Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 32/2016

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

RADA NAUKOWA
REGULAMIN
§1
Rada Naukowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zwana dalej Radą, działa na
podstawie Statutu UMFC.
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§2
Zadaniem Rady jest opiniowanie kierowanych przez dziekanów do prorektora ds.
nauki wniosków i zbiorczych planów 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 naukowo-artystyczną UMFC.
Rada koordynuje działalność naukową uczelni, w szczególności organizację
konferencji naukowych, sesji, sympozjów, wykładów otwartych, paneli dyskusyjnych.
Rada wskazuje kierunki badań, konferencji naukowych odbywających się w UMFC,
projektów czasopism wydawanych na uczelni – zgodnie z interesem i polityką
naukowo-artystyczną Uczelni, w celu podniesienia jakości i poziomu działalności
naukowej i artystycznej w UMFC oraz oceny parametrycznej poszczególnych
wydziałów. Rada może zalecić poszczególnym wydziałom podjęcie określonych
działań naukowych lub artystycznych, które mają wpływ na podniesienie oceny
parametrycznej danej jednostki.
Rada ustala tryb opiniowania wniosków.
§3
W skład Rady wchodzą powoływani przez Rektora, na wniosek prorektora ds. nauki,
przedstawiciele wszystkich wydziałów UMFC, będący samodzielnymi pracownikami
naukowo-dydaktycznymi z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego,
redaktor naczelny wydawnictwa UMFC oraz dwie osoby z Działu Nauki UMFC.
Kadencja Rady trwa 4 lata i upływa z chwilą końca kadencji organów UMFC.
Radzie przewodniczy prorektor do spraw nauki.
Wiceprzewodniczącymi Rady są prorektor ds. studenckich i dydaktyki oraz prorektor
ds. zagranicznych.
Przewodniczący powołuje spośród członków Rady sekretarza.
Za pracę w Radzie przewodniczący, sekretarz i członkowie nie otrzymują
dodatkowego wynagrodzenia ani dodatku funkcyjnego.

§4
1. Zebrania Rady zwołuje przewodniczący. Zebrania odbywają się w zależności od
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w semestrze.

2. Rada obraduje w trybie kolegialnym. Głosowania odbywają się w trybie jawnym przez
podniesienie ręki.
3. Do ważności uchwał Rady wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby jej
członków.
4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.
5. Rada może zaprosić na swoje posiedzenia autora wniosku w celu uzyskania
dodatkowych wyjaśnień dotyczących zgłoszonego projektu.
§5
Rada rozpatruje w pierwszej kolejności projekty wydawnicze pracowników naukowodydaktycznych UMFC, pozostałe zaś w dalszej kolejności.
§6
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.
§7
Członkowie Rady mogą zgłaszać projekty naukowe, naukowo-badawcze i wydawnicze.
§8
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2016 r.

