
Wydział IV Nauk Technicznych PAN

INFORMACJA O WYBORACH CZŁONKÓW KRAJOWYCH I 

ZAGRANICZNYCH PAN

Regulamin (Uchwała ZO PAN z 15 grudnia 2011 r.)

Uwaga: Wszystkie dokumenty należy złożyć do Kancelarii Prezesa PAN w terminie: 

17.12.2012

Kandydata na członka Akademii (korespondenta) może zgłosić:

• 3 członków Akademii,

• Rada Naukowa instytutu (z uprawnieniami do dr hab.),

• Rada Wydziału uczelni wyższej (z uprawnieniami do dr hab.),

• 5 osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym lub autorytetem (z 

czego 1 osoba zatrudniona na stanowisku profesora lub równorzędnym za granicą, 

pozostałe: tytuł profesora RP).

Zgłoszenie na członka korespondenta powinno zawierać:

• uzasadnienie kandydatury,

• szczegółowa charakterystyka dorobku naukowego, 

• (działalność naukowa, dydaktyczna i organizatorska)

• jednostronicowa informacja o kandydacie (wg. załączonego wzoru, także na stronie 

Wydziału)  

• pisemna zgoda kandydata (wg załączonego wzoru, także na stronie Wydziału)

Zgłoszenie na członka rzeczywistego:

• członka rzeczywistego wybiera się spośród członków korespondentów,

• kandydatura na członka rzeczywistego Akademii może być zgłoszona przez co 

najmniej trzech członków Akademii. Członkowie Akademii mogą zgłosić kandydatów 

w liczbie nie przekraczającej liczby miejsc przyznanych danemu wydziałowi.

• zgłoszenie powinno zawierać szczegółową charakterystykę dorobku naukowego, 

działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej kandydata, zwłaszcza w okresie 

po wyborze na członka korespondenta, a także zgodę zainteresowanego na 
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wysunięcie jego kandydatury (wzór załączony).

• jednostronicowa informacja o kandydacie (wg. załączonego wzoru, także na stronie 

Wydziału)

Zgłoszenie na członka zagranicznego:

Dokumenty jak dla członka korespondenta, ale dodatkowo!:

• informacja o związkach kandydata z polskim środowiskiem naukowym

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++

Jednostronicowa informacja o kandydacie (wzór)

Uwaga: całość wniosku musi zmieścić się na 1 stronie A4

Imię i nazwisko miejsce pracy, stanowisko

1.    Dane osobowe.

2.    Działalność naukowo-zawodowa.

3.    Rozwijana tematyka badawcza.

4.    Dorobek naukowy.

5.    Publikacje (liczba książek i monografii, podręczniki, artykuły w czasopismach, referaty w 

materiałach konferencyjnych, patenty i zgłoszenia, a także liczbę cytowań oraz h-index 

wg jednej lub kilku baz naukowych: 

Web of Knowledge: dostępna np. http://zatoka.icm.edu.pl/sci/

i/lub Scopus: http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url

i/lub Academic.research: http://academic.research.microsoft.com/

i/lub wg Google Scholar: http://interaction.lille.inria.fr/

~roussel/projects/scholarindex/index.cgi)

6.    Działalność dydaktyczna.

7.    Działalność inżynierska.
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8.    Współpraca międzynarodowa.

9.    Czynny udział we władzach krajowych organizacji naukowych.

10.  Honory i wyróżnienia naukowe.

11.  Wnioskodawcy: (Członkowie PAN/Rada Wydziału/Rada Naukowa)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++
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Pisemna zgoda kandydata (członkowie krajowi)  (wzór) 

Imię i Nazwisko

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury na członka korespondenta Polskiej 

Akademii Nauk. Jednocześnie informuję, że znane mi są prawa i obowiązki członka 

Akademii wynikające z ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

….……………………………………

Podpis

             Data

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++
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