
Zasady zatrudniania na stanowiskach naukowych w IPPT PAN

Stopnie lub tytuly naukowe wymagane dla poszczeg6lnych stanowisk naukowych okreSla Ustawa o
Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r., art. 89,

I. Stanowisko asystenta

1. Pierwsza umowa o pracQ na stanowisku asystenta moZebyd zawarla maksymalnie na okres
3 lat i tylko z kandydatem posiadaj4cym juZ obok pracy magisterskiej publikacyjny dorobek
naukowy.

2. Przed uplywem okresu 3 lat dorobek naukowy pracownika na stanowisku asystenta podlega
weryfikacji pod kqtem osiqgniEd naukowych i stopnia zaawansowania pracy doktorskiej. Po
pozytywnej weryfikacji na wniosek kierownika zakladu umowa moZe byt, przedluZona na
dalsze 2 lata. Po 5 latach pracy na stanowisku asystenta brak zloZonej rozprawy doktorskiej
uniemozliwia dalsze zatrudnianie pracownika na stanowiskach naukowych. W wyj4tkowych
wypadkach moZliwa jest zmiana zatrudnienia na stanowisko laboranta lub programisty.

3. Zatrudnienie na stanowisku asystenta wymaga przeprowadzenia otwartego konkursu
zgodnie z og6lnymi zasadami prowadzenia konkurs6w na stanowiska naukowe. Komisja ds.
Struktury Organizacyjnej r Zatrudnienia opiniuje kandydata wylonionego w konkursie (w
imieniu Rady Naukowej).

II. Stanowisko adiunkta

l. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta wymaga posiadania dorobku naukowego w postaci
przynajmniej dw6ch publikacji z listy ministerialnej (Thbela A) i przynajmniej jednego
wyst4pienia na konferencji migdzynarodowej. Przy ocenie dorobku naukowego kandydata
punktem odniesienia jest Srednia w grupie adiunkt6w w IPPT.

2. Pierwsza umowa na stanowisku adiunkta jest zawierana na okres maksymalnie 4 lat.
Przedlu^henie zatrudnienia adiunkta uzaleZnia siq od stopnia zaawansowania dorobku
habilitacyjnego. Brak po uplywie 4 7at znaczqcego przyrostu dorobku naukowego, tzn.
przynajmniej dw6ch publikacji z listy ministerialnej (Tabela A) po zatrudnieniu na
stanowisku adiunkta oraz innych znaczqcych osi4gnigi daj4cych przeslanki o realnoSci
zloZenia pracy habilitacyjnej w ustawowym terminie skutkuje rozwiqzaniem
dotychczasowej umowy.

3. W wyjqtkowych wypadkach moZliwa jest zmiana zatrudnienia na stanowisko specjalisty
(obsluga specjalistycznej aparatury itp.).

4. Przy ocenianiu zasadnoSci zatrudnienia kandydata na stanowisku adiunkta, lub przy
przedluzaniu umowy, brane jest pod uwagq odbycie stazu podoktorskiego w naukowej
jednostce zagr anicznej lub kraj owej.

5. Zatrudnienie nowego pracownika na stanowisku adiunkta wymaga przeprowadzenia
otwartego konkursu zgodnie z og6lnymi zasadami prowadzenia konkurs6w na stanowiska
naukowe. Komisja ds. Struktury Organizacyjnej i Zatrudnienia opiniuje kandydata
wylonionego w konkursie (w imieniu Rady Naukowej). W przypadku awansu (asystent ze
stopniem doktora), wniosek kierownika pracowni jest opiniowany przez KomisjE ds.
Stru ktu ry Or ganizacy jnej i Zatrudnienia. D ecy zjq o z atru dnie n iu p o dej muj e Dyrektor.



III. Stanowisko profesora nadzwy czajnego

L Zatt'tdnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego zwiqzane jest z oczekiwaniem
stworzenia przez kandydata zespolu badawczego, Ponadto osi4gniEcia naukowe kandydata
powinny przewyZsza( Srednie osi4gnigcia doktor6w habilitowanych zatrudnionych w
Instytucie.

