REGULAMIN
Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
I. Postanowienia ogólne
§1
Instytut działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
2) statutu Uniwersytetu Gdańskiego
3) uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie
zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału BGiO UG
4) niniejszego regulaminu
II. Zadania Instytutu
§2
Do zadań Instytutu należy:
1) inicjowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych jednostek Instytutu i
wspieranie ich realizacji oraz koordynacji,
2) reprezentowanie kierunku geografia w relacjach z jednostkami zewnętrznymi,
3) działania na rzecz wzmacniania potencjału kadrowego kierunku geografia,
4) działania zmierzające do zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych Instytutu,
5) koordynacja procesu dydaktycznego na kierunku geografia,
6) wzmacnianie organizacyjne kierunku geografia.
§3
Do zakresu działania Dyrektora w szczególności należy:
1) reprezentowanie Instytutu na zewnątrz,
2) koordynowanie bieżącej działalności Instytutu
3) powoływanie komisji problemowych.
§4
Do zadań Rady Instytutu należy w szczególności:
1) opiniowanie i wspomaganie bieżącej działalności Instytutu,
2) opiniowanie i wspieranie projektów międzynarodowej współpracy naukowobadawczej,
3) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Instytutu,
4) uchwalanie regulaminu Instytutu i zmiany jego treści,
5) organizowanie przebiegu procesu przeprowadzania przewodów doktorskich w
Instytucie,
6) opiniowanie i zatwierdzanie programów studiów i zmian w tych programach, limitów
przyjęć i formy rekrutacji na studia geograficzne, zakresu ścieżek specjalizacyjnych i
seminariów prowadzonych w Instytucie,
7) opiniowanie zatrudniania pracowników na nowo utworzonych w Instytucie etatach,
8) rozpatrywanie innych spraw związanych z bieżącą działalnością Instytutu.

III. Organizacja Instytutu
§5
Organami Instytutu są:
1) Dyrektor,
2) Zastępca dyrektora,
3) Rada.
§6
Zgodnie z § 61 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego Rada Instytutu składa się z :
-

wszystkich samodzielnych pracowników naukowych Instytutu zatrudnionych na
pełnym etacie,
zastępcy dyrektora instytutu,
przedstawicieli nauczycieli akademickich nie będących samodzielnymi pracownikami
naukowymi w liczbie 2,
przedstawicieli pracowników administracyjno-technicznych w liczbie 1,
przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich w liczbie 1, w przypadku istnienia
własnego lub wspólnego z Instytutem Geografii innej uczelni studium doktoranckiego,
przedstawicieli studentów w liczbie 2.

§7
Zgodnie z § 62 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego Dyrektora IG i jego Zastępcę wybiera ogół
pracowników Instytutu.
§8
1. Instytutem kieruje jego Dyrektor.
2. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Instytutu, sprzecznej z
obowiązującym prawem lub statutem UG.
3. Od decyzji Dyrektora, Rada może odwołać się do władz Wydziału i Uczelni.
4. Posiedzenia Rady Instytutu są protokołowane.
§9
1. Katedry stanowią samodzielne merytorycznie i finansowo jednostki w obrębie Instytutu.
2. Katedry posiadają autonomię w zakresie:
1)
2)
3)
4)

realizacji własnych programów naukowo-badawczych,
polityki kadrowej wynikającej z potrzeb realizacji zadań naukowych i dydaktycznych,
obsady realizowanych wewnątrz katedr zajęć dydaktycznych,
określania zasad użytkowania zajmowanych przez nie pomieszczeń, ich wyposażenia
oraz aparatury.
§ 10

1. Środki finansowe na działalność statutową Katedr są przyznane według kryteriów oceny
działalności naukowej Katedr stanowiących podstawę przyznawania tych środków,
określonych przez właściwe ministerstwo.
2. Środki finansowe uzyskane przez Katedry z grantów, programów, projektów i innych
źródeł zewnętrznych pozostają w dyspozycji Katedr.

