
Regulamin

Określający tryb postępowania konkursowego na stanowisko profesora w Instytucie pn.
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

1. Konkurs  na  stanowisko profesora  w Centrum Fizyki  Teoretycznej  Polskiej  Akademii  Nauk
ogłasza dyrektor po uzyskaniu akceptacji Rady Naukowej.

2. Jeśli konkurs na stanowisko profesora w Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
dotyczy  stanowiska  finansowanego  z  projektu  badawczego  lub  grantu,  konkurs  ogłasza
dyrektor  na  wniosek  kierownika  projektu  badawczego  lub  grantu.  Informację  o  konkursie
dyrektor przedstawia Radzie Naukowej na najbliższym posiedzeniu.

3. Ogłoszenie  o  konkursie  umieszczane  jest  na  stronie  internetowej  placówki  oraz  na  tablicy
ogłoszeń, rozsyłane do członków Rady Naukowej i do Wydziału III PAN, umieszczane w bazie
danych konkursów na stanowiska naukowe  oraz w innych mediach w językach angielskim i
polskim.

4. Rady  Naukowa  CFT PAN  powołuje  trzyosobową  Komisję  Konkursową.  W skład  komisji
wchodzi co najmniej dwóch członków Rady Naukowej nie zatrudnionych w CFT PAN.  Rada
wybiera  przewodniczącego  Komisji  spośród  członków  nie  zatrudnionych  w  CFT  PAN.

5. Jeśli  konkurs  dotyczy  stanowiska  finansowanego  z  projektu  badawczego  lub  grantu,  Rada
Naukowa  powołuje  kierownika  lub  koordynatora  projektu  lub  grantu  w  skład  Komisji
Konkursowej.

6. Tryb  przeprowadzenia  konkursu,  szczegółowe  wymagania  dotyczące  kandydatów  oraz
dokumentów, jakie mają być złożone w konkursie, a także treść ogłoszenia o konkursie, ustala
Komisja  Konkursowa.

7. W procesie rekrutacji Komisja Konkursowa dokłada wszelkich starań aby konkurs realizował
zasady przejrzystości i równego traktowania kandydatów.

8. Komisja  Konkursowa  rekomenduje  dyrektorowi  na  piśmie  zatrudnienie  kandydatów
wyłonionych w konkursie.

9. Dyrektor podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu konkursu w ciągu 7 dni od momentu otrzymania
rekomendacji Komisji Konkursowej.

10. Kandydaci  zostają  pisemnie  poinformowani  o  wyniku  konkursu.  Zwycięzcy  konkursu
otrzymują propozycję zawarcia umowy o pracę w CFT PAN na okres zgodny z warunkami
konkursu.

11. Dyrektor CFT PAN nie może obsadzić stanowiska w wypadku gdy Komisja Konkursowa nie
zarekomenduje żadnej kandydatury.

12. Po  rozstrzygnięciu  konkursu  dyrektor  CFT  PAN  występuje,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady
Naukowej,  z  wnioskiem  do  Prezesa  Polskiej  Akademii  Nauk  o  mianowanie  zwycięzcy
konkursu na stanowisko profesora w CFT PAN.



13. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Naukową CFT PAN w dniu 2016-05-16.
Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  zatwierdzenia.  Jednocześnie  traci  moc  Regulamin
uchwalony przez Radę Naukową CFT PAN w dniu 2012-11-09. 


