Zarządzenie nr 255/2021/2022
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 24 sierpnia 2022 roku
w sprawie utworzenia Centrum Regulacji Genomu

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 poz. 574 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 Regulacji Genomu (Genome Regulation Centre),
zwane dalej „Centrum”.
§2
Do zadań Centrum należy:
1) prowadzenie prac badawczych z zakresu regulacji genomu;
2) współpraca z badaczami spoza UAM – z wiodących ośrodków naukowych

w Polsce i za granicą;
3) aktywizowanie młodych badaczy – doktorantów i adiunktów.

§3
Centrum kieruje Dyrektor powoływany przez rektora na czas funkcjonowania Centrum.
§4
Centrum jest finansowane z przychodów Uczelni, w tym:
1) środków przeznaczonych na finansowanie projektu ERC Starting Grant
AlternativeEnds o nazwie Alternative gene ends: the crosstalk of RNA cleavage
and transcription termination;
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2) subwencji przeznaczonej na finasowanie planu Inicjatywa DoskonałościUczelnia Badawcza w zakresie określonym w Supplementary Agreement do
projektu ERC.
§5
1. Siedzibą Centrum są wyznaczone pomieszczenia w Centrum Zaawansowanych
Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (CZT UAM).
2. Pomieszczenia CZT UAM przeznaczone na działania Centrum mogą być
wykorzystywane

wyłącznie

do

realizacji

zadań

określonych

w

§

2.

Wykorzystywanie pomieszczeń CZT UAM nie może naruszać, ani być sprzeczne
z regulaminami i zarządzeniami obowiązującymi w UAM.
3. Wykorzystywanie pomieszczeń CZT UAM nie może negatywnie wpływać na
realizację i rozliczanie innych projektów.
§6
1. Osoby realizujące projekt, o którym mowa w § 4 pkt 1 oraz osoby zatrudnione do
obsługi administracyjnej Centrum podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Centrum.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do przestrzegania regulacji
dotyczących

funkcjonowania

Centrum

Zaawansowanych

Technologii,

w szczególności zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
§7
Centrum podlega prorektorowi właściwemu w sprawach projektów badawczych.
§8
1. W terminie do 31 stycznia każdego roku dyrektor Centrum przedstawia rektorowi
pisemne sprawozdanie z działalności Centrum za poprzedni rok kalendarzowy.
Dyrektor przesyła sprawozdanie do wiadomości Dyrektora CZT UAM.
2. W uzasadnionych przypadkach rektor może zażądać sprawozdania w innym
terminie oraz za inny okres.
§9
1. Centrum powołuje się na czas określony od 1 września 2022 roku do 31 marca
2028 roku.
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2. Działanie Centrum może zostać przedłużone w uzasadnionych przypadkach,
w szczególności uzyskania przez Dyrektora Centrum grantu finansowanego przez
European Research Council.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2022 r.

REKOTR

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
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