Zarządzenie nr 82/2020/2021
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 20 kwietnia 2021 roku
w sprawie utworzenia Centrum Badań Zaawansowanych
- Człowiek i Społeczeństwo
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478 t.j.) oraz § 80 Statutu UAM, zarządza się,
co następuje:
§1
W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzy się centrum
uniwersyteckie

o

nazwie

Centrum

Badań

Zaawansowanych

–

Człowiek

i Społeczeństwo (Center for Advanced Studies - Man and Society).

§2
1. Do zadań Centrum należy prowadzenie interdyscyplinarnych badań z zakresu
prawa, socjologii, filozofii, literatury i psychologii, dotyczących w szczególności:
1) wypracowywania zakresu wspólnych pojęć w temacie pojmowania pracy
ludzkiej między naukowcami różnych dyscyplin i z różnych kręgów
kulturowych;
2) ustalania rozumienia bytowania istoty ludzkiej w społeczeństwie, określania jej
ról społecznych i zawodowych poprzez analizę różnych porządków prawnych
i dorobku doktrynalnego;
3) pogłębionej analizy zagadnienia praw człowieka z pracą związanych, a więc
m.in. prawa do pracy, prawa do godziwego wynagrodzenia, prawa do
wypoczynku w perspektywie jurydycznej i orzeczniczej w przestrzeni
międzynarodowej.
2. Zadania centrum określone w ust. 1 realizuje się, w szczególności budując
współpracę międzynarodową, przede wszystkim z nauką francuską, poprzez:
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1) prowadzenie
i

wykładów,

działalności

naukowej

inicjowanie

badań

(m.in.

organizowanie

interdyscyplinarnych,

konferencji

upowszechnianie

wybitnych prac krajowych i zagranicznych z zakresu zainteresowań
badawczych przedmiotowego Centrum, nawiązanie współpracy z krajowymi
i zagranicznymi ośrodkami o podobnym charakterze, uruchomienie serii
wydawniczej);
2) prowadzenie

działalności

studentów/doktorantów

dydaktycznej
prawa

i

(m.in.

innych

inicjowanie

zajęć

dla

kierunków

społeczno-

humanistycznych, a także przygotowywanie oferty dla studentów Epicura i
innych wymian studenckich;
3) prowadzenie działalności popularyzatorskiej (m.in. współpraca z instytucjami
kulturalnymi i oświatowymi w kraju i zagranicą, organizowanie debat
publicznych).
§3
Na czele Centrum stoi Dyrektor Centrum. Na wniosek Dyrektora Rektor może
powołać Sekretarza Centrum.
§4
1. W ramach Centrum może działać Rada Programowa.
2. Rada Programowa składa się z 8-10 członków. Członków Rady powołuje Rektor
na wniosek Dyrektora Centrum na okres kadencji organów Uniwersytetu.
3. Przewodniczącym Rady Programowej jest Dyrektor Centrum.
§5
1. W terminie do 31 stycznia każdego roku Dyrektor Centrum przedstawia Rektorowi
pisemne sprawozdanie z działalności Centrum za poprzedni rok kalendarzowy.
2. W uzasadnionych przypadkach Rektor może zażądać sprawozdania w innym
terminie oraz za inny okres.
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§6
Centrum jest finansowane ze środków krajowych i zagranicznych pochodzących
z grantów i konkursów.
§7
Siedzibą Centrum jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, pod adresem: Collegium Iuridicum Novum, ul. Św. Marcin 90, Poznań.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
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