Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 15 Rektora UŚ z dnia 3 lutego 2020 r.
Załącznik nr 34 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM BADAŃ NAD EDUKACJĄ
HUMANISTYCZNĄ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną, zwane dalej Centrum,
stanowi centrum badawcze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
§2
Centrum działa na podstawie:
1) § 50 ust. 1 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
2) regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
3) niniejszego regulaminu;
4) innych przepisów wewnętrznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
II. ZAKRES DZIAŁANIA CENTRUM
§3
Do zakresu działania Centrum należy prowadzenie badań naukowych i tworzenie nowych
form opisu świata oraz poszukiwanie praw i prawidłowości nim rządzących,
a w szczególności:
1) integrowanie prac badawczych specjalistów dydaktyk humanistycznych
i glottodydaktyków w zakresie współczesnych metodologii (poszczególnych
dyscyplin) służących – w ramach nowej humanistyki – harmonijnemu, spójnemu
i nowoczesnemu kształceniu nauczycieli poszczególnych przedmiotów;
2) prowadzenie wielodyscyplinarnych badań naukowych o profilu edukacyjnym –
planowanych w zasięgu międzynarodowym, porównawczym:
a) poświęconych dydaktyce szkoły wyższej,
b) uwzględniających wyzwania zaangażowanej edukacji XXI wieku związanych
z migracjami, globalizacją, zagrożeniem klimatycznym, wykluczeniem cyfrowym
i skoncentrowanych na nurtach humanistyki kognitywnej, ekodydaktyki, edukacji
afektywnej, wychowaniu do wspólnoty;
3) zapewnienie kształcenia nauczycieli na najwyższym poziomie, zgodnie
ze standardami ministerialnymi oraz zgodnie z wymaganiami współczesności;
4) dążenie do konsolidacji działalności badawczej w ramach zespołowych projektów
grantowych;
5) pozyskiwanie środków na badania naukowe;
6) podejmowanie działań projektowych (także międzynarodowych) i publikacyjnych;
7) prowadzenie dyskusji naukowych (seminaria, konferencje) oraz dydaktycznych,
wdrażanie wyników badań w praktyce;
8) promocja działalności badawczej;
9) nawiązanie współpracy z otoczeniem instytucjonalnym Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, w tym z instytucjami edukacyjno-oświatowymi i kulturalnymi oraz
z krajowymi i europejskimi organizacjami akademickimi.

III. STRUKTURA CENTRUM
§4
1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor Centrum, którego powołuje rektor po zasięgnięciu
opinii senatu.
2. Do kompetencji dyrektora Centrum należy:
1) podejmowanie kluczowych decyzji związanych z funkcjonowaniem Centrum
i organizacją jego pracy, w porozumieniu z władzami Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach;
2) wyznaczanie i koordynowanie zadań i kierunków rozwoju Centrum;
3) ustalanie zakresu obowiązków i uprawnień zastępcy dyrektora Centrum;
4) opracowywanie i nadzorowanie wdrażania wewnętrznych zasad i procedur działania
Centrum;
5) zawieranie, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez rektora, umów
i porozumień z instytucjami zainteresowanymi podjęciem współpracy z Centrum;
6) organizowanie i integrowanie zespołów badawczych realizujących przedsięwzięcia
badawcze, organizacyjne, wdrożeniowe oraz projekty;
7) reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
8) promowanie osiągnięć badawczych Centrum;
9) zarządzanie środkami materialnymi Centrum;
10) nadzorowanie przygotowania kosztorysów z działalności Centrum;
11) sporządzanie i przedstawianie rektorowi rocznych sprawozdań z działalności Centrum.
3. Dyrektor Centrum może powoływać kolegialne ciała doradcze oraz zespoły edukacyjnonaukowe, wspierające go w realizacji zakresu działalności, określonej w § 3.
4. Zastępca dyrektora Centrum realizuje powierzony zakres obowiązków, zastępuje
dyrektora Centrum w przypadku jego nieobecności oraz wspiera go w realizacji jego
zadań. Zastępcę dyrektora Centrum powołuje i odwołuje rektor, na wniosek dyrektora
Centrum.
5. Prowadzeniem spraw organizacyjnych, administracyjnych i dokumentacyjnych,
związanych z działalnością Centrum oraz koordynacją innych inicjatyw i bieżących
działań związanych z realizacją zadań Centrum zajmuje się biuro Centrum.
IV. GOSPODARKA FINANSOWA CENTRUM
§5
1. Koszty związane z działalnością Centrum pokrywane są ze środków zewnętrznych
(projekty naukowo-badawcze, zlecenia, prowadzenie usług edukacyjnych) oraz ze
środków będących w dyspozycji rektora.
2. Przychody i koszty działalności Centrum ujęte są w planie rzeczowo-finansowym tej
jednostki.
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3. Projekt planu rzeczowo-finansowego Centrum sporządza dyrektor Centrum,
współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi jednostkami administracji
ogólnouczelnianej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
4. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Centrum w zakresie realizacji jego planu
rzeczowo-finansowego sprawuje dyrektor Centrum.
5. Wydatki Centrum dokonywane są z zachowaniem przepisów prawa oraz regulacji
wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
V. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ CENTRUM
§6
Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje w imieniu rektora prorektor właściwy ds. badań
naukowych.
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