Uchwala nr 2048
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku
z dnia 29 marca 2017 r.
na ll/ydTiale Prawa
cenlrum naukowego - Migdzynarodowe Centrum Badart i Ekspertyz Kryminologicznych
(International Centre of Criminological Research and Experlise)
w sprawie utworzenia

Na podstawie $ 12 ust. 8 Statutu Uniwersl'tetu w Bialymstoku Senat Uniwersytetu
w Bialymstoku uchwala. co nastgpuje:

$l

Bialymstoku wyraZa pozltywn4 opinig w sprawie utworzenia na
Wydziale Prawa centrum naukowego - Migdzynarodowe Centrum Bada{l i Elcspertyz
Kryminologicznych (lnternational Centre of Criminological Research and Expertise), zwanego
Senat Uniwersy.tetu

w

dalej Centrum.

$2
Zadniem Centrum jest:
l) prowadzenie i koordynowanie interdyscyplinarnych badari naukowych z zakresu
kryminologii, a w szczeg6lno5ci w obszarach:
a) bezpieczeristwo obywateli i paristwa,
b) najpowazniej sze kategorie przestgpstw oraz patologii spolecznych,
c) wsp6lczesne zagro?enia zwi4zane z rozwojem spoleczeirstwa oraz technologii,
d) funkcjonowanie organ6w Scigania, sluZb specjalnych oraz uymiaru

2)
3)

sprawiedliwoSci.
inicjowanie koordynowanie udziaiu Uniwersytetu w konsorcjach badawczych na
poziomie kajowym i migdzynarodowym w zakresie obszar6w, o kt6rych mowa w pkt

i

organizowanie konferencji, seminari6w, staZy badawczych
o kt6rych mowa w pkt 1,

w

zakresie obszar6w,

4) wsp6lpraca z organami pafstwowymi, podmiotami sektora prywatnego oru
organizacjami pozarzldorymi w kraju i za granicE w zakresie obszar6w, o kt6rych
mowa w pkt l,
5) przygotowywanie ekspertyz na potrzeby organ6w pafstwolvych, podmiot6w z sektora
6)

7)

1.

2.

prywatnego oraz organizacji pozarz1dorych w kaju i za granic4w zaktesie obszar6w,
o kt6rych mowa w pkt 1,
prowadzenie dzialalnoSci wydawniczej orcz popularyzatorskiej w zakresie obszar6w,
o kt6rych mowa w pkt l,
realizacja innych zadari, pozostaj4cych w zakresie dzialania Centrum, na mocy decyzji
Dyrektora Centrum.

$3
DziaialnoSci4 Centrum kieruje Dyrektor Centrum, posiadaj4cy co najmniej stopiefi
naukowy doktora habilitowanego.
Dyrektor Centrum jest powolywany i odwolywany przez Rektora na wniosek Rady
Wydzialu Prawa"

Dyrektor Centrum odpowiada za planowanie i realizacjg zadair Centrum.
W terminie do 3 1 stycznia kaZdego roku Dyrektor przedstawia Rektorowi, zaopiniowane
przez RadE Wydzialu Prawa, sprawozdanie z dzialalno6ci Centrum w poprzednim roku
kalendarzowym.
5. Na wniosek Dyrektora Centrum Rektor powoluje Zastgpcg Dyrektora Centrum oraz
Sekretarza Naukowego Centrum. Zakres dzialania ZastEpcy Dyrektora oraz Sekretarza
Naukowego okreSla Dyrektor Centrum.
6. Dyrektor Centrum moZe powolai RadE ProgramowE bgd4c4 cialem opiniodawczodoradczym Dyrektora. Zakres dzialania Rady okre6la Dyrektor Centrum.

3.
A

s4
l. DzialalnoSi Centrum finansowanajest ze Srodk6w pozyskiwanych na realizacjg projekt6w
badawczych i innych Srodk6w pochodz4cych ze 2r6del zewngtrznych.
Przychody i wydatki Centrum bgd4 ewidencjonowane w uczelnianym systemie ewidencji
ksiggowej na u1'dzielonych kontach analitycznych.

$5
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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