
Uchwala nr 2l9l
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 3l stycznia 2018 r.

w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa cenlrum naukowego - Legal Centrefor Research

on Education - LCRE (Prawnicze Centrum Badafi nad Edukaciq)

Na podstawie $ 12 ust. 8 Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku Senat Uniwersl'tetu
w Bialymstoku uchwala, co nastgpuje:

$l
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku wyra2a pozytywn4 opinig w sprawie utworzenia na

Wydziale Prawa centrum naukowego - Legal Centre for Research on Education - LCRE
(Prawnicze Centrum Badan nad Edukaqq), zwanego dalej Centrum.

$2
Zadaniem Centrum jest:

l) prowadzenie, wspieranie i koordynowanie interdyscyplinamych badari naukowych

z zahesu edukacji, w szczeg6lnoSci w obszarach:

a) prawo do nauki,
b) system edukacji,
c) procedury dyscypliname w edukacji,
d) dyskryminacja i r6wne traktowanie w edukacji,
e) prywatnodi i ochrona danych osobowych oraz dostgp do informacji w edukacji,

f) autonomia nauczania i autonomia szk6l,
g) s4dowa kontrola spor6w w edukacji.

2) inicjowanie i koordynowanie udzialu Uniwersytetu w programach i konsorcjach

badawczych na poziomie kajowym i migdzynarodowym w zakresie obszar6w,

o kt6rych mowa w pkt 1,

3) organizowanie konferencji, seminari6w, stazy badawczych i szk6l letnich w zakresie

obszar6w, o kt6rych mowa w pkt I,
4) wsp6lpraca z uczelniami i instytutami badawczymi, a takin z organani paristwowymi'

podmiotami sektora prywatnego oraz organizacjami pozarz4dowymi w kaju i za

granicq w zakresie obszar6w, o kt6rych mowa w pkt 1'

5) przygotowywanie ekspertyz na potrzeby zainteresowanych podmiot6w w zakresie

obszar6w, o kt6rych mowa w Pkt 1,

6) prowadzenie dzialalnosci wydawniczej oraz popularyzatorskiej w zakesie obszar6w,

o kt6rych mowa w pkt 1,

7) rcalizacja innych zada6, pozostaj4cych w zakesie dzialalnosci Centrum, na mocy

decyzji Dyrektora Centrum.

l.
$3

DzialalnoSci4 Centrum kieruje Dyrektor Cenhum, posiadaj4cy co najmniej stopiei

naukowy doktora.
Dyrektor Centrum jest powolywany i odwolywany przez Rektora na wniosek Rady

Wydzialu Prawa.



5.

J.
4.

1.

2.

Dyrektor Centrum odpowiada za planowanie i realizacjg zadah Centrum.
W terminie do 31 stycmia kazdego roku Dyrektor przedstawia Rektorowi, zaopiniowane
przez Radg Wydzialu Praw4 sprawozdanie z dzia1Lalno6ci Centrum w poprzednim roku
kalendarzowym.
Na wniosek Dyrektora Centrum Rektor powoluje Zastgpc6w Dyrektora Centrum oraz
Seketarza Naukowego Centrum. Zakres dzialania Zastgpc6w Dyrektora oraz Sekretarza
Naukowego okefla Dyrektor Centrum.
Dyrektor Centrum moze powolad Radg Programowq bgdqc4 cialem opiniodawczo-
doradczym Dyrektora. Zakres dzialania Rady okedla Dyrektor Centrum.

$4
DzialalnoSi Centrum finansowana jest ze Srodk6w pozyskanych na rcalizacjE projekt6w
badawczych i innych Srodk6w pochod zqcych ze flrbdel zewngtrznych.
Przychody i wydatki Centrum bgd4 ewidencjonowane w uczelnianym systemie ewidencji
ksiggowej na wydzielonych kontach analitycznych.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

o.

JJ

prQbqdniczqcy
Senatu U(iw1p)etu w Bia$mstoku

Dr hab. RobXa,i,.t6/rowski" proJ ItwB


