REGULAMIN MCBS
Regulamin funkcjonowania Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich
(International Shakespeare Studies Centre)

§1
Międzynarodowe

Centrum

Badań

Szekspirowskich,

zwane

dalej

MCBS,

jest

multidyscyplinarną, międzywydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Łódzkiego,
powołaną na wniosek Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
i Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ oraz z wykorzystaniem dorobku Zespołu
Interdyscyplinarnego działającego przy Katedrze Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty
Brytyjskiej. Zgodnie z § 59 ust 1 i 3 statutu UŁ pozawydziałową jednostkę tworzy senat na
wniosek rektora lub rady podstawowej jednostki organizacyjnej.

§2
Nadzór merytoryczny nad działalnością MCBS sprawuje Prorektor ds. Nauki UŁ.

§3
1. MCBS integruje działania jednostek naukowych prowadzących badania dotyczące
twórczości Szekspira, traktowanej jako produkt kultury globalnej, a zarazem silny element
tworzenia kultury lokalnej w Europie, w tym szczególnie polskiej, i na świecie.
2. Działalność MCBS obejmuje w szczególności:


prowadzenie kwerend na temat obecności Szekspira w kulturze polskiej w
ośrodkach naukowo-badawczych, bibliotekach, instytutach teatralnych w Polsce,
oraz coroczne przygotowanie kwerendy – polskiego wkładu w World Shakespeare
Bibliography (USA),



poszerzenie współpracy multidyscyplinarnej w wymiarze uniwersyteckim,
krajowym i międzynarodowym,



organizowanie spotkań naukowych,



poszerzanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu Łódzkiego,
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integrację poszczególnych jednostek Uniwersytetu Łódzkiego, zaangażowanych w
realizację zadań objętych działalnością MCBS,



upowszechnianie oraz popularyzację wyników badań MCBS w postaci publikacji,
udziału w konferencjach polskich oraz zagranicznych.

§4
1. MCBS ma charakter otwarty. Osoby zainteresowane aktywnym i kreatywnym
uczestnictwem w pracach Centrum mogą do niego dołączyć.
2. Przyjęcia w poczet członków Centrum dokonuje Kierownik Centrum na pisemny wniosek
osoby zainteresowanej.
3. Warunki przyjęcia w poczet członków MCBS określa Kierownik Centrum.

§5
1. Działalnością MCBS kieruje Kierownik Centrum
2. Funkcję Kierownika Centrum może pełnić osoba posiadająca co najmniej stopień doktora,
zatrudniona w UŁ na etacie naukowym lub naukowo-dydaktycznym, dla której UŁ
stanowi podstawowe miejsce pracy.
3. Kierownika Centrum powołuje i odwołuje ze stanowiska Rektor UŁ.

§6
1. Do obowiązków Kierownika Centrum należy w szczególności:
1) reprezentowanie Centrum w kontaktach z osobami i podmiotami zewnętrznymi,
2) organizowanie prac w zakresie działalności Centrum
3) opieka nad księgozbiorem MCBS oraz prowadzenie działań zmierzających do jego
powiększania w zakresie przewidzianym porozumieniem między Centrum a
Biblioteką UŁ,
4) występowanie z wnioskami do Władz uczelni, w tym w zakresie zatrudnienia,
awansów, urlopów i nagród dla pracowników Centrum,
5) zarządzanie mieniem Centrum i przyznanymi środkami finansowymi,
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6) składanie rocznych sprawozdań z działalności Centrum.
2. W razie tymczasowej niemożności wykonywania swoich obowiązków przez Kierownika
Centrum obowiązki te wykonuje w jego imieniu upoważniony przez niego członek
Centrum.

§7
1. Organem doradczym MSBS jest Międzynarodowa Rada Naukowa.
2. Członków Międzynarodowej Rady Naukowej powołuje i odwołuje Prorektor ds. Nauki
UŁ na wniosek Kierownika Centrum. Członkowie Międzynarodowej Rady Naukowej są
członkami Centrum.
3. Do kompetencji Międzynarodowej Rady Naukowej należy w szczególności:


określanie profilu działalności naukowej Centrum,



określanie priorytetów działalności wydawniczej oraz współpracy z krajowymi i
zagranicznymi instytucjami naukowymi,



wybieranie spośród siebie członków czasowych lub stałych Komisji Rady.

§8
Działalność MCBS jest finansowana lub prefinansowana ze środków Uniwersytetu
Łódzkiego, grantów, funduszy europejskich oraz innych środków pozyskanych ze źródeł
zewnętrznych
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