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statucie Instltutu Katalizy i Fizykochemii powierzchni im. Jerzego Habera polskiej
Akademii Nauk, zatwierdzon]wri, przez prezesa polskiej Akademii Nauk w dniu
11 kwietnia 2011 roku (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

t.
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Tytuł Rozdziału fV otrzymuje następujące brzmienie:
',IV. Tryb wyboru członków komisji dysc1plinamych orzekających w sprawach
dyscyplinarnych pracowników naukowych, badawczo technicznych oraz doktorantów w
pierwszej instancji."

W $ 18 dodaje się ustępy 5-10 w następującym brzmieniu:
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W-sprawach dyscyplinamych doktorantów orzekają komisja dyscyplinama do spraw
doktorantów oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna do spraw dońorantów.

Komisja dysc1plinama do spraw doktorantów orzeka w składzie trzyosobowym,
złoż|nym z przewodniczącego, któn'm jest Zastępca Dyrektora Instytutu'ds.
Naukowych oraz pracownika naukowego powołanego przeż Dyrektora Inst1.tutu i
przedstawiciela doktorantów.

odwoławcza komisja dyscyplinama do spraw doktorantów orzeka w składzie
hzyosobowyn, złożonym z ptzewodticzącego, którym jest Kierownik Studiów
Dokloranctich oraz pracownika naukowego powołanego przez Dyrektota lnsĘtutu i
przedstawiciela doktorantów.

Członków komisji dyscyplinamej do spraw doktorantów oraz odwoławczej komisji

dysqplinamej do spraw doktoraltów będących przedstawicielami dońtorantów
wytierają uczestńcy Samorządu doktorantów w głósowaniu tajnym, bezwzględną

większościągłosów w obecności co najmniej połowy uprawnionycń.
9. Kadencje komisji dyscyplinamej do Śpraw doktorant ów onz odwoławczej komisji
dyscyplinamej do spraw doktorantów są zgodne z kadencją Dyrektora Instytutu.
10. Tryb postępowania komisji dysc1plinamej do spraw doktorantów otaz odwołautcze1
komisji dysc1plinamej do spraw doktorantów okreŚla Ustawa Prawo o szkolnictwió
wższyrn oruz przepisy szczegółowe.''.
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Pozostałe zapisy Stafutu pozo sĄąbez

anan.

Nińejsze zrrriany w Statucie zostały uchwalone przez Radę Naukową Inst1'tutu na
posiedzeniu w dniu 27 muca 2014 roku (uchwała rrr 160), zaopiniowane ptzez Wydział
III Nauk ŚcisĘch i Nauk o Ziemi Polskiej Akadeinii Nauk w dniu 20 maja 2014 t.
i wchodą w źrycie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

