Zarządzenie nr 161/2021/2022
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie utworzenia Centrum Sztucznej Inteligencji

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 z późn. zm.) oraz § 80 Statutu UAM, zarządza się, co
następuje:
§1
W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzy się centrum uniwersyteckie
o nazwie Centrum Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence Centre).
§2
Do zadań Centrum należy:
1) prowadzenie prac badawczych za zakresu sztucznej inteligencji;
2) realizacja projektów naukowych oraz badawczo-rozwojowych;
3) integracja badań naukowców z różnych wydziałów UAM;
4) współpraca z badaczami spoza UAM – z wiodących ośrodków naukowych w Polsce
i za granicą oraz zatrudnionych w podmiotach gospodarczych;
5) przyciąganie młodych badaczy z dziedziny sztucznej inteligencji – doktorantów
i adiunktów;
6) współpraca z podmiotami gospodarczymi – tworzenie naukowych wdrażanych
w przedsiębiorstwach gospodarczych;
7) rozwijanie nowych przedsiębiorstw typu spółki spin off.

§3
1. Na czele Centrum stoi Dyrektor Centrum powołany przez rektora na okres kadencji.
2. Na wniosek Dyrektora rektor może powołać sekretarza Centrum.
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§4
1. W ramach Centrum może działać Rada Programowa.
2. Rada Programowa składa się z:
1) przewodniczącego Rady, którym jest dyrektor centrum,
2) nie więcej niż 7 przedstawicieli szkół dziedzinowych.
3.

Członków Rady powołuje rektor na okres kadencji na wniosek dyrektora Centrum
uzgodniony z właściwym prorektorem.
§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.
§6
Centrum jest finansowane z przychodów Uczelni, w tym:
1) subwencji przeznaczonej na finasowanie Planu - Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia
Badawcza;
2) usług badawczych świadczonych przez Centrum;
3) środków przeznaczonych na finansowanie projektów Centrum.

§7
Siedzibą Centrum jest Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
§8
Centrum podlega bezpośrednio Prorektorowi właściwemu do spraw cyfryzacji i współpracy
z gospodarką.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Znak sprawy
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