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Regulamin konkursu „Mobilność młodych badaczy IChF PAN”

1. Celem konkursu jest zwiększenie mobilności jako ważnego sposobu poszerzania
wiedzy naukowej i doświadczenia badawczego oraz wspierania rozwoju
zawodowego młodych naukowców.
2. Konkurs ogłasza Dyrektor po analizie sytuacji finansowej Instytutu.
3. Do konkursu mogą przystąpić doktoranci i pracownicy naukowi IChF PAN ze
stopniem doktora, którzy w roku, w którym ogłoszony jest konkurs nie
przekroczyli wieku 35 lat.
4. Młodzi naukowcy będący laureatami poprzednich edycji programu „Mobilność
młodych badaczy IChF PAN” mogą brać udział w niniejszym konkursie.
5. Kandydaci zgłaszają się do konkursu pisemnie załączając projekty wizyt w
laboratoriach zagranicznych z określeniem planów pobytu. Plany te powinny
obejmować powody wyboru laboratorium lub grupy badawczej w związku z
prowadzoną działalnością naukową Kandydata.
6. Wyniki konkursu ustala się na podstawie opinii Komisji konkursowej powołanej
przez Dyrektora Instytutu i składającej się co najmniej z trzech członków.
Oceniane będą propozycje poznania nowych metod badawczych, nowych tematyk
i możliwości współpracy naukowej z wizytowaną grupą badawczą oraz
dotychczasowy dorobek naukowy kandydata z silną preferencją atrakcyjności
projektu.
7. Wniosek ocenia się w skali od 0-10 pkt, uwzględniając następujące kryteria i
wagi:
a. atrakcyjność projektu: w tym propozycje nowych metod badawczych i nowych
tematyk ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój nauki w danej
dziedzinie lub możliwości praktycznego zastosowania ich wyników w kraju (waga
70%, maksymalna liczba punktów 7);
b. dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata zgodnie z Regulaminem oceny
naukowej pracowników (waga 30%, maksymalna liczba punktów 3).
8. Komisja Konkursowa przedkłada listę rankingową dotyczącą laureatów
Dyrektorowi Instytutu w terminie 14 dni od upływu terminu zgłaszania wniosków.
9. Laureaci konkursu otrzymują środki na pokrycie jedno miesięcznych kosztów
wyjazdów tj. dzienne diety, zaliczkę na zakwaterowanie, środki na pokrycie
kosztów transportu, w maksymalnej kwocie podanej w ogłoszeniu o konkursie.
Ilość przyznanych nagród oraz ich wysokość, a także termin i sposób publikacji
listy Laureatów będzie każdorazowo podana w ogłoszeniu o konkursie. Wysokość
dziennej diety oraz koszt zakwaterowania wynikają bezpośrednio z
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sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (z
późniejszymi zmianami).
10. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie zasad postępowania
konkursowego i oceny wniosków określonych w niniejszym regulaminie oraz
ogłoszeniu konkursowym. Wnioski, które wpłyną po terminie określonym w
ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane.

