Regulamin Postępowania Konkursowego przy zatrudnianiu na
stanowiskach naukowych
w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
Przy wyborze kandydatów Instytut kieruje się zasadami zawartymi w Europejskiej Karcie
Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Instytut stoi na
stanowisku, że doskonałość w prowadzeniu badań naukowych, samodzielność naukowa i
mobilność są głównymi wskaźnikami, którymi należy się kierować przy wyborze
kandydatów. Instytut ocenia dorobek naukowy wynikający z efektywnej liczby lat
przepracowanych w nauce, biorąc pod uwagę wszelkie przerwy w wykonywaniu pracy
naukowca. Przy ocenie i wyborze kandydata Instytut przedkłada osiągnięcia naukowe
kandydata nad reputację jego przełożonych i instytucji naukowych, w których pracował
naukowo. Instytut będzie się kierował zasadą, że czynnik wpływu (IF) czasopism, w których
publikował kandydat nie jest tożsamy z jego własnymi osiągnięciami naukowymi.
§1.
Zatrudnianie na stanowiskach naukowych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN (dalej w
skrócie: IChF PAN) odbywa się na drodze konkursu ogłaszanego przez Dyrektora Instytutu.
Postępowanie konkursowe na stanowisko naukowe może być podjęte z inicjatywy Dyrektora,
kierownika Zespołu Tematycznego lub kierownika grantu badawczego, jeżeli w grancie
zostało zadeklarowane utworzenie nowego stanowisko naukowego.
§2.
1. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać:
 informację o liczbie wakatów,
 zwięzły opis badań naukowych, w których Kandydat miałby uczestniczyć;
 sprecyzowane wymagania odnośnie ukończonych studiów wyższych, posiadanego stopnia;
 naukowego lub tytułu naukowego i określenie specjalności naukowej Kandydata;
 wykaz dokumentów, które należy załączyć do zgłoszenia konkursowego, w tym:
 odpis dyplomu stopnia naukowego lub odpis dyplomu nadania tytułu naukowego,
 życiorys,
 spis publikacji, zgłoszeń patentowych, patentów, wdrożeń, projektów badawczych i
cytowań publikacji,
 co najmniej jedną opinię samodzielnego pracownika naukowego, oraz
 nieprzekraczający 3500 znaków drukarskich (1 strona A4) autoreferat (zawierający
zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach,
ewentualnym udziale w projektach badawczych i własnych zamierzeniach
badawczych);
 informację o możliwości zaproszenia Kandydata do publicznego przedstawienia wyników
swoich prac naukowych w ramach seminarium (jeśli dotyczy);
 informację o kryteriach oceny kandydatów i terminie rozstrzygnięcia konkursu;
 informację o planowanym okresie zatrudnienia w IChF PAN.
Wzór ogłoszenia o Konkursie przedstawiony jest w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Ogłoszenia o konkursie podawane są do wiadomości publicznej na stronie podmiotowej w
Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw nauki, na portalu euroaxess
1

