ZARZĄDZENIE NR 66/2020
z dnia 27 października 2020 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Naukowej
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 6 Statutu UMFC (Komunikat Rektora w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu Statutu UMFC z dnia 02/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku), zarządzam co następuje:
§1
Niniejszym ustala się Regulamin Rady Naukowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.
§2
Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§3
Traci moc Regulamin Rady Naukowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wprowadzony
Zarządzeniem nr 3/2019 z 29 stycznia 2019 r. i zmieniony Zarządzeniem nr 47 z 25 października 2019 r.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-)
prof. dr hab. Klaudiusz Baran1
Rektor

1

podpis na oryginale dokumentu

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 66/2020

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ UMFC

§1
1. W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (dalej jako ,,UMFC” lub ,,Uczelnia”) działa
Rada Naukowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zwana dalej ,,Radą”.
2. Rada działa na podstawie Statutu UMFC.
§2
1. Zadaniem Rady jest podejmowanie uchwał w sprawach kierowanych przez kierowników katedr
do Prorektora ds. nauki UMFC wniosków i planów zadań lub projektów dotyczących
działalności naukowej (projekty badawcze, sesje, sympozja, konferencje) oraz projektów
wydawniczych (książkowych, nutowych, płytowych) UMFC i ocena tych projektów pod
względem zawartości merytorycznej, a także zgodności z polityką naukową UMFC.
2. Rada koordynuje działalność naukową UMFC w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.), w szczególności
organizację

konferencji

naukowych,

sesji,

sympozjów,

wykładów

otwartych,

paneli

dyskusyjnych.
3. Rada wskazuje kierunki: badań, organizacji konferencji naukowych odbywających się w UMFC,
projektów czasopism wydawanych w UMFC – zgodnie z interesem i polityką naukową Uczelni,
w celu podniesienia jakości i poziomu działalności naukowej i artystycznej w UMFC oraz oceny
ewaluacyjnej Uczelni. Rada może zalecić poszczególnym katedrom podjęcie określonych
działań naukowych lub artystycznych.
4. Rada ustala tryb i zasady opiniowania wniosków.

§3
1. W skład Rady wchodzi Prorektor do spraw nauki UMFC oraz kierownicy wszystkich Katedr
wybrani na bieżącą kadencję.
2. W posiedzeniach RN mogą uczestniczyć z głosem doradczym redaktor naczelny wydawnictwa
UMFC oraz kierownik Działu Nauki UMFC oraz inne zaproszone przez Prorektora do spraw
nauki osoby.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata i upływa z chwilą końca kadencji Rektora UMFC.
4. Radzie przewodniczy Prorektor do spraw nauki UMFC.
5. Za pracę w Radzie przewodniczący i członkowie nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia
ani dodatku funkcyjnego.
§4
1. Zebrania Rady zwołuje przewodniczący.
2. Zebrania Rady odbywają się w zależności od potrzeb.
3. Rada obraduje w trybie kolegialnym. Głosowania odbywają się w trybie jawnym przez
podniesienie ręki lub w przypadku zebrania z wykorzystaniem technik porozumiewania się na
odległość, przy wykorzystaniu programu informatycznego.
4. Do ważności uchwał Rady wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby jej członków.
5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.

§5
Rada opiniuje złożone projekty wydawnicze, może wskazywać także własne projekty do realizacji,
sugerować wybór autorów do ich realizacji, wskazywać propozycje recenzentów wydawniczych,
projektować serie wydawnicze, inspirować działania mające na celu zwiększenie aktywności
naukowej pracowników UMFC.

§6
Pracownicy badawczo-dydaktyczni wchodzący w skład Rady mogą zgłaszać projekty naukowe,
naukowo-badawcze i wydawnicze.
§7
Rada rozpatruje wnioski i podejmuje decyzje w sprawie przyznania stypendiów dla młodych
naukowców i doktorantów.
§8

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z datą zarządzenia Rektora UMFC w tej sprawie.

