Zasady zatrudniania na stanowiskachnaukowych w IPPT PAN
Stopnielub tytuly naukowewymaganedla poszczeg6lnych
stanowisknaukowychokreSlaUstawao
PolskiejAkademiiNauk z dnia 30 kwietnia2010r., art. 89,
I. Stanowiskoasystenta
1. Pierwszaumowa o pracQna stanowiskuasystentamoZebydzawarlamaksymalniena okres
3 lat i tylko z kandydatemposiadaj4cymjuZ obok pracy magisterskiejpublikacyjny dorobek
naukowy.
2. Przeduplywemokresu3 lat dorobeknaukowypracownikana stanowiskuasystenta
podlega
weryfikacji pod kqtem osiqgniEdnaukowychi stopniazaawansowania
pracy doktorskiej.Po
pozytywnej weryfikacji na wniosek kierownika zakladu umowa moZebyt, przedluZonana
dalsze2 lata. Po 5 latachpracy na stanowiskuasystentabrak zloZonejrozprawy doktorskiej
pracownikana stanowiskach
uniemozliwiadalszezatrudnianie
naukowych.W wyj4tkowych
wypadkachmoZliwajest zmianazatrudnieniana stanowiskolaborantalub programisty.
3. Zatrudnienie na stanowisku asystenta wymaga przeprowadzeniaotwartego konkursu
zgodniez og6lnymizasadamiprowadzenia
konkurs6wna stanowiskanaukowe.Komisjads.
Struktury Organizacyjnejr Zatrudnieniaopiniuje kandydatawylonionego w konkursie (w
imieniuRadyNaukowej).
II. Stanowiskoadiunkta
l. Zatrudnieniena stanowiskuadiunktawymagaposiadaniadorobku naukowegow postaci
przynajmniej dw6ch publikacji z listy ministerialnej (ThbelaA) i przynajmniej jednego
wyst4pieniana konferencji migdzynarodowej.Przy ocenie dorobku naukowegokandydata
punktemodniesieniajest Sredniaw grupieadiunkt6ww IPPT.
2. Pierwszaumowa na stanowiskuadiunktajest zawieranana okres maksymalnie4 lat.
Przedlu^henie
zatrudnienia adiunkta uzaleZnia siq od stopnia zaawansowaniadorobku
habilitacyjnego.Brak po uplywie 4 7at znaczqcegoprzyrostu dorobku naukowego, tzn.
przynajmniej dw6ch publikacji z listy ministerialnej (Tabela A) po zatrudnieniuna
stanowisku adiunkta oraz innych znaczqcychosi4gnigi daj4cych przeslanki o realnoSci
zloZenia pracy habilitacyjnej w ustawowym terminie skutkuje rozwiqzaniem
dotychczasowej
umowy.
3. W wyjqtkowychwypadkachmoZliwajest zmianazatrudnieniana stanowiskospecjalisty
(obslugaspecjalistycznej
aparaturyitp.).
4. Przy ocenianiu zasadnoScizatrudnienia kandydata na stanowisku adiunkta, lub przy
przedluzaniuumowy, brane jest pod uwagq odbycie stazu podoktorskiegow naukowej
jednostcezagranicznejlub krajowej.
5. Zatrudnienie nowego pracownika na stanowisku adiunkta wymaga przeprowadzenia
otwartegokonkursu zgodnie z og6lnymi zasadamiprowadzeniakonkurs6w na stanowiska
naukowe. Komisja ds. Struktury Organizacyjnej i Zatrudnienia opiniuje kandydata
wylonionegow konkursie(w imieniu Rady Naukowej).W przypadkuawansu(asystentze
stopniem doktora), wniosek kierownika pracowni jest opiniowany przez KomisjE ds.
Struktury Or ganizacyjnej i Zatrudnienia.D ecyzjq o zatrudnieniu podejmuj e Dyrektor.

III. Stanowiskoprofesoranadzwyczajnego
L Zatt'tdnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnegozwiqzane jest z oczekiwaniem
stworzeniaprzez kandydatazespolubadawczego,
Ponadtoosi4gniEcianaukowekandydata
powinny przewyZsza(Srednieosi4gnigciadoktor6w habilitowanych zatrudnionychw
Instytucie.
