
Regulamin  

 

Centrum Badań Ilościowych nad Polityką 

 

§ 1 

 

1. Centrum Badań Ilościowych nad Polityką, zwane dalej Centrum, jest międzywydziałową 

jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

2. Centrum może używać nazwy angielskiej Jagiellonian Centre for Quantitative Research in 

Political Science. 
 

§ 2 
 

Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 

§ 3 
 

Celem działania Centrum jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnych form 

aktywności naukowej w zakresie interdyscyplinarnych badań nad polityką i prawem, ze 

szczególnym uwzględnieniem metod ilościowych.  

 

§ 4 

 

Do zadań Centrum należy w szczególności: 

1) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie prac badawczych; 

2) inicjowanie ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy naukowej; 

3) działalność ekspercka i konsultacyjna realizowana na zlecenie podmiotów 

zewnętrznych; 

4) podejmowanie działań na rzecz koordynacji i wzbogacenia oferty dydaktycznej 

w zakresie interdyscyplinarnych badań nad polityką i prawem. 
 

§ 5 
 

1. Zadania, o których mowa w § 4, realizowane są przez nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

a w szczególności na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz na 

Wydziale Matematyki i Informatyki UJ. 

2. W pracach Centrum mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni w innych jednostkach 

organizacyjnych UJ oraz inne jednostki organizacyjne UJ, a także osoby zatrudnione poza 

UJ.  

3. Umowy cywilno-prawne z osobami wykonującymi prace na rzecz Centrum zawiera 

Kierownik Centrum na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 
 

§ 6 
 

Organami Centrum są: 

1) Kierownik Centrum; 

2) Rada Naukowa. 
 

§ 7 
 

1. Kierownikiem Centrum może być nauczyciel akademicki zatrudniony na Wydziale 

Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ lub na Wydziale Matematyki i Informatyki 

UJ, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, dla którego Uniwersytet 

Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy. 



2. Kierownika Centrum powołuje Rektor UJ po zakwalifikowaniu w drodze konkursu.  

3. Kierownik kieruje działalnością Centrum, a w szczególności: 

1) reprezentuje Centrum na zewnątrz, w granicach udzielonego pełnomocnictwa; 

2) opracowuje plany pracy badawczej i dydaktycznej; 

3) organizuje i nadzoruje działalność naukową Centrum; 

4) wykonuje uchwały rad wydziałów, o których mowa w § 5 ust. 1; 

5) składa dziekanom wydziałów, o których mowa w § 5 ust. 1, roczne sprawozdania 

z działalności Centrum oraz sprawozdanie na zakończenie kadencji; 

6) podejmuje i inicjuje działania w celu pozyskania środków finansowych na działalność 

Centrum. 

4. Kadencja Kierownika Centrum trwa 4 lata. 

5. Pierwsza kadencja Kierownika Centrum rozpoczyna się 1 września 2012 roku. 

6. Po upływie kadencji Kierownik Centrum pełni swoją funkcję do czasu powołania nowego 

Kierownika. 
 

§ 8 
 

1. Rada Naukowa składa się z nie więcej niż 10 członków. 

2. W skład Rady Naukowej wchodzą: 

1) przedstawiciele Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz 

Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, wskazani przez dziekanów – w liczbie nie 

mniejszej niż połowa składu Rady; 

2) kwestor UJ lub osoba przez niego upoważniona; 

3) reprezentanci krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, a także innych 

instytucji i organizacji związanych z celami i działalnością Centrum – wskazani 

wspólnie przez dziekanów Wydziałów, o których mowa w pkt. 1). 

3. Kadencja członków Rady Naukowej trwa 4 lata. 

4. Pierwsza kadencja członków Rady Naukowej rozpoczyna się 1 września 2012 roku. 

5. Po upływie kadencji Rada Naukowa działa do czasu powołania nowej Rady. 

6. Pracami Rady Naukowej kieruje Przewodniczący Rady powoływany przez Rektora 

spośród członków Rady, na wspólny wniosek dziekana Wydziału Studiów 

Międzynarodowych i Politycznych UJ i dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. 

7. Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje Przewodniczący Rady, nie rzadziej niż raz w roku 

akademickim. Posiedzenie może być zwołane również w każdym czasie na wniosek co 

najmniej 3 członków Rady. 

8. W posiedzeniach Rady Naukowej mogą uczestniczyć osoby trzecie zaproszone przez 

Przewodniczącego Rady. 
 

§ 9 
 

1. Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym Kierownika Centrum. 

2. Do zadań Rady Naukowej należy w szczególności: 

1) opiniowanie planów działalności naukowej Centrum; 

2) przedkładanie propozycji dotyczących celów i form aktywności Centrum; 

3) propagowanie działalności Centrum w reprezentowanych przez członków Rady 

organizacjach i środowiskach. 
 

§ 10 
 

1. Centrum Badań Ilościowych nad Polityką finansowane jest w równych częściach ze 

środków Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Wydziału 

Matematyki i Informatyki UJ, ze środków zewnętrznych oraz dochodów uzyskiwanych 

z programów badawczych, szkoleniowych i konsultacyjnych. 



2. Zasady gospodarowania środkami finansowymi Centrum pozyskanymi ze źródeł 

zewnętrznych ustalają dziekani Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 

oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w drodze porozumienia, w uzgodnieniu 

z kwestorem UJ. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 2, efekty działalności Centrum, w tym w szczególności w systemie 

oceny parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przypadają 

w równych częściach Wydziałowi Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 

i Wydziałowi Matematyki i Informatyki UJ. 

4. Dobra własności intelektualnej i przemysłowej powstałe w wyniku działalności Centrum 

będą zarządzane zgodnie z obowiązującymi w UJ zasadami dotyczącymi własności 

intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych. 
 

§ 11 
 

Zmian niniejszego Regulaminu dokonuje Senat UJ na wspólny wniosek dziekana Wydziału 

Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz dziekana Wydziału Matematyki 

i Informatyki UJ. 
 

§ 12 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat UJ. 

 

 