2. Z wnioskiem o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego wystgpuje kierownik
jednostki organizacyjnej, w kt6rej zatrudniony jest kandydat, Dyrektor Instytutu lub Rada
Naukowa. Warunkiem pierwszego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego
jest uzyskanie przez kandydata pozytywnej opinii Rady Naukowej na podstawie material6w
dostarczonych przez kandydata i wstgpnie zaopiniowanych przez Komisjq ds. Struktury
Or ganizacy jnej i Zatrudnienia.

3. W szczeg6lnoSci ocenie podlegaj 4 nastQpujqce kryteria:

(a) dorobek publikacyjny w czasopismach z listy filadelfijskiej, przede wszystkim w
renomowanych czasopismach naukowych [IF, punkty ministerialne]:

i. po rozpoczpciu procedury habilitacyjnej (tzn. publikacje nie uwzglqdnione w tych
przewodach),

ii. calkowita liczba publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej,

iilliczba punkt6w za publikacje z ostatniej ankiety 3Jetniej - ten wskaZnik aktywnoSci
naukowej kandydata powinien byd por6wnywalny ze Sredni4 wyznaczonq dla
profesor6w nadzwyczajnych w IPPT;

(b) liczba cytowari obliczona wedlug zasad stosowanych w ocenach rocznych;

(c) indeks Hirscha (h-index) wyznaczony w oparciu o bazE ISI Web of Science;

(d) posiadanie zespolu badawczego - minimalnym wymaganiem jest np. udokumentowana
opieka nad jednym doktorantem;

(e) udziat w zdobywaniu i realizacji projekt6w badawczych w ostatnich pigciu latach, w
szczeg6lnoSci projekt6w zespolowych;

(f) osi4gniEcia organtzacvjne (konferencje, szkoly naukowe, pozycja w organizacjach
naukowych);

(g) osi4gniqcia dydaktyczne.

4. Pierwsza umowa zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego jest zawierana na
okres maksymalnie 5 lat. Przed uplywem 5 lat dorobek naukowy pracownika podlega ocenie
Komisji ds. Struktury Organizacyjnej i Zatrudnienia. Przedmiotem oceny jest uzyskanie
opinii zewnptrznej o predyspozycjach kandydata do samodzielnego prowadzenia badah i
kierowania zespolem, Komisja wysyla CV i dorobek kandydata do dw6ch recenzent6w
spoza Instytutu z pro6ba o take ocenq. Pozytywne oceny recenzent6w i rekomendacja
Komisji ds. Struktury Organizacyjnej i Zatrudnienia stanowi4 podstawg do wniesienia pod
obrady Rady Naukowej wniosku o bezterminowe zatrudnienie na stanowisku profesora
nadzwyczajnego. Brak rekomendacji skutkuje pozostawieniem pracownika na kolejnej
umowie terminowej lub zatrudnieniem na stanowisku adiunkta.

5. Procedura postQpowania w przypadku awansu na stanowisko profesora nadzwyczajnego
(pierwsze zatrudnienie) jest nastqpuj4ca:

(a) wniosek kierownika, Dyrektora lub Rady Naukowej;

(b) opinia kierownika zakladu;



IV.

(c) opinia Komisji ds. Struktury Organizacyjnej i Zatrudnienia;

i. negatywna opinia Komisji ds. Struktury Organizacyjnej i Zatrudnienia wymaga
zatwierdzenia przez RadE Naukowq (na tym etapie istnieje mozliwoSi wycofania
wniosku przez zainteresowanego - w takim przypadku sprawa sprawa nie jest
kierowana do opiniowaniaprzez Radg Naukowd;

ii. w przypadku pozytywnej opinii Komisji ds. Struktury Organizacyjnej i Zatrudnienia
wniosek jest przedstawiany i dyskutowany na posiedzeniu Rady Naukowej, w tym
kandydat prezentuje plany badawcze (tematyka, projekty, wsp6lpraca wewnetrz
Instytutu, w kraju iza granicq);

(d) opinia Rady Naukowej;

(e) decyzja Dyrektora.

