
Zespół Badawczy „Mind, Signs and Models” (MiSiMo)

[to jest bardzo wstępny szkic: uwagi, komentarze, zmiany, kontrpropozycje, uzupełnienia itp. 
zalecane]

ma skupiać badaczy: 
1. zainteresowanych wyjaśnianiem funkcjonowania człowieka jako systemu poznawczego
2. uznających że dla wyjaśnienia poznania kluczowe jest uwzględnienie posługiwania się 

znakami (w aspektach syntaktycznym-formalnym, semantycznym czy pragmatycznym, 
biologicznym, psychologicznym etc.), w szczególności znakami językowymi  

3. wykorzystujących jako metodę tworzenie teoretycznych i/lub funkcjonujących modeli 
procesów poznawczych

Centrum powstałoby na bazie funkcjonującej obecnie nieformalnie „grupy kognitywistycznej” - 
badaczy organizujących studia kognitywistyczne, realizujących zajęcia na tym kierunku studiów i 
odpowiadających za ich poziom merytoryczny. Centrum winno skupiać badaczy różnych dyscyplin, 
by efektem były ustalenia o charakterze multidyscyplinarnym.

Cele: 
- podejmowanie problemów badawczych mieszczących się w ramach problematyki nakreślonej 
powyżej; w tym celu członkowie Centrum ustalać będą roczne zadania badawcze. Wyniki 
prezentowane będą w ramach Seminarium Kognitywistycznego; podsumowaniem rocznego zadania 
badawczego będą publikacje w języku angielskim, zbiorowe lub indywidualne, poświęcone 
dyskutowanej problematyce;
- nawiązywanie kontaktów badawczych z krajowymi i zagranicznymi centrami badawczymi o 
podobnym profilu w celu realizacji wspólnych zadań badawczych;
- opieka nad poziomem merytorycznym studiów kognitywistycznych i wspieranie rozwoju 
nauczycieli akademickich kognitywistyki biorąc pod uwagę jej interdyscyplinarny charakter;
- zdobywanie środków finansowych (granty, projekty unijne) na realizację zadań badawczych, w 
tym na: wyjazdy szkoleniowe, pobyt gości z zewnątrz, przekład publikacji na język angielski, 
sprzęt/aparaturę niezbędną do realizacji zadań badawczych

środki realizacji:
– organizacja Seminarium Kognitywistycznego z udziałem członków Centrum i gości spoza 

niego, w trakcie którego podejmowane będą aspekty rocznych zadań badawczych
– cykliczne spotkania Zespołu poświęcone wybranym kategoriom dyskutowanym w 

kognitywistyce
– organizacja warsztatów tematycznych
– organizacja i koordynacja działań promujących badania kognitywistyczne oraz 

kognitywistykę w

perspektywa: organizacja Centrum Badawczego Kognitywistyki

Podstawy prawne:
(Informacja przygotowana przez panią Karinę Kasperek, Dyrektor Centrum Badań 
Naukowych i Współpracy Międzynarodowej)

Z formalnego punktu widzenia utworzenie centrum badawczego wymaga odpowiedniej 
procedury, zależnie od tego, czy ma być to zespół problemowy złożony z 
pracowników równych jednostek, czy wyodrębniona jednostka organizacyjna w 
strukturze uczelni jak np. Centrum Europy Wschodniej, czy może ma być to centrum 
badawcze działające w celach komercyjnych jako spółka celowa.
Ze statutu UMCS oraz z zakresu kompetencji władz uczelni wynika jak są tworzone 



jednostki. 
Jednostkę tworzy się na wniosek, za utworzenie jednostki odpowiada Rektor i 
Senat (Rektor tworzy, ale musi zasięgnąć opinii senatu w tej sprawie). Natomiast 
merytorycznie centra badawcze podlegają pod Prorektora właściwego ds. Badań 
Naukowych, czyli w tym przypadku prof. Dębicki. Wynika to z _zarządzenia ws. 
podziału kompetencji - podaję link_:
http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2013/4-2013.pdf

W statucie uczelni _rozdział "Jednostki organizacyjne" od paragrafu 10 do 19 
określa zasady tworzenia jednostek w UMCS - podaję link_:
http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2013/Statut.-.tekst.ujednolic
ony.na.strone.-.luty.2013.pdf
Sprawy powołania jednostki (formalno-prawne) należy skonsultować z Działem 
Organizacyjno-Prawnym. Jednak ścieżka postępowania (kto składa wniosek i jakie 
informacje wniosek zawiera) zależy od tego, co to będzie za jednostka.
Przy zespole badawczym wnioskuje zespół pracowników za zgodą swoich 
przełożonych, taki zespół może być jednostką międzywydziałową, ale nie jest 
samodzielną wyodrębnioną w strukturze. Przy jednostce podstawowej jest już to 
bardziej skomplikowane - musi być wyodrębniona w strukturze i musi być 
zorganizowana tzn. mieć określone zasady organizacyjne - funkcjonowanie i 
finansowanie, kto kieruje, jaka podległość itd.
_Kluczowe są paragrafy 11, 13, 15, 16 i 17 Statutu UMCS. __
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