Zasady powstawania i działania zespołów badawczych i pracowni
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
1. Zespoły badawcze i pracownie zawiązywane są do wspólnego prowadzenia badań i prac naukowych, publikowania ich
wyników, pozyskiwania na te cele środków finansowych ze źródeł uniwersyteckich i zewnętrznych (krajowe i zagraniczne granty badawcze).
2. Przyjmuje się, Ŝe zespoły badawcze powstają w celu realizowania czasowo sprecyzowanych programów naukowych w
oparciu o pozyskiwane granty, natomiast pracownie powoływane są do prowadzenia badań długofalowych, finansowanych ze środków pochodzących z róŜnych źródeł.
3. Zespoły badawcze (pracownie) powstają na wniosek pracownika lub grupy pracowników Wydziału Filologicznego.
4. Wnioskodawca powinien przedstawić Dziekanowi w formie pisanej temat (problem) badawczy, plan pracy, skład pracowni (zespołu) a takŜe jej nazwę.
5. Fakt ukonstytuowania się zespołu badawczego (pracowni) powinien być niezwłocznie przedstawiony przez Dziekana
Radzie Wydziału do akceptującej wiadomości.
6. Po afiliacji przez Radę Wydziału zespoły badawcze (pracownie) są zobowiązane do umieszczenia (i systematycznego
aktualizowania) na stronie internetowej Wydziału komunikatu na swój temat. Autoprezentacja powinna zawierać następujące informacje:
a. nazwę zespołu badawczego (pracowni);
b. skład;
c. rok powstania;
d. realizowane bądź planowane tematy i problemy badawcze;
e. uzyskane granty;
f. osiągnięte wyniki (konferencje, publikacje indywidualne i zbiorowe).
7. Członkiem zespołu badawczego (pracowni) moŜe stać się kaŜdy pracownik naukowy (takŜe emerytowany) Wydziału
Filologicznego oraz doktoranci, słuchacze Filologicznych Studiów Doktoranckich i studenci.
8. MoŜliwe są zespoły badawcze (pracownie) złoŜone z pracowników róŜnych instytutów i katedr.
9. MoŜliwe jest włączanie do zespołów badawczych (pracowni) osób nie będących pracownikami naukowymi Wydziału
Filologicznego ani Uniwersytetu Gdańskiego.
10. KaŜdy pracownik moŜe naleŜeć do więcej niŜ jednego zespołu badawczego (pracowni).
11. Ten sam temat bądź problem badawczy moŜe być realizowany przez róŜne zespoły badawcze i pracownie.
12. Nie określa się liczebności zespołów badawczych i pracowni.
13. Nie określa się struktury wewnętrznej zespołów badawczych i pracowni; konieczne jest jedynie, by tworząca je grupa
pracowników wyłoniła swojego kierownika lub przedstawiciela.
14. Zasady rozliczeń finansowych zespołów badawczych i pracowni regulują przepisy obowiązujące na Uniwersytecie
Gdańskim.
15. Zespoły badawcze (pracownie) rozwiązują się na wniosek stanowiących je członków, którzy w formie pisanej zgłaszają ten zamiar Radzie Wydziału za pośrednictwem Dziekana.
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