Załącznik do uchwały nr 154/XI/2014 Senatu UJ z 26 listopada 2014 r.

Regulamin
Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych
§1
1. Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych, zwane dalej Centrum, jest
międzywydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Centrum może używać nazwy angielskiej Jagiellonian Research Center for African
Studies.
§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 Afryką i Afrykanami,
promowanie prac naukowo-badawczych w zakresie problematyki afrykańskiej, prowadzenie
działalności oświatowej i edukacyjnej dotyczącej Afryki i Afrykanów, w tym gromadzenie
książek, czasopism, zasobów elektronicznych i innych źródeł.
§4
1. Zadaniem Centrum jest prowadzenie badań nad Afryką i Afrykanami oraz promowanie
prac naukowo-badawczych w tym zakresie.
2. Do zadań Centrum należy w szczególności:
1) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w ramach grantów i projektów badawczych
finansowanych ze źródeł krajowych, europejskich oraz międzynarodowych;
2) prowadzenie badań mających na celu rozwój metodologii multidyscyplinarnych
studiów nad Afryką i Afrykanami;
3) współpraca z jednostkami organizacyjnymi UJ oraz ośrodkami naukowo-badawczymi
w Polsce i za granicą w zakresie studiów afrykanistycznych;
4) promowanie badań krajowych i zagranicznych w zakresie studiów afrykanistycznych;
5) pozyskiwanie funduszy na badania dotyczące problematyki afrykańskiej.
3. Zadania, o których mowa w ust. 2, realizowane będą poprzez:
1) prowadzenie badań naukowych;
2) publikowanie własnych wydawnictw związanych z tematyką afrykanistyczną;
3) organizowanie i prowadzenie wykładów, seminariów, konferencji naukowych, szkół
letnich;
4) publikowanie ekspertyz i analiz dotyczących bieżących kwestii politycznych Afryki;
5) organizowanie wydarzeń kulturalnych, w szczególności pokazów filmów, wystaw
związanych z Afryką i Afrykanami.
4. Centrum może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji
i stowarzyszeń.

§5
Zadania, o których mowa w § 4 ust. 2, będą realizowane przez:
1) nauczycieli
akademickich
zatrudnionych
na
Uniwersytecie
Jagiellońskim,
a w szczególności na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz na
Wydziale Historycznym UJ;
2) nauczycieli akademickich zatrudnionych poza UJ, jak również niezależnych ekspertów
i badaczy;
3) studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§6
1. Organami Centrum są:
1) Kierownik Centrum;
2) Rada Naukowa.
2. Kierownikiem Centrum może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień
naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony na Wydziale Studiów Międzynarodowych
i Politycznych UJ lub Wydziale Historycznym UJ, dla którego Uniwersytet Jagielloński
jest podstawowym miejscem pracy.
3. Kierownika Centrum powołuje i odwołuje Rektor UJ po zakwalifikowaniu w drodze
konkursu.
4. Kadencja Kierownika Centrum trwa 4 lata. Kadencja rozpoczyna się 1 września i kończy
31 sierpnia ostatniego roku danej kadencji władz Uniwersytetu.
5. Pierwsza kadencja Kierownika Centrum rozpoczyna się z dniem powołania i kończy się
31 sierpnia 2016 roku.
6. Kierownik kieruje działalnością Centrum, a w szczególności:
1) reprezentuje Centrum na zewnątrz, w granicach udzielonego pełnomocnictwa;
2) opracowuje i nadzoruje realizację projektów, programów i planów działalności
Centrum;
3) nadzoruje przy pomocy Rady Naukowej działalność dydaktyczną prowadzoną przez
Centrum;
4) składa Dziekanom Wydziałów, o których mowa w § 6 ust. 2, roczne sprawozdanie
z działalności Centrum oraz sprawozdanie na zakończenie kadencji;
5) wykonuje uchwały Rad Wydziałów, o których mowa w § 6 ust. 2, oraz uchwały Rady
Naukowej.
7. Kierownik wykonuje swoje obowiązki z pomocą Sekretarza Centrum.
Sekretarzem Centrum może być osoba zatrudniona na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politycznych UJ lub na Wydziale Historycznym UJ, dla której
Uniwersytet Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy, posiadająca co najmniej
stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.
§7
Rektor UJ z własnej inicjatywy lub na wniosek Dziekana Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Dziekana Wydziału Historycznego UJ może
powołać zastępcę Kierownika Centrum. Zastępcą Kierownika Centrum może być osoba
zatrudniona na Uniwersytecie Jagiellońskim, jako podstawowym miejscu pracy, posiadająca
co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych lub
społecznych.

§8
1. Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym, określającym i inicjującym
kierunki działalności dydaktycznej i badawczej prowadzonej przez Centrum. Do zadań
Rady Naukowej należy w szczególności:
1) przedkładanie Kierownikowi Centrum propozycji realizacji celów działalności i form
aktywności Centrum;
2) opiniowanie rocznych planów działania Centrum, programów prac badawczych
i innych inicjatyw podejmowanych przez Centrum;
3) opiniowanie rocznego sprawozdania Kierownika Centrum oraz sprawozdania na
zakończenie kadencji;
4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania finansowego Centrum;
5) opiniowanie kandydatów do pracy w Centrum, z zachowaniem zapisu § 156 ust. 1 i 2
Statutu UJ.
2. Rada Naukowa składa się z nie więcej niż 11 członków powoływanych przez Rektora UJ.
3. W skład Rady Naukowej wchodzą:
1) Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ lub wyznaczony
przez niego Prodziekan;
2) Dziekan Wydziału Historycznego UJ lub wyznaczony przez niego Prodziekan;
3) nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego zatrudnieni na Uniwersytecie Jagiellońskim, wskazani przez
Dziekanów Wydziałów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) przedstawiciele krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, instytucji
i organizacji, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego,
których działalność jest związana z zakresem działania Centrum, wskazani przez
Kierownika Centrum.
4. Kadencja członków Rady Naukowej trwa 4 lata.
5. Pierwsza kadencja członków Rady Naukowej rozpoczyna się z dniem powołania i kończy
się 31 sierpnia 2016 roku.
§9
1. Centrum jest jednostką samofinansującą się. Działalność Centrum finansowana jest
w szczególności ze środków pozyskiwanych od podmiotów zewnętrznych zarówno
krajowych, jak i zagranicznych.
2. Zasady gospodarowania środkami finansowymi Centrum ustalają Dziekani Wydziału
Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Wydziału Historycznego UJ
w drodze porozumienia, w uzgodnieniu z Kwestorem UJ.
§ 10
Dobra własności intelektualnej powstałej 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 Kierownika Centrum,
Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Dziekana Wydziału
Historycznego UJ.
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat UJ.

