
 UNIWERSYTET     
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
 W TORUNIU 

ZARZĄDZENIE Nr 141 
 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 25 września 2012 r. 
 

w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii 
 

Na podstawie § 33 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (uchwała  
Nr 33 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Biuletyn Prawny UMK  
Nr 4, poz. 71 z późn. zm.) 
 

z a r z ą d z a    s i ę, co następuje: 
 

§ 1 
 

Z dniem 1 października 2012 r. tworzy się Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych 
Technologii (nazwa w języku angielskim: Centre for Modern Interdisciplinary Technologies) 
zwane dalej „ICNT”, jako jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu podległą służbowo  
i merytorycznie rektorowi. 
 

§ 2 
 

Zadaniem ICNT jest w szczególności: 
1) udostępnianie infrastruktury naukowo-badawczej znajdującej się w ICNT w celu 

prowadzenia badań przez wybrane zespoły, jednostki badawcze, 
2) stworzenie platformy informacyjnej ułatwiającej transfer wyników badań naukowych 

prowadzonych w ICNT do praktyki oraz nawiązywanie kontaktów między 
przedstawicielami sektora gospodarczego i pracownikami naukowo-dydaktycznymi 
Uczelni, 

3) współpraca z kierownikami projektów badawczych w zakresie aplikowania  
i przygotowywania wniosków o finansowanie działalności zespołów badawczych, 

4) zapewnienie właściwej ochrony własności intelektualnej w zakresie projektów 
realizowanych w oparciu o infrastrukturę ICNT, 

5) współpraca z władzami województwa kujawsko-pomorskiego w sprawach  
kształtowania kierunków polityki naukowo-badawczej w regionie oraz inicjowanie, 
podejmowanie i realizacja nowych inicjatyw w tym zakresie.  

 
§ 3 

 
1. ICNT kieruje jego dyrektor powoływany i odwoływany przez rektora spośród nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 
habilitowanego na okres do 5 lat. 

2. Rektor na wniosek dyrektora ICNT może powołać zastępcę dyrektora ICNT 
posiadającego co najmniej stopień doktora na okres do 5 lat. 



3. Przy powoływaniu i odwoływaniu dyrektora lub jego zastępcy, rektor zasięga opinii 
Rady Naukowej ICNT. 

4. Pierwszego dyrektora ICNT powołuje rektor bez opinii Rady Naukowej ICNT na jeden 
rok. 

 
§ 4 

 
1. W ICNT funkcjonuje Rada Naukowa ICNT zwana dalej „Radą“, w skład której wchodzi 

pięciu nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień 
naukowy doktora habilitowanego powołanych przez rektora. 

2. Rektor zwołuje pierwsze posiedzenie Rady, na którym powołuje jej przewodniczącego. 
3. W posiedzeniach Rady mogą brać udział inne osoby zaproszone przez przewodniczącego 

Rady z głosem doradczym, a w szczególności dyrektor ICNT lub jego zastępca. 
4. Kadencja Rady trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 stycznia. 
5. Zadaniem Rady jest w szczególności: 

1) przedstawianie, na wniosek rektora, opinii dotyczącej funkcjonowania ICNT, 
2) opiniowanie rocznych sprawozdań dyrektora ICNT, 
3) opiniowanie wniosków kolegium kierowników projektów badawczych, 
4) opiniowanie kandydatów na dyrektora ICNT i jego zastępcę. 

 
§ 5 

 
1. Kierowników projektów badawczych realizujących zadania badawcze w ICNT powołuje 

rektor z własnej inicjatywy lub po zasięgnięciu opinii dyrektora ICNT na okres realizacji 
projektów. 

2. Kierownicy, o których mowa w ust. 1 tworzą kolegium, któremu przewodniczy dyrektor 
ICNT. 

3. Posiedzenia kolegium zwołuje dyrektor ICNT w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej 
niż raz na kwartał. 

4. Wnioski kolegium podlegają zaopiniowaniu przez Radę. 
 

§ 6 
 

1. Pracowników administracji i obsługi ICNT zatrudnia kanclerz na wniosek dyrektora ICNT,  
w ramach etatów przydzielonych przez rektora. 

2. Bezpośrednim przełożonym pracowników, o których mowa w ust. 2 jest dyrektor ICNT. 
 

§ 7 
 

Szczegółową strukturę ICNT oraz zadania określa regulamin organizacyjny. 
 

§ 8 
 

Działalność ICNT finansowana będzie ze środków zewnętrznych pozyskiwanych na 
prowadzenie badań naukowych przez wydziały oraz zespoły badawcze  prowadzące badania 
naukowe w oparciu o infrastrukturę ICNT. 



§ 9 
 

W załączniku nr 3 do Statutu UMK – „Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu”  
w części XV dopisuje się pkt 10: 

 
„10. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii” 

 
§ 10 

 
W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie 
kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej jednostek ogólnouczelnianych dopisuje się: 
 

„58 00 00 00 00 - Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii” 
 

§ 11 
 

Zarządzenie, pozytywnie zaopiniowane przez Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
na posiedzeniu w dniu 25 września 2012 r., wchodzi w życie dnia 1 października 2012 r. 
 
 
 

     R E K T O R 
 
 

 
                                                                               Prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
         
 


