Rada Naukowa UMFC

POLITYKA NAUKOWA UMFC

1. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, jako najstarsza uczelnia
muzyczna w Polsce i jedyna o statusie uniwersyteckim, pretenduje do roli
ośrodka wiodącego, flagowego, w którym zadania naukowe
i wydawnicze są jednym z priorytetów, a potencjał naukowy i wysokie
kwalifikacje pracowników wpływają ożywczo na całą społeczność UMFC.
2. Działania naukowe mają wyraźny wpływ na kształcenie kadry, zależeć od
nich mogą także uprawnienia do przeprowadzania przewodów
doktorskich, postępowań habilitacyjnych i profesorskich. Rezultatem
projektów naukowych i naukowo-badawczych jest dążenie do uzyskania
jak najwyższych kategorii parametryzacyjnych, przyznanych danej
jednostce podstawowej UMFC, ale przede wszystkim rozwój kierunków
i specjalności pozostających pod merytoryczną opieką jednostek
podstawowych UMFC.

3. W celu nieustannego dążenia do podnoszenia jakości działań naukowych
oraz wzmacniania wizerunku UMFC, kreowanie polityki naukowej UMFC
prowadzone jest przez Radę Naukową UMFC.

4. Cele działań naukowych:
o Promocja muzyki polskiej
o Promocja muzyki nieznanej lub zapomnianej (odkrycia, archiwalia)
o Promocja twórców związanych z UMFC obecnie lub w przeszłości
o Prawykonania i premierowe wydania partytur
o Publikacje o wysokiej jakości naukowej (oryginalne, nowatorskie
prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne)
o Badania historyczne związane z dziejami UMFC
o Badania naukowe o wysokiej wartości merytorycznej, pionierskie
w danej dziedzinie

o Dążenie do budowania wysoko wykwalifikowanej kadry
o Nagrania artystyczne i edycje nośników

5. Ważnym etapem w rozwoju młodej kadry przygotowującej rozprawy
doktorskie oraz habilitacyjne jest opieka nad nią poprzez wspieranie
działań zmierzających do uzyskiwania stypendiów, wyjazdów na pobyty
studyjne i wymiany zagranicznej.
6. Wskazane jest dążenie do zdobywania grantów na badania naukowe oraz
innych sposobów finansowania zadań z programów zewnętrznych.

7. Każdy pracownik UMFC jest we wszelkich działaniach naukowobadawczych i artystycznych Ambasadorem UMFC.
8. Szczegółowe regulacje dotyczące sposobów prowadzenia zadań
zmierzających do realizowania polityki naukowej UMFC zawarte są
w Ustawie o Finansowaniu Nauki oraz wewnętrznych dokumentach
UMFC: Regulaminie Rady Naukowej UMFC, Trybie opiniowania planów
finansowych i wniosków oraz Wymaganiach do uzyskania pozytywnej
opinii Rady Naukowej.

