
Uchwała nr 8/2017
Rady Naukowej centrum oŃologii lnst}.tutu im. Marii Skłodorł'skiej-Curie

z dnia 20 u'rześnia 20l7 r.

w sprawie ,,Regulaminu awansowania na stanowiska naukorve w Centrum Onkologii
InŚtytucie im. Marii sklodowŚkiej-Curie''.

Na podstawie S 9 ust.2 pkt 12 Statutu Centrum Onkologii - TDstltutu im. Marii
Skłodowskiej-Cu e Racla Naukorva Cenfuum onkologii Imlytuttl im. Marii Skłodowskiej-
curie. uchwala co następuiej

$r

Rada Naukova Centrum onkologii - lnstytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie pozytywnie
opiniuje,'Regulamin awansowania na slanowiska naŃowe w Centrum onkologii _ Instytucie
im. Marii Skłodowskie.j-Curie''' który stanorł'i załącznik do niniejszej uchwały.

s2
Uclrwała wchodzi w życic z dnicm pocljęcia.
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zak]cznik do !ÓWał) t 3/20l7
Ż dni.20 yŹeśnia20l7 r'

REGULAMIN
AWANSoWANIA NA sTANowIsI(Ą NAUKoWE

W CtrNTRUNl ONKOLOGII _ INSTYTUCIE
IM. MARII sKŁoDowslotrJ-cURIE

$1

Niniejszy Regularnin a\\'anso\łania na stanowiska nallkowe w centrum ol1kologii -
Inst}1r]cie iI11' Marii Skłodowskie-Culie. Ż\\'any dalei .'Regulanlinem" okreś]a zasady

a\\'ansowania plŻlco\\nikó*' naukorł,vch zatrudnion),ch W cent[lm OŃologii _ Instytucie inr'

lvlarii Skłoclowskiej'CLlIie, zwan)'m dalej'.lnstytll1em'''

ś2
N0 stanowjsko adiunkta może byó arvaDso\Ą'alla osoba' która spełnia łącznie

następrtj ące ](Iyter jaI

1) posiada co najnniej stopietl nauko$T doktor:r w zakr'esic \ł1aściwej dyscyplin]'

llaukowej;

2) uzyskala co na'jmniej 70 punlttór'r' u' ocenie dolobku naukorvego poprŻedzającej

ubiegalrie się o awans ni] stanowisko adiunkta, przeplowadzonej zgodnie

Z Requ]eminęm okreso$}'ch ocen dotobku naukowego i techni(Znego

placorvrlików naukorwch i bada\Ą'ozo'tęchnicznych CentrLlm onko]ogii Instytull'l

im. Melii Sklodorvskiej-Culie.

Na stano!ł'isko plol'esora nadzuryczajnego może bvó arł'allsor.vana osoba, która spe1nia

Iącz]lie nasLępLl jącc l ytelia:

l) posiada stopień naukolvy doktora habilitowanego ]ub t)tuł naukowy;

2) rrzyskała co najmniej ll0 ptu*tóW W ocenie dorobku naukowego popr.zedzajqcej

Lrbieganie się o a\Ą,ans na stanowisko profesora nadzwyczajnego, przeplowadŻonęj

zgodnic z Regulaninem okreso\łTch ocen dorobku naukorvego i technicznego

pracowników ndukou,)'ch i bada\ł czo _ technicznych centrum onko]ogii Inst}tLltu

im' N4arii Skłodowskiej_Cur'ie:

L
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b!ła pronŃlorell] w co n.ljnlniej iedil-Yl]l pl.Ze\\'odzie.loktolskim lubjęst

opiekunelrl natlko\Ą",lltl osoby Ubiegającej się o <l1lł'aroie pŹewodu doktorskiego;

aplikowała o co najtttltiej drva granty naukowe pIzyznawane w tlybie konkur.solvyrrr

przez NCBiR lub NCN bądź inne inst}'tucje finarrsujące badania naukorł'e;

Na stanorvisko pr'olesora zrłyczajnego może być a\łanso\{ana osoba, która spełnia

l4cznie następująoe krytcrial

l) poSiarlająca tytuł nauko\\'J prolesora;

2) Llzyskała co najml1iej l20 pLrnktórr w ocenie dorobku rraukorvęgo poprzedŻaji]!ej

ubieganje się o a\łans na stano\łisko prclesora Z\lycŻajnego, przeplo\ł'adzoni

zgodnie Ż Regulanlinem okresowych ocen dorolrku naukowego i technicznego

pracowl]jkóW naukowych i badawczo'teclrnicznych Centrum onko1ogii _ ]nst}tutLl

im. Marii Skkxlowskiej-Cu e:

3) by}.l promotoren W co najnuiej dwóch przęwodach doktorskich zakończonych

nadanięm stopnia naukowego doldora:

aplikorr'ala o co rrajnlnie'j dwa granty naukowe pŻyznawane w tfybie konkufsowym

pr'zez NCBiR lub NCN bqdŹ inne irrstytucje finansujące badania naukowe.

s3
Wniosck o a*alrs pt'acolłnik naukorvy sklada do k jer.orł'r'ril<a jednostki/komórki

olganizac1jnej lrlsl}tutu. w której jest zatrucLniony lub do Zastępcy Dyre]dora

lnst),lLltLl ds. Naukowych w przypadku kierolvuikóu' klinik, zakładów, sanrodzielnyclr

pracowlli.

l)o r.vnioskrr o awalrs placownik naukorry do}ąoza życiol.ys, opis osiągnięć naukowych

olaz inne dokunenty potwiordzające spełnienie kJyterió\Ą' okleśloDych \Ą' s 2

niniej szego Regulaminu.

Wniosek rvraz ze swoją opinią kierownik jednoslki/korrrórki oĘaniŻac)anęj Instyttltu

iLlb Zastępca Dylektora lnstY1utu ds' Nauko\'vch przekazuje do Komisji Rady

Natlkorr'ej c1s. kwali1ikacii pracowników na stano\'iska naukowe i badawczo

leohlicznc or!7 ocen\ dolobl(u nauko\!ego i ti-chnicZnego tych pracorł'nikór1 dalej

Zwancj ',](olDisja'', Za pośrednjct\łen Dziah Nauki, W teflnilie 30 dni od dnia

otrzyn]ania.
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1' Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem o awans przekazuje Radzie NaŃowej

Instytutu projekt uchwały w sprawie awansowania pracownika na stanowisko

naukowe 'wraz z uzasadnienięm w teminie 30 dni od dnia otzymania wniosku o

awans.

2' Rada Naukowa podejmuje uchwałę w sprawie awansowania pracownika na

najbliższym posiedzeniu i przekazuje ją Dyrektorowi Instytutu.

$5
Decyzję o awansowaniu pracowrrika naukowego lub odmowie awansowania pracownika

naukowego podejmuje Dyrektol Inst)'tutu po zapoznaniu się z uchwałą Rady Naukowej w

sprawie awansowania pracownika, w teminie 30 dni od dnia jej otzymaria oraz

przekazuje decyzję do Działu Nauki i Dziafu Spraw Pracowniczych i Spraw Socja]rrych

Inst)tutu.

s6
Kr)teria awansowania na stalowiska naŃowe, okeślone w niniejszym Regulaminje \ł inny
być odpowiednio stosowanę w konkusie, o którym mowa w iale VI Statutu Inst)lutu.
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