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IIEGULAMIN
AWANSoWANIA NA sTANowISI(Ą NAUKoWE

W CENTRUM ONKOLOGII _ INSTYTUCIE
IM. MARII sKŁoDowsKIEJ-CURIE
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Niniejszy Regularnin awansowania na stanowiska naukowe w centrum onkologii -
Irlstytlrcie in. Marii Skłodowskie-Curie, zwany dalej ',Regulanrinem'' określa zasady
arł'allsowania pracowników nu,,po1ł'ych zatrudnionych w Centl.um onkologii Instytucie im.

Malii Skłodowskiej-Curie, Zwanym da1e.j,,Instytuterr-r''.
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l. Na star-rowisko adiunkta moŻe być awansowana osoba, która spełnia łącznie

następujące kryteria:

1) posiada co najnrniej stopień naukowy doktora w zakresie właściwej dyscypliny

naukowej;

2) uzyskała co najmniej 70 punktów w ocenie dorobku naukowego poprzedzającej

ubieganie się o awans na stanowisko adiuŃta, przeprowadzonej zgodnie

z I{egulamir.rem okresowycl.r ocer dorobku naukowego i technicznegr.r

pracowników r-raukowych i badawczo-technicznych Centrum onkologii - Instytutu

im' Marii Skłodowskiej -Curie.

2. Na stanowisko pl'ofesora nadzwyczajnego moŻe być awansowana osoba, która spełnia

ląc,/I] ie llllSlępLljące kt.1 teria:

1) posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy;

2) uzyskała co najmniej 110 punktów w ocenie dorobku naukowego poprzedzającej

ubieganie się o awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego, przeprowadzonej

zgodnie z Regulaminem okresowych ocen dorobku naukowego i technicznego

pracowrrików rraukowych i badawczo-technicznycl-r Centrum onkologii - Inst}tutu

im. Malii Skłodowskie.j_Curie;

I



i) była pronotoIem w co najmniei .iednym przewodzie doktorskim lub jest

opiekunen naukowym osoby ubiegającej się o otwarcie przewodu doktorskiego;

aplikorł'ała o co najmniej dwa granty naukowe przyznawane w trybie konkursowym

przez NCBiR lub NCN bądź inne insty.tucje finansujące badania naukowe;

Na star-rowisko profesora zwyczapego może być awansowana osoba, która spełnia

łącznie następuj ące kryteria:

1) posiadająca tytuł naukowy profesora;

2) uzyskała co najmniej l20 punktów w ocęnie dorobku naukowego poprzedzającej

ubieganie się o arvans na stanowisko prot'esora zwyczajnego, przeprowadzonej

zgodr.rie z Regulaminent okresowych ocen dorobku naukowego i technicznego

pracownikórv naukowych i badawczo-technicznych Centrum onkologii _ Inst}.tutu

im. Marii Sklodowsk ie j-Curie;

3) była promotorem w co najmniej dwóch przewodach doktorskich zakonczonych

nadanierrr stopnia naukowęgo doktora;

aplikowała o co najmniej dwa granty naukowe przyznawanę w trybie konkursowynr

przez NCBiR lub NCN bądŹ inne insty'tucje finansujące badania naukowe.

s3
Wniosek o awans pracownik naukowy składa do kierownika j ednostki/komórki

organizao1jnej Instytutu' w której jest Zatrudniony lub do Zastępcy Dyrektora

Insty1utu ds. Naukowych w przypadku kierowników klinik, zakładów, samodzielnych

pracowni.

Do wriosku o awans pracowrrik naukowy dołącza Życiorys, opis osiągnięć naukowych

oraz inne dokrjmenty potwierdzające spełnienie kry'teriów określonych w $ 2

niniejszego Regulaminu.

Wniosek wraz ze swoją opinią kierownik j ednostki/komórki organizacyjnej Inst}.tutu

lub Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych przekazuje do Komisji Rady

Naukowe.j ds- kwalifikacji pracow-rików na stanowiska naukowe i badawczo

techniczne oraz oceny dorobku naukowego i teclrnicznego tych pracowników, dalej

zrvanej ',Komisją''' Za pośIednictwem Działu Nauki, w teminie 30 dni od dnia

otrzyr.nania.
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1. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem o awans przekaztĄe Radzie Naukowej

Inst1.tutu proj ekt uchwały w sprawie awansowania pracownika na stanowisko

naukowe wraz z tzasadnieniem w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o

awans.

2. Rada Naukowa podejmuje uchwałę w sprawie awansowania pracownika na

najbliższym posiedzeniu i przekazuje ją Dyrektorowi Instytutu.

$5

Decyzję o awansowaniu pracownika naŃowego lub odmowie awansowania pracownika

naukowego podejmuje Dyrektor Instytutu po zapoznaniu się z uchwałą Rady Naukowej w

sprawie awansowania pracownika, w terminie 3 0 dni od dnia j ej otłzymania oraz

przekazuj e decyzję do Działu Nauki i Działu Spraw Pracowniczych i Spraw Socjalnych

Instltutu.

Kr1teria awansowania na stanowiska naukowe, okeś1one w niniejszym Regulaminie winny

być odpowiednio stosowane w konkursie, o którym mowa l,roĄiale VI Statutu Inst}'tutu.
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