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Uchwala nr 2062
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku

zdnia26 kwietnia 2017 r.

w sprawie utworzenia Migdzywydzialowego Instytutu
Kulluroznawstwa i Sztuki na Ilniwersytecie w Bialymstoku

Na podstawie $ 12 ust. 4 Statutu Uniwersytetu w Biatymstoku Senat
Uniwersyetu w Bialymstoku uchwala, co nastgpuje:

l.

z.

$1
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku wyra2a pozytywnq opinig
utworzenia Migdrywydzialowego Instytutu Kulturoznawstwa i
Uniwersytecie w Biatymstoku, zwanego dalej Instytutem.
Cele i zasady funkcjonowania Instytutu oke6la Zalqcznik do
Uchwaty.

w sprawte
Sztuki na

niniejszej

$2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Dr hab. Ro

Przglodniczqcy
Senatu U' ,{ue6s}tet u w B ialymstok u

wski, prof. UwB



l.
2.

Zalqcznik
do Uchwaly nr 2062
Senalu Uniwersytetu w Bialymstokr
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Cele i zasady funkcjonowania Migdrywydzialowego Instytutu Kulturoznawstwa i Sztuki

3.

$r
Tworzy sig Migdzywydzialowy Instytut Kulturoznawstwa i Sztuki, zwany dalej Instytutem.
Instytut jest migdzywydzialow4 jednostk4 organizacyjn4 Uniwersy.tetu w Bialymstoku
w rozumieniu $ 18 Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku.
W sklad Instytutu wchodz4: Zaklad Studi6w nad Kultur4 i Mediami (pozostaj4cy nadal
w strukturze organizacyjnej Wydzialu Filologicznego) oraz Zaklad Kulturoznawstwa i
Zaklad Edukacji Wizualnej (pozostaj4ce nadal w strukturze organizacyjnej Wydzialu
Pedagogiki i Psychologii).

4. Pracownicy Ins[tutu pozostaj4 pracownikami Wydzial6w, w strukturg kt6rych wchodz4
zaklady, w jakich s4 zatrudnieni.

$2
l. Insty.tut organizuje pracg dydaktycznE na kierunku studi6w kulturoznawstwo

(studia stacjoname I i II stopnia), prowadzonym wsp6lnie przez Wydzial Filologiczny oraz
Wydzial Pedagogiki i Psychologii, sprawuj4c opiekg mer)'toryczn4 nad zajgciami
dydaktycznymi prowadzonymi na tym kierunku studi6w.

2. Instyut odpowiada przed Radami Wydzialu Filologicznego i Wydzialu Pedagogiki
i Psychologii orM przed Dziekanami tych Wydzial6w za przygotov.ranie, realizowante
i aktualizacjg program6w zajgi, proponuje obsadg personaln4 tych zajgc, a takze podejmuje
dzialania w celu doskonalenia ich poziomu dydaktycznego.

3. Instytut organizuje i prowadzi dzialalnoSi badawcz4 w ramach dyscyplin: nauki
o kulturze (zwi4zan4 z problematyk4 kulturoznawcz4) i nauki o szt:uce (zwi4zan4
z problematyk4 artystycznq) oraz koordynuje dzialalnoSi z obszaru sztuki
i popularyzuje osi4gnigcia z tego zakresu.

4. Inst)'tut wspiera dzialalnoSd Wydzialu Filologicznego i Wydzialu Pedagogiki

i Psychologii w zakresie ksztalcenia kadr naukowych.
5. Inst)'tut proponuje obsadg personaln4 zajg( na kierunku studi6w kulturoznawstwo

i podejmuje dzialania w celu doskonalenia ich poziomu dydaktycznego.

l.
sr

Indywidualne osi4gniEcia naukowe, osi4gnigcia w obszarze sztuki oraz osi4gnigcia

w dzialalnoSci dydaktycznej, popularyzacji nauki i sztuki pracownik6w Instytutu podlegaj4

przypisaniu - w ramach oceny parametrycznej jednostek naukowych oraz w procesie

akredytacj i do wynik6w dzialalnoSci Wydzial6w, kt6rych s4 pracownikami.

O ile z przepis6w odrgbnych nie wynika inaczej, osiqgnigcia naukowe, osi4gnigcia

w obszarze sztuki oraz osiqgnigcia w dzialalnodci dydaktycznej, popularyzacji nauki i sztukr

pracownik6w uzyskiwane grupowo (przez zespoly badawcze, komitety organizacyjne

konferencji i podobnych przedsigwziEi naukowych) przypisywane s4 - w ramach oceny

parametrycznej jednostek naukowych ortv w procesie akredytacj i - do wynik6w
dzialalnoici tego Wydzialu, na kt6rym zatrudniona jest osoba kieruj4ca zespolem lub

koordynuj4ca organizacjg i realizacjg danego przedsigwzigcia, chyba 2e Dziekani

Wydzial6w ustalq proporcjonalny udzial ka2dego z Wydzial6w w tych wynikach.

Pracownicy Instltutu bgd4 rozliczani z pensum dydaktycznego na swoich Wydzialach.

Koszty dzialalnoSci dydaktycznej, realizowanej przezZaklady wchodz4ce w sklad Instytutu,
3.
A



finansowane s4 ze 5rodk6w, kt6rymi dysponuj4 na ten cel Wydzial Filologiczny oraz
Wydzial Pedagogiki i Psychotogii.

5. Badania statutowe, w tym dzialalnoSi badawcza, o kt6rych mowa w $ 2 ust. 3, realizowane
przez zespoly badawcze utworzone w Zakladach wchodz4cych w skiad Instytutu,
finansowane ze irodk6w, kt6rymi dysponujq na ten cel Wydzial Filologiczny orazWydzial
Pedagogiki i Psychologii.

$4
L Na czele Instytutu stoi Dyrektor, powolywany przez Rektora na wsp6lny wniosek Dziekana

Wydzialu Filologicznego oraz Dziekana Wydzialu Pedagogiki i Psychologii, zaopiniowany
przez Rady obu Wydzial6w. Jego zastgpc4 jest Wicedyrektor powolywany w takim samym

trybie jak Dyrektor, pochodz4cy z drugiego ze wsp6lpracuj4cych Wydzial6w.
2. Dyrektor i Wicedyrektor Instytutu kieruj4 i nadzoruj4 pracami wyl4cznie pracownik6w

zatrudnionych na Wydziale, na kt6rym sami pracuj4. PrzeloZonymi pracownik6w sq

Dziekani Wydzial6w.
3. Czlonkowie Rady Naukowej Instytutu, pochodz4cy z wyboru, wybierani s4 na podstawie

regulaminu uchwalonego przez Radg Wydzialu Filologicznego i Radg Wydzialu Pedagogiki
iPsychologii.

4. Do czasu ukonstltuowania sig Rady Naukowej Instltutujej funkcje i kompetencje wykonuje
Rada Naukowo-Programowa Kulturoznawstwa.

5. Obslugg administracyjn4 Instytutu zapewnia Wydzial Filologiczny.

$s
W sprawach nieuregulowanych maj4 odpowiednio zastosowanie przepisy $ 35-37 Statutu

UwB.