6. Zatrudnienie nowego pracownika na stanowisku profesora nadzwyczajnego wymaga
przeprowadzenia otwafiego konkursu zgodnie z og6lnymi zasadami prowadzenia
konkurs6w na stanowiska naukowe. Kryteria w procedurze konkursowej powinny
uwzglgdniai kryteria sformulowane w pkt. 3.

Stanowi sko profesora zw y czajnego

l. Na stanowisku profesora zwyczajnego moZe byi zatrudniona osoba z tylu*em naukowym
profesora, kt6ra ma udokumentowany dorobek naukowy w zakresie kierunk6w badawczych
preferowanych w Instytucie, kontynuuje pracg naukow4 na poziomie mipdzynarodowym i
jestzaangaZowana w rozw6j mlodej kadry naukowej.

2. Zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego moze nast4pii na podstawie umowy o
pracE lub mianowania wylqcznie na petnym etacie. W przypadku zmniejszenia wymiaru
zatrudnienia nastgpuje zmiana stanowiska na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

3. Zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego powinno by( zwiqzane z utworzeniem i
kierowaniem grup4 badawcz4.

4. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego jest uzyskanie przez
kandydata pozytywnej opinii Rady Naukowej. Kandydaturg opiniuje stala komisja Rady
Naukowej ds. Zatrudniania na Stanowisku Profesora Zwyczajnego. Rada Naukowa wybiera
J czlonk6w tej Komisji spoSr6d czlonk6w Rady Naukowej. W sklad komisji wchodz4
profesorowie zwyczajni zatrudnieni w Instytucie lub czlonkowie PAN.

5. Procedura postQpowania w przypadku awansu na stanowisko profesora zwyczajnego jest
nastgpuj4ca:

(a) Wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w kt6rej zatrudniony ma byi kandydat,
lub Rady Naukowej kierowany jest do Dyrektora wraz z opiniq kierownika zakladu.
Dyrektor moZeteZ sam zainicjowai procedurg.

JeSli Dyrektor odm6wi wszczpcia procedury, to wnioskodawca, w porozumieniu z
kandydatem, moZe zaZqda( przedstawienia uzasadnienia na posiedzeniu Rady
Naukowej.

(b) Komisja ds. Zatrudniania na Stanowisku Profesora Zwyczajnego opiniuje wniosek na
podstawie material6w dostarczonych przez kandydata oraz opinii recenzenta
powolanego spoza Instytutu na wniosek Komisji i przedstawia go Radzie Naukowej do
zatwierdzenia. Punktem odniesienia przy ocenie dorobku naukowego kandydata jest
Srednia w grupie profesor6w zwyczajnych zatrudnionych w Instytucie. W przypadku



pozytywnej opinii Komisji wniosek jest przedstawiany i dyskutowany na posiedzeniu
Rady Naukowej, na kt6rym kandydat prezentuje plany badawczd (grupa badawcza,
tematyka, projekty, wsp6lpraca wewnqtrz Instytutu, w kraju i za granic4).

(c) Decyzja Dyrektora.

6. Zatrudnienie nowego pracownika na stanowisku profesora zwyctajnego wymaga
przeprowadzenia otwartego konkursu zgodnie z ogdlnymi zasadami prowadzenia
konkurs6w na stanowiska naukowe. Konkurs oglasza Komisja Konkursowa powolana przez
Dyrektora. Kandydat wyloniony przez Komisjg Konkursow4 poddawany jest procedurze
opisanej w pkt. 5.

Punkty I-III przyjqto na posiedzeniu Rady Naukowej 28 kwietnia 207I r.

Punkt [V przyjgto na posiedzeniu Rady Naukowej 28 marca2013 r.

Prof. dr hab. Henryk Petryk

Przewodniczqcy Rady Naukowej IPPT PAN


