Regulamin przeprowadzania konkursów na stanowiska
naukowe w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
im. Jerzego Habera PAN w Krakowie
tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2015.
§1.
Konkurs na stanowisko naukowe w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
im. Jerzego Habera PAN (dalej w skrócie: IKiFP PAN) ogłasza Dyrektor Instytutu lub jego
Zastępca ds. Naukowych.
§2.
1.

Ogłoszenie o konkursie zawiera:




zwięzły opis badań naukowych, w których Kandydat będzie 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: podanie,
odpis dyplomu stopnia naukowego lub odpis dyplomu nadania tytułu naukowego,
życiorys, co najmniej jedną opinię samodzielnego pracownika naukowego, spis dorobku
naukowego, oraz autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach
naukowych i zamierzeniach badawczych (1 strona A4);
informację o możliwości zaproszenia Kandydata do publicznego przedstawienia
wyników swoich prac naukowych w ramach seminarium;
informację o terminie rozstrzygnięcia konkursu;
informację o planowanym okresie zatrudnienia w IKiFP 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 stronie internetowej
oraz tablicy informacyjnej IKiFP PAN, oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w
europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy dla
naukowców.
§3.
1. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja ds. Oceny i Spraw Osobowych Rady
Naukowej IKiFP PAN.
2. Komisja zasięga opinii Kierownika Zespołu, w którym kandydat miałby być zatrudniony
oraz może poprosić o opinię recenzentów spoza Instytutu, specjalistów w danej dziedzinie.
3. Komisja przygotowuje rekomendację i listę rankingową Kandydatów uczestniczących w
postępowaniu konkursowym, kierując się przy tym „Kodeksem postępowania przy rekrutacji
pracowników naukowych” i przedstawia ją Dyrektorowi Instytutu.
§4.

Dyrektor Instytutu rozstrzyga i ogłasza wynik konkursu, oraz podejmuje decyzję
o zatrudnieniu w IKiFP PAN Kandydata wyłonionego w konkursie po pozytywnym
zaopiniowaniu przez Radę Naukową.
§5.
Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska rekomendacji Komisji, lub w określonym terminie nie
wpłynie żadna kandydatura, Dyrektor Instytutu może ogłosić nowy konkurs.
§6.
Przepisów regulaminu nie stosuje się w przypadku zatrudnienia na czas określony pracownika
naukowego:
1) skierowanego do pracy na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją naukową;
2) na okres realizacji projektu obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe,
finansowanego w trybie konkursowym ze środków finansowych na naukę lub środków
finansowych pochodzących z Unii Europejskiej lub innych podmiotów przyznających grant
(w tym przypadku obowiązują regulacje dotyczące danego typu projektu);
3) na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była zawarta na czas nie
krótszy niż trzy lata.

Załącznik 1
Kraków, dnia ….

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
im. Jerzego Habera PAN w Krakowie (IKiFP PAN)
ogłasza konkurs na stanowisko ………………. w zespole ………………………
IKiFP PAN
Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej
Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku, Dz. Ustaw Nr 96, poz. 619 z późn. zm.
I.

Badania naukowe, w których Kandydat będzie uczestniczyć: ………………………

II. Warunki, jakie Kandydat powinien spełniać:
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.
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis dyplomu nadania stopnia
naukowego, odpis dyplomu uzyskania tytułu naukowego*.
3. Życiorys.
4. Co najmniej jedną opinię o Kandydacie, wystawioną przez samodzielnego pracownika
naukowego.
5. Spis dorobku naukowego.
6. Autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych i
zamierzeniach badawczych (1 strona A4).
IV. W ramach postępowania konkursowego Kandydaci mogą być proszeni o publiczną
prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w IKiFP PAN.
V. Zgłoszenia na Konkurs należy przesłać w formie elektronicznej na adres:
ncikifp@cyf-kr.edu.pl, lub w formie papierowej na adres:
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN ul. Niezapominajek 8,
30-239 Kraków, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko…………”,
lub złożyć w Sekretariacie Instytutu.
Termin składania dokumentów upływa w dniu ……………. o godz. …………….
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu……………………….. Kandydaci zostaną
powiadomieni o jego wyniku.

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

