwistyka, pragmatyka, językoznawstwo
eksperymentalne, dydaktyka języka, czy studia nad przekładem. Trwa i
rozwija się różnorodnie literaturoznawstwo angielskie, amerykańskie i
kanadyjskie oraz badania nad tekstami kultury. Nasza niderlandystyka jest
jedną z największych w Europie, a studia południowo-afrykańskie oraz
celtologia są unikatowe. Nauczanie języka stoi na najwyższym poziomie a
absolwent WA kończy studia z bliską rodzimej wymową brytyjską lub
amerykańską.
Wydział Anglistyki cechuje interdyscyplinarność, umiędzynarodowienie,
narodowościowa i językowa różnorodność pracowników, rozpoznawalność w
świecie w zakresie prowadzonych badań i nauczania oraz tolerancja i
otwartość na współpracę. Organizujemy uznane w świecie cykliczne
konferencje międzynarodowe własne i gościnnie, publikujemy 6
punktowanych czasopism o międzynarodowym zasięgu (jedno na liście JCR),
jesteśmy liderem w statystykach grantowych NCN, gwarantujemy bardzo
dobre przygotowanie absolwenta na rynek pracy, a nasi doktoranci prowadzą
badania na wysokim światowym poziomie.
Charakterystyczne dla WA jest partnerskie i pełne szacunku podejście do
studentów. Od pierwszego roku istnienia Wydziału zajmujemy miejsce na
podium konkursu Przyjazny Dziekanat, z czego jestem szczególnie dumna.
Przy podejmowaniu decyzji szanowany jest głos pracowników. Wydział
szeroko współpracuje z otoczeniem oraz wpisuje się w strategię UAM.

W Misji Wydziału, pośród przyświecających nam wartości i zasad,
wymieniamy też świadomość językową: angliści – jako znawcy języka
aktywni w skali całego świata – są szczególnie wrażliwi na kwestie
tożsamości językowej, ochrony języków zagrożonych i dbania o
różnorodność krajobrazu językowego Ziemi.
Motto Wydziału brzmi: Never Compromise on Excellence! Nie ustajemy w
drodze do doskonałości.
W 2005 roku, gdy zostałam dyrektorem Instytutu Filologii Angielskiej,
stworzonego i kierowanego przez prof. Jacka Fisiaka, podjęłam starania o
przekształcenie Instytutu w podstawową jednostkę Uniwersytetu. Starania te
zakończyły się sukcesem, gdy w 2012 roku powstał Wydział Anglistyki, 15ty wydział UAM. W 5. urodziny Wydziału możemy już dość śmiało
powiedzieć, że identyfikujemy się z WA.
Jako pierwsza dziekan WA jestem szczęśliwa, że mogę Wydział prowadzić
już drugą kadencję a dzisiejszą okazję wykorzystać by podziękować tym,
którzy współtworzyli Wydział oraz tym, którzy obecnie go współtworzą, tzn.
Wszystkim pracownikom WA! Wyróżnić chciałabym osoby, które w sposób
szczególny przyczyniły się do powstania Wydziału, wręczając nasz symbol –
przedstawiający kulę ziemską z literami WA, symbol obecny także w
łańcuchu dziekańskim, pokazujący, że WA dociera wszędzie i że to
Wyjątkowa Anglistyka!
By podsumować, chciałabym zacytować fragment z oracji inauguracyjnej
pani rektor Uniwersytetu w Oxfordzie, najlepszego uniwersytetu na świecie
wg rankingu THE, profesor Louise Richardson z 4 października 2016 roku:

„Universities like ours have for centuries served as engines of social mobility,
as drivers of the economy, as guardians of our culture, as foundations for our
democracy and as generators of new ideas. We have proven time and time
again that we are pretty good at it. Why not trust us to get on with it? Let
universities get on with what universities do best”.
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