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Zarządzenie nr 90/2020/2021 
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 11 maja 2021 roku 
w sprawie utworzenia  

Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej  
 

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. ze zm.) oraz § 80 Statutu UAM, zarządza się,  

co następuje: 

§ 1 

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzy się centrum uniwersyteckie  

o nazwie Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej (Research 

Center for Public Engagement of Women). 

 

§ 2 

 Do zadań Centrum należy inicjowanie, wspieranie i prowadzenie współpracy naukowej  

z badaczami z różnych dyscyplin oraz ze środowiskiem gospodarczym, w tym 

upowszechnianie wiedzy, prowadzenie i  wdrażanie nowych programów i metod naukowych, 

w szczególności: 

1) podejmowanie działań na rzecz naukowego badania partycypacji kobiet w przestrzeni 

publicznej, prowadzenie badań interdyscyplinarnych; 

2) organizacja specjalistycznych konferencji krajowych i międzynarodowych; 

3) opracowywanie projektów dydaktycznych, gromadzenie literatury i materiałów; 

4) inicjowanie współpracy różnych instytucji i środowisk; 

5) prowadzenie edukacji akademickiej; 

6) przygotowywanie ekspertyz, opinii oraz udzielanie porad; 

7) stworzenie płaszczyzny spotkań, wymiany oraz współpracy w zakresie różnych 

dziedzin naukowych zajmujących się udziałem kobiet w życiu zawodowym, 

rodzinnym, społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturowym; 

8) doradztwo i pomoc informacyjna dla badaczek i badaczy (środowisko studenckie, 

doktoranckie i pracownicze) w zakresie proponowanej tematyki; 

9) organizacja konkursów na najlepsze prace magisterskie i licencjackie z zakresu 

proponowanej tematyki. 
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§ 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 7 członków: Przewodniczącego Rady, Dyrektora 

Centrum oraz 5 członków. Przewodniczącego i członków Rady powołuje Rektor na 

wniosek Dyrektora Centrum na okres kadencji organów Uniwersytetu.      

 

§ 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 ze środków krajowych i zagranicznych pochodzących  

z grantów i konkursów, środków ID-UB UAM oraz środków od sponsorów prywatnych i 

instytucji publicznych, stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji. 

 

§ 7 

Siedzibą Centrum jest Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 w Poznaniu. 

 

 § 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

REKTOR 

 

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 


