
Uchwala nr 910
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 3 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Instytutu studi^w l\/schodnich
- w organizacji

$r
Na podstawie $ 17 statutu uniwersytetu w Bialymstoku, Senat

Uniwersytetu w Biatymstoku wprowadza Regulamin tn.iytrtu 
-i,rAiO*

Wschodnich - w organizacji, stanowi4cy Zalqczniido niniejszej Uchwaly.

62
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podiisania.

Prof, tlr hab. J,



Zalqcznik rJo Uchwaly nr 910

::illl', Y*',::';il1'Jtr 
w Biarvntstoku

Regulamin
Instytutu Studi6w Wschodnich - w organiz:rcji

$1
Instltut studi6w wschodnich - w organizaoj i, zwany dalej Instytutem, jest jed'ostk4
organizacyjnq uniwersytetu w rozumieniu $ l2 ust. 5 statutu Uniwersytetu w Bialymstoku
utworzonE w celu stworzenia warunk6w dla prowadzenia dzialalnosci naukowo-dydaktycznej
o_. charakterze interdyscyplinarnym, obejmuiqcej swym zakresem problematykp Europy
Wschodniej, Azji Srodkowej, Syberii i Kaukazu.

l. Do zaclair Instytutu naleZy w ,r"r.gOlnol"1,
l) dzialanie na rzecz przeksztalcenia Instytutu w podstawowE iednostkg organizacyjnq

Uniwersytetu w Bialymstoku prowadz4c4 dzialalnosi naukowo-cfuttattyiin4
o charakterze interdyscyplinarnym, a w szczeg<ilnosci praca clyclaktycznq w zakresie
co najmniej jednego kierunku studi6w oraz badania naukowe w zakresie socjologii,
politologii, ekonomii, demogralii, geografii spotecznei, kultury, historii, gospodarki,
oohrony Srodowiska, stosunk6w spolecznyoh i migdzynarodowych, ni obsr-urr"
IJuropy Wschodniej, Azji Srodkowej, Syberii i Kaukazu,

2) realizacja projekt6w badawczych dotycz4cych problematyki wsohodoznawstwa,
3) rozwijanie wsp6lpracy w dziedzinie badair wschodnich migdzy Instytutem

a oSrodkami naukowymi w kraju i zagranic4
4) prowadzenie dzialalnoici edukacyjnej.
Zadania, o kt6rych mowa w ust. I , lealizowane s4 w szczcg6lno 6ci poprzez:
l) pozyskiwanie Srodk6w finansowych na rzecz dzialania i rozwoju Instytutu,
2) pozyskiwanie kadry naukowo-dydaktycznej niezbgdnej do prowad zenia przez

Instytut kierunku studi6w i badair naukowvch.
3) przygotowywanie i skladanie wrioskrjw o-tinansowanie projekt6w badawczych,
4) organizowanie konferencji i seminari6w naukowych oraz szk6l letnich dla badaczy i

student6w z kraju i z zagranioy poiwigconych badaniom wschodnim.

Q3
Irstytutem kieruje Dyrektor powolywany i odwolywary przez Rektora Uniwersytetu w
Ilialymstoku sposr'6d nauczycieli akademickioh posiadajzlcych tytul naukowy prolcsora
lub stopieri naukowy doktora habilitowanego.
Do kompetencji Dyrektora Instytutu nalei_y w szczeg6lnodci.
l) przygotowanie planu dzialalnoSoi Instytutu ijego realizacja,
2) pozyskiwanie irodk6w finansowych na dzialalno6i Instytutu,
3) opracowanie projekt6w prograrnu nauczania i pranu studi6w, p.ogr.am6w badari

2.

2.

t.

naukowych, wsp6lplacy naukowej, dzialalnoSci cdukacyjnej,
wystgpowa'ie do I{ekto.a z w'ioskami w sprawach zatruclnicnia pracownik6w
Instvtutu.

5) wystgpowanie do Rektora z wnioskami w innych niz wyrnicnione w pkt.4
sprawach istohrych dla Instytutu,

6) kierowanie pracami Rady Instytutu,
7) reprezentowanie Instytutu na zewnqtrz w ra.rach pel'omocnictw udziclonych

nrzez Rektora.

4)



3.

I,

4.

8) przedstawianie Rektorowi. zaopi.iowanego przcz I{adg Ir)stytut'. c.r.ocznego
sprawozdania z dzialalnojci Insrytutu.

W Insty'tucie dziala Rada Instytutu, ,r,9.1" 0"", Racl* bqd4ca k.legialnym organemopiniodawczynr Dyrckrora i l{ektora.
Do kornpetenoji Rady nale2y opiniowanie gl6wnych kierunk6w dzialari Instyt'tu, a wszczeg6lnoSci:
1) projekt6w program6w nauczania i plan6w studi6w, program6w badan

^. naukowych, wsp6lpracy naukowej, dzialalnoSci edukacyjncj,2) 
. _sprawozdania Dyrektora Instytutu z t zialalno!;ai Insrytutu.

W sklad Rady wohodz4:
l) Dyrektor Instytutu,
2) nauczyciele akadcmicy posiadajEcy ty

doktora habilitowanego zatrudnieni w
3) nauczyciele akademicy posiadaj4cy t

doktora habilitowanego zatrudnieni
pracy,

naukowy profesora lub stopiefi naukowy
Uniwersytetem.

i 4, powoluje Rektor na wniosek Dyrektora

tu.
i2 cztery razy do roklr.

z inicjalywy wlasnej, na pisemny
dy.

eniu Rady mog4 uczestniczy6 osoby spoza

st roczny plan rz.ecz<two-finansowy.

2) Srodk6w Unii Europejskiej,
3) darowizn, zapis6w oraz oliarnoSci publicznej,
4) innych 2r6del.

8.

5.

6.

7.

l.
2.