(i/lub portalach o podobnym zasięgu), na stronie internetowej Instytutu i na tablicach
informacyjnych Instytutu.
3. Ogłoszenie o konkursie może zawierać inne informacje niż określone w ust. 1, jeśli
instytucja finansująca badania lub projekt, w ramach którego przewidziano środki na
zatrudnienie pracownika – zatwierdziła inny jego zakres, bądź inny zakres ogłoszenia wynika
z innych dokumentów związanych z tym projektem.
§3.
1. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora.
W komisji konkursowej powinna zostać zapewniona zarówno reprezentacja kobiet, jak i
mężczyzn.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą członkowie stali:
a. z-ca Dyrektora ds. naukowych – przewodniczący,
b. trzej pracownicy naukowi z tytułem profesora – członkowie Rady Naukowej.
2. W skład komisji wchodzi również osoba wnioskująca o zatrudnieniu.
3. W skład Komisji mogą być również powołani przez Dyrektora Instytutu:
a. członkowie dodatkowi do konkretnych konkursów, którzy są specjalistami w
dziedzinie, w której kandydat prowadzi działalność naukową;
b. przedstawiciele pracowników naukowych Instytutu ze stopniem doktora lub dr. hab.,
jeśli konkurs dotyczy stanowiska adiunkta lub asystenta.
4. Do zadań Komisji Konkursowej należy m.in. decyzja dotycząca publicznego
przedstawiania wyników prac naukowych kandydatów (na forum Instytutu bądź Rady
Naukowej) i/lub przedłożenia projektu badań, które kandydat zamierza prowadzić.
5. Komisja może ustalić dwustopniową rekrutację i zaprosić wstępnie wybranych kandydatów
na rozmowę kwalifikacyjną. Obowiązkiem osoby wnioskującej o zatrudnienie jest
przekazanie kandydatom, którzy nie zostali wybrani w drugiej turze, informacji o
przyczynach odrzucenia ich kandydatur.
§4
Komisja Konkursowa sporządza ranking kandydatów uczestniczących w postępowaniu
konkursowym i przedstawia ją Dyrektorowi Instytutu.
§5.
Dyrektor Instytutu rozstrzyga i ogłasza wynik konkursu oraz podejmuje decyzję o
zatrudnieniu w IChF PAN kandydata lub kandydatów wyłonionych w konkursie.
§6.
Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska rekomendacji Komisji, lub w określonym terminie nie
wpłynie żadna kandydatura, Dyrektor Instytut może ogłosić nowy konkurs.
§7.
1. Postępowania konkursowego nie przeprowadza się, gdy kandydat przeszedł już konkurs w
wyniku którego został zatrudniony w Instytucie na stanowisku naukowym, a stanowisko na
które ma być zatrudniony jest naturalną drogą awansu w Instytucie; w szczególności gdy:
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a. Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta i uzyskaniu stopnia naukowego doktora
habilitowanego, jest awansowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
b. Osoba zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego i uzyskaniu tytułu naukowego
profesora, jest awansowana na stanowisko profesora zwyczajnego.
2. Konkursu nie przeprowadza się na stanowisko asystenta, gdy kandydat uzyskał wynik
pozytywny rozmowy kwalifikacyjnej na Studium Doktoranckie przeprowadzanej w IChF
PAN przez Komisje Rekrutacyjną i został przyjęty na Międzynarodowe Studia Doktoranckie
w IChF PAN.
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Instytut Chemii Fizycznej
Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, dnia………………..
DYREKTOR INSTYTUTU OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA
STANOWISKO ………….. W ZESPOLE/ZAKŁADZIE……….. ICHF PAN
(liczba wakatów: ……)
Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 30
kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 ze zm.) oraz
Regulaminie Postępowania Konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w
Instytucie Chemii Fizycznej PAN (www.ichf.edu.pl).
Kryteria oceny kandydata:
a. kreatywność mierzona jakością i liczbą publikacji naukowych, zgłoszeń
patentowych/patentów i/lub wdrożeń (jeśli dotyczy), w których kandydat jest
pierwszym autorem, korespondencyjnym autorem, lub autorem znaczącym (znaczenie
pracy kandydata w danej publikacji może podkreślić autor korespondencyjny/osoba
prowadząca badania w osobnym liście do komisji);
b. mobilność w karierze naukowej (odbyte staże naukowe, zmiana profilu naukowego,
staże i praca w przemyśle);
c. liczba cytowań prac kandydata, zwłaszcza tych prac, w których kandydat jest
pierwszym autorem, autorem korespondencyjnym lub autorem znaczącym;
d. kreatywność mierzona kierowanymi projektami badawczymi i publikacjami
powstałymi w wyniku realizacji tych projektów;
e. ................... .1
I.

Badania
naukowe,
………………………

w

których

Kandydat

II.

Warunki, jakie Kandydat powinien spełniać:

miałby

uczestniczyć:

1. Posiadać ukończone studia wyższe w zakresie ………., tytuł zawodowy lub stopień
naukowy………………….. nauk……………….., w dyscyplinie …………………..*
2. Posiadać
doświadczenie
w
prowadzeniu
badań
naukowych
w
zakresie………………….
3. Posiadać dorobek naukowy i organizacyjny oraz osiągnięcia dydaktyczne.*
III.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys.
3. Autoreferat (nieprzekraczający 3500 znaków drukarskich), zawierający zwięzłą
informację o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach z
zaznaczeniem trzech najważniejszych, udziale i prowadzeniu projektów badawczych i
własnych zamierzeniach badawczych.
1

Inne – proszę uzupełnić jakie.
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4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis dyplomu nadania stopnia
naukowego.
5. Odpis dyplomu uzyskania tytułu naukowego.
6. Spis publikacji z zaznaczeniem pięciu najważniejszych prac wykonanych w okresie
ostatnich 5 lat pracy naukowej kandydata (po odliczeniu przerw w pracy naukowej).
7. Cytowania publikacji bez auto-cytowań oraz indeksu h wraz z liczbą lat efektywnie
przepracowanych w nauce (po odliczeniu przerw).
8. Informacje o przerwach w wykonywaniu pracy naukowej np. urlop macierzyński, staż
w przemyśle itd. Przy ocenie dorobku komisja uwzględni przerwy w pracy naukowej i
podany dorobek przeliczy na efektywne lata pracy naukowej.
9. Listę projektów badawczych, którymi kandydat kierował lub był głównym
wykonawcą oraz 1-3 najważniejsze publikacje będące wynikiem realizacji tego
projektu.
10. Przynajmniej jedną opinię o Kandydacie, wystawioną przez samodzielnego
pracownika naukowego, specjalisty w zakresie …………………
11. W ramach postępowania konkursowego Kandydaci mogą być proszeni o publiczną
prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w IChF
PAN i/lub rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Konkursową.
IV.

Zgłoszenia na Konkurs należy przesłać na adres e-mail ………….. i/lub na adres:

Instytut Chemii Fizycznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko…………”.
Termin składania dokumentów upływa w dniu ……………. o godz. …………….
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu………………………..
V.

Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z przepisami……………. na okres
……………….. lat z możliwością przedłużenia na okres kolejnych …………lat*.

VI.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przyznania miejsca w pokojach
gościnnych Instytutu.

Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN
w Warszawie

* Niepotrzebne skreślić
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