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Zał. Do uchwały 84/2011 Senatu UKSW
Z dnia 16 czerwca 2011r.

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Badao Nad Mazowszem
im. ks. Biskupa Jana Chrapka

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Ośrodek Badao nad Mazowszem im. ks. Biskupa Jana Chrapka, zwany
dalej „Ośrodkiem”, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyoskiego, zwanego dalej
„Uniwersytetem”, utworzoną na podstawie uchwały senatu orz
zarządzenia Rektora UKSW.
2. Działalnośd Ośrodka regulują:
1) Statut Uniwersytetu,
2) Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu,
3) niniejszy Regulamin.
§2
Nadzór ogólny nad Ośrodkiem sprawuje Rektor UKSW.

II. Przedmiot i zakres działalności
§3
1.
a)
b)
c)

Do zadao Ośrodka należą:
współpraca z innymi uczelniami i instytucjami na terenie Mazowsza,
organizowanie sympozjów, szkoleo i debat dotyczących Mazowsza,
prowadzenie systematycznych interdyscyplinarnych badao nad
historią i teraźniejszością regionu, w perspektywie przemian
społeczno-gospodarczych i kulturowych na tle Polski i Europy,
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d) działalnośd badawcza mająca przyczynid się do pogłębiania wiedzy o
problemach tożsamości regionu, rozpatrywanych w szerokiej
perspektywie socjologicznej, historycznej oraz kulturowej, z
uwzględnieniem właściwej im dynamiki chronologicznej oraz
zróżnicowania terytorialnego,
e) rozpoznawanie procesów przemian kulturowych, ekonomicznych oraz
społecznych, mające służyd zarówno celom promocyjnym, jak
i wypracowaniu strategii jego rozwoju,
f) poznawanie i analiza potrzeb młodego pokolenia dotyczącego
wykształcenia na terenie Mazowsza,
g) na podstawie uzyskanych wniosków, proponowanie rozwijania
kierunków kształcenia, które odpowiadają bieżącym potrzebom rynku
pracy.
2. W zakres badao Ośrodka wchodzą:
a) historia regionu,
b) przemiany struktur społecznych i ich uwarunkowania, w tym procesy
migracyjne,
c) problemy związane z formowaniem się nowoczesnej świadomości
społecznej i obywatelskiej w regionie,
d) problemy tożsamości regionalnej i aktywnośd społeczności lokalnych,
e) instytucje życia społecznego,
f) elity intelektualne regionu i ich potencjał kulturalny,
g) kulturalny dorobek regionu,
h) procesy przemian gospodarczych Mazowsza,
i) autonomia i zależnośd gospodarcza,
j) poziom konkurencyjności ekonomicznej Mazowsza.
3. Badania będą prowadzone przy wykorzystywaniu wszelkich
dostępnych źródeł oraz za pomocą najnowszych metod badawczych.
4. Udostępnianiu wyników badao prowadzonych w Ośrodku będą służyd
zarówno publikacje (również edycje źródłowe), jak i seminaria
adresowane
do
różnych
środowisk
uniwersyteckich
i
pozauniwersyteckich, a także konferencje naukowe.

III. Struktura organizacyjna
§4
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Organy Ośrodka
Organem Ośrodka jest Dyrektor Ośrodka i Rada Naukowo-Konsultacyjna.

§5
Dyrektor Ośrodka
1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz oraz jest przełożonym
wszystkich pracowników Ośrodka.
3. Dyrektorem może byd nauczyciel akademicki zatrudniony na
Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy i posiadający
minimum stopieo naukowy doktora.
4. Dyrektor jest odpowiedzialny za pracę Ośrodka przed Rektorem.
§6
Rada Naukowo-Konsultacyjna
1. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ośrodka.
2. Radę powołuje i odwołuje Rektor UKSW na wniosek Dyrektora
Ośrodka spośród nauczycieli akademickich oraz ekspertów i
przedstawicieli instytucji współpracujących z Ośrodkiem.
3. Udział w Radzie ma charakter społeczny.
4. Liczba członków Rady nie może byd większa niż 15 osób.
5. Radzie przewodniczy Dyrektor Ośrodka.
6. Do kompetencji Rady Naukowo-Konsultacyjnej należą:
a) opiniowanie, na wniosek Dyrektora Ośrodka, projektów
badawczych, kierunków specjalistycznej działalności dydaktycznej i
naukowej oraz kierunku rozwoju Ośrodka,
b) doradzanie Dyrektorowi Ośrodka w zakresie wyznaczania
interdyscyplinarnych badao i projektów,
c) opiniowanie, na wniosek Dyrektora Ośrodka, podejmowania
współpracy z innymi specjalistycznymi jednostkami badawczymi,
d) posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku
akademickiego,
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e) Rada wyraża opinie i zajmuje stanowiska w formie uchwał,
podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy składu Rady.

IV. Postanowienia koocowe
§6
Rektor UKSW wydaje regulamin Ośrodka oraz ustala jego strukturę
organizacyjną.