2. Z wnioskiemo zatrudnieniena stanowiskuprofesoranadzwyczajnego
wystgpujekierownik
jednostki organizacyjnej,w kt6rej zatrudnionyjest kandydat,Dyrektor Instytutu lub Rada
Naukowa. Warunkiem pierwszegozatrudnieniana stanowiskuprofesora nadzwyczajnego
jest uzyskanieprzezkandydatapozytywnejopinii RadyNaukowejna podstawiematerial6w
przez kandydatai wstgpniezaopiniowanychprzez Komisjq ds. Struktury
dostarczonych
Or ganizacyjnej i Zatrudnienia.
3. W szczeg6lnoSci
oceniepodlegaj4 nastQpujqce
kryteria:
(a) dorobek publikacyjny w czasopismachz listy filadelfijskiej, przede wszystkim w
renomowanych
czasopismach
naukowych[IF, punktyministerialne]:
i. po rozpoczpciuproceduryhabilitacyjnej(tzn. publikacjenie uwzglqdnionew tych
przewodach),
ii. calkowitaliczbapublikacjiw czasopismach
z listy filadelfijskiej,
iilliczba punkt6w za publikacje z ostatniejankiety 3Jetniej - ten wskaZnikaktywnoSci
naukowej kandydata powinien byd por6wnywalny ze Sredni4 wyznaczonq dla
profesor6wnadzwyczajnychw IPPT;
(b) liczbacytowariobliczonawedlugzasadstosowanych
w ocenachrocznych;
(c) indeksHirscha(h-index)wyznaczonyw oparciuo bazEISI Web of Science;
- minimalnymwymaganiemjest np. udokumentowana
(d) posiadaniezespolubadawczego
opiekanadjednym doktorantem;
(e) udziat w zdobywaniui realizacjiprojekt6wbadawczychw ostatnichpigciu latach,w
projekt6wzespolowych;
szczeg6lnoSci
(f) osi4gniEcia organtzacvjne(konferencje, szkoly naukowe, pozycja w organizacjach
naukowych);
(g) osi4gniqciadydaktyczne.
4. Pierwszaumowa zatrudnieniana stanowiskuprofesoranadzwyczajnegojest zawieranana
okresmaksymalnie5 lat. Przeduplywem5 lat dorobeknaukowypracownikapodlegaocenie
Komisji ds. Struktury Organizacyjneji Zatrudnienia.Przedmiotemoceny jest uzyskanie
opinii zewnptrznejo predyspozycjachkandydatado samodzielnegoprowadzeniabadah i
kierowaniazespolem,Komisja wysyla CV i dorobekkandydatado dw6ch recenzent6w
spozaInstytutu z pro6ba o take ocenq.Pozytywneoceny recenzent6wi rekomendacja
Komisji ds. Struktury Organizacyjneji Zatrudnieniastanowi4podstawgdo wniesieniapod
obrady Rady Naukowej wniosku o bezterminowezatrudnieniena stanowiskuprofesora
nadzwyczajnego.Brak rekomendacji skutkuje pozostawieniempracownika na kolejnej
umowieterminowejlub zatrudnieniem
na stanowiskuadiunkta.
5. ProcedurapostQpowania
w przypadkuawansuna stanowiskoprofesoranadzwyczajnego
jest nastqpuj4ca:
(pierwszezatrudnienie)
(a) wniosekkierownika,Dyrektoralub RadyNaukowej;
(b) opiniakierownikazakladu;

(c) opinia Komisji ds. Struktury Organizacyjneji Zatrudnienia;
i. negatywna opinia Komisji ds. Struktury Organizacyjnej i Zatrudnienia wymaga
zatwierdzeniaprzez RadE Naukowq (na tym etapie istnieje mozliwoSi wycofania
wniosku przez zainteresowanego- w takim przypadku sprawa sprawa nie jest
kierowanado opiniowaniaprzezRadgNaukowd;
ii. w przypadkupozytywnej opinii Komisji ds. Struktury Organizacyjneji Zatrudnienia
wniosekjest przedstawiany
i dyskutowanyna posiedzeniuRady Naukowej,w tym
kandydat prezentuje plany badawcze (tematyka, projekty, wsp6lpraca wewnetrz
Instytutu,w kraju iza granicq);
(d) opiniaRadyNaukowej;
(e) decyzjaDyrektora.
