Regulamin konkursów na projekty naukowe realizowane przez młodych naukowców
pod nadzorem opiekunów naukowych w Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej
Akademii Nauk

Na podstawie:
1) Statutu Instytutu pod nazwą Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, zatwierdzonego przez
Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 4 listopada 2019 r.
2) Regulaminu Rady Naukowej Centrum Fizyki Teoretycznej PAN z dnia 1 marca 2019 r.
ustala się „Regulamin konkursów na projekty naukowe realizowane przez młodych
naukowców pod nadzorem opiekunów naukowych w Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej
Akademii Nauk”.
W Regulaminie skrót CFT oznacza Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, a
słowa Komisja odnosi się do Komisji ds. Młodej Kadry Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.
1. Konkurs przeprowadza Komisja.
2. Konkurs jest ogłaszany przez przewodniczącego Komisji, w uzgodnieniu z
dyrektorem CFT i po zasięgnięciu opinii Głównego Księgowego CFT w sprawie
dostępnych środków. W przypadku braku środków, konkursu w danym roku się nie
ogłasza. Ogłoszenie musi zawierać informację o kwocie przeznaczonej na
finansowanie projektów, trybie wyboru projektów do finansowania, okresie
finansowania projektów i sposobie rozliczenia środków. Ogłoszenie wysyłane jest
drogą elektroniczną. Adresatem są wszystkie adresy pocztowe w domenie cft.edu.pl.
3. Okres składania wniosków na finansowanie projektów nie może być krótszy niż 30
dni od daty ogłoszenia konkursu.
4. W Konkursie mogą brać udział naukowcy prowadzący działalność naukową w CFT,
którzy do dnia ogłoszenia konkursu nie uzyskali stopnia naukowego doktora, lub
uzyskali ten stopień nie wcześniej niż 7 lat przed dniem ogłoszenia konkursu.
5. Wnioski, dotyczące projektów badawczych służących rozwojowi młodych
naukowców składane są wspólnie przez młodego naukowca i opiekuna naukowego
projektu. Szczegółową formę wniosku określi komisja do spraw młodej kadry.
Zadania badawcze przewidziane we wniosku nie mogą pokrywać się z zadaniami
badawczymi wnioskodawcy już finansowanymi z innych źródeł.
6. Opiekunami naukowymi projektów mogą być pracownicy CFT posiadający co
najmniej stopień naukowy doktora. W szczególnych wypadkach komisja do spraw
młodej kadry może wyrazić zgodę na to, aby opiekunem projektu badawczego
młodego naukowca była osoba niezatrudniona w CFT.
7. Ocenie na wstępnym etapie podlega wartość merytoryczna i budżet, zgodnie ze
szczegółowymi zasadami opisanymi w ogłoszeniu konkursu.
8. Komisja może zaprosić wnioskodawców wybranych na podstawie wstępnej oceny
wniosków o wygłoszenie prezentacji.
9. Komisja sporządza rekomendacje podziału kwoty przeznaczonej na finansowanie
projektów w ramach konkursu. Rekomendacje są ogłaszane na stronie internetowej
CFT, w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o konkursie.

10. W ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia rekomendacji Autor wniosku może
odwołać się do Komisji Odwoławczej przy CFT. Komisja Odwoławcza sporządza
opinię i przekazuję ją dyrekcji CFT.
11. Po upływie dwóch tygodni od ogłoszenia rekomendacji i po rozpatrzeniu odwołań
Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję o podziale środków. Decyzja jest podana do
wiadomości pracowników drogą elektroniczną. Adresatem są wszystkie adresy
pocztowe w domenie cft.edu.pl.
12. Przewodniczący Komisji przedstawia informację o konkursie i podziale środków
podczas najbliższej Rady Naukowej.
13. Środki są wydawane w okresie wskazanym w ogłoszeniu
14. Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą Rady Naukowej CFT PAN w dniu 20
listopada 2020 r. i wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

