
Załączt:.tk do Uchr'vały nr 9lŻ016

Rady Naukowej Centrum orrkologii _ Inst}'tutu im. Malii Skłodowskiej _Ctu ie

kadencji 2016'2020
z dnta Ż8 rvrześnia 2016 r.

w sprawie Regulan-rilu arvansów na stanowiska naukowe

Iłegulanilr awansólv na stanowiska nattkowe

s1
Niniejszy Regulamirr określa zasacly awansowania praco\ł'ników naukowych zatrudnionyclr

w Centrum onkologii - Irrstyucie in. Marii Skłoclowskie-Crrrie' zrł'anym dalej 
''I 

n stytttte nl ''

s2
Wniosęk o awans pracownika naultowego składa kierownik jednostki or'ganizacyjnej

Inst)tutu, w któr.ej zatrudniony jest placownik naukowy' do I(onisji I{ad)' Naukor'vej ds.

kwjifikowania piacowników na stanowisko adiunkta, profesora zwyczajnego i prol'esora

nadzwyczajnego, dalej zw'anej ,, Kolnisją".
W prrypajk.,"gdy u*un, dótyczy kierowr-Lika jetlnostki organizacyjnej ir-rstytuttl' wniosek

składa jego przełoŻony.
3. Wr.az z 

- 
wnioskien'r kięrowr-rik jednostki organizacyj r-re.j InSt)'t].ttu składa uzasadrrietrie

wlrioskowanego awansu. zawier.ające opis dotyclrczasowego dorobkrr naukorł'ego

pracowt'iika.

s3
o awans na stanowisko naukowe większością głosów i przedstawia

rtcirwałę w splarvie wt-tiosltu o awans na najbliŻszym posiedzerriu'

$4
Na stanowisku adiunkta moŻe Zostać zatludniona osoba spełniająca łączl-rie lrastępująUe

k'ryteria:

a' posiac1a co najmr'riej S1opień naukowy doktora w zaklesie właściwej dziedziny

i dyscypliny naukowej,

b. prowadzi aktywr-rą dzrałalrroŚć lraultową' potwierdzol-rą odpowiedninr dorobkielll

naukowym, uwzględnionynl lv dorocznyclr ocenach pracowlrikórł' naukor'v-Ych'

Na star'rowisku profesora 16d211,yczaj r-rego l-l'ioze zostać zatrudtliona osoba spe1niajiica łączrlrc

następrrjące kryter'ia:

a. posiada Stopień naukow)' doktora habilitowanego! stopieri naukowy doktora lub tytuł

1.

2.

2.

1.

t.

Ż.

Komisja opiniuje wniosek
opinię Radzie Naukowej '

Rada Naukolva podei muj e

naukowy,
b. pl orł,adzi aktywną działalnośc naukową. potWierdZo1rą odporviecllrilr'r dor'obkierr-l

naukowym, uwzgIędnior'ryn-r lv doroczllych ocenach pr'acovr'll1ków,

c. była pr.omotorem w co r-ra jn-rnie.j jednyn przelł'odziL: doktor'skilrr. zalioliczol-l1''tr-l

no,luni.'-'-' stopnia naukorvego lub jest pIol1lotoIel}] w tr'wającynr przewodzie c1oktorskirn.

aplikowała jako kierownik projektu o grant naukorły do Narodowego Centrunr Nauki,

Ńorodo-"go Centrum Badari i Rozrvoju 1ub inr-ryclr itlstytricji finansujących badania

naukowe.

I



3. Na statrowisku profesol^a zwyczajnego moŻe Zostac zatt'uc]niona osoba spełrriająca

lączn ie Ila"teptrjace kr; tcrir:

a. posiada tytuł naukowy pl'ofesora'

u. p.owadri aktywną działalnośó naukową, potwierdzoną odpowiednim dorobkiem

,'auLu*ynl' uwzględnionyrr.l rv dorocznych ocenach pracownikór'v naukowych'

c.byłapromotoremwconajnrniejdwóchplzewodac]rcloktorskichzakorlczotrych
nadaniem stoPnia ualtkorvego,

d.aplikowałajakokierownikpr.ojektuogratrtnaukow1-doNar.odor'vegoCentrrit-nNauki.
Nar.oc1owegoCentrumgaao'iiRozrvojtrlubini.rycl.rinstytucjifinansującyclrbadar-riii
naukowe.

ss
osoba ubiegająoa się o awans r-rajpóŹniej na 4 tygodnie przed posiedzenierl Racly Nattkorve'1

składa do Przewoclniczącego Ił'ady Narrkowej w formie papier'owej oraz przesyla drogą

elektroniczrrą na adres poczty elcktr'orricznej: radanaukowa@coi'warv'pl:

a.swójŻycioryszopiselrlosiągnięcnaukorvych,pLrblikacjizrvskaŹnikicmoc1dział1'i,łallill
0F),

b. dokurnenty potwierdzające spełnianie kyteriów wymienionych w $ 4 ust' 2 lub ust' 3

lrlh rIsl.4' 
Ę o

Decyzjęoarvansowaniupracorvnikanaukolvegoluboclr.lrorvięawatrsorvaniaplacolvnika
nul''ko*ago podejnlrrje D;rcLtor lllsllltllu po ztpozllattirt sic z opilliu R'ldv Natrliurr';'

rł termillie ]0 t'llli od drria j.'i otI'z1 llralli:r'