6. Zatrudnienie nowego pracownika na stanowisku profesora nadzwyczajnegowymaga
przeprowadzenia otwafiego konkursu zgodnie z og6lnymi zasadami prowadzenia
konkurs6w na stanowiska naukowe. Kryteria w procedurze konkursowej powinny
uwzglgdniaikryteriasformulowanew pkt. 3.
IV. Stanowisko profesorazwy czajnego
l. Na stanowiskuprofesora zwyczajnegomoZebyi zatrudnionaosoba z tylu*em naukowym
profesora,kt6ra ma udokumentowanydorobeknaukowy w zakresiekierunk6w badawczych
preferowanychw Instytucie, kontynuuje pracg naukow4 na poziomie mipdzynarodowymi
jestzaangaZowana
w rozw6j mlodej kadry naukowej.
2. Zatrudnieniena stanowiskuprofesorazwyczajnegomoze nast4pii na podstawieumowy o
pracElub mianowaniawylqczniena petnym etacie.W przypadkuzmniejszeniawymiaru
zatrudnienianastgpujezmianastanowiskana stanowiskoprofesoranadzwyczajnego.
3. Zatrudnieniena stanowiskuprofesorazwyczajnegopowinno by( zwiqzanez utworzeniemi
kierowaniemgrup4badawcz4.
4. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego jest uzyskanie przez
kandydatapozytywnej opinii Rady Naukowej.Kandydaturgopiniuje stala komisja Rady
Naukowej ds. Zatrudnianiana StanowiskuProfesoraZwyczajnego.RadaNaukowa wybiera
J czlonk6w tej Komisji spoSr6dczlonk6w Rady Naukowej. W sklad komisji wchodz4
profesorowiezwyczajnizatrudnieniw Instytucielub czlonkowiePAN.
5. ProcedurapostQpowania
w przypadkuawansuna stanowiskoprofesorazwyczajnegojest
nastgpuj4ca:
(a) Wniosek kierownika jednostki organizacyjnej,w kt6rej zatrudnionyma byi kandydat,
lub Rady Naukowej kierowany jest do Dyrektora wraz z opiniq kierownika zakladu.
Dyrektor moZeteZsamzainicjowai procedurg.
JeSli Dyrektor odm6wi wszczpciaprocedury, to wnioskodawca, w porozumieniu z
kandydatem, moZe zaZqda( przedstawieniauzasadnieniana posiedzeniu Rady
Naukowej.
(b) Komisja ds. Zatrudnianiana StanowiskuProfesoraZwyczajnegoopiniuje wniosekna
podstawie material6w dostarczonychprzez kandydata oraz opinii recenzenta
powolanegospozaInstytutuna wniosekKomisji i przedstawiago RadzieNaukowejdo
zatwierdzenia.Punktem odniesieniaprzy ocenie dorobku naukowego kandydatajest
Sredniaw grupie profesor6wzwyczajnychzatrudnionychw Instytucie.W przypadku

pozytywnej opinii Komisji wniosek jest przedstawianyi dyskutowanyna posiedzeniu
Rady Naukowej, na kt6rym kandydat prezentujeplany badawczd (grupa badawcza,
tematyka,projekty,wsp6lpracawewnqtrzInstytutu,w kraju i za granic4).
(c) DecyzjaDyrektora.
6. Zatrudnienie nowego pracownika na stanowisku profesora zwyctajnego wymaga
przeprowadzenia otwartego konkursu zgodnie z ogdlnymi zasadami prowadzenia
konkurs6wna stanowiskanaukowe.KonkursoglaszaKomisja Konkursowapowolanaprzez
Dyrektora. Kandydat wyloniony przez Komisjg Konkursow4 poddawanyjest procedurze
opisanejw pkt. 5.
PunktyI-III przyjqto na posiedzeniuRady Naukowej28 kwietnia 207I r.
Punkt[V przyjgtona posiedzeniuRady Naukowej28 marca2013r.
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