Rozdział 5
Jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne Akademii
Art. 52.[Organy instytutu] Organami instytutu są dyrektor i rada naukowa.
[…]
Art. 55.[Rada naukowa instytutu] 1. Rada naukowa instytutu sprawuje bieżący nadzór
nad działalnością instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i
rozwój osób rozpoczynających karierę naukową, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki.
2. Rada naukowa instytutu w szczególności:
1) określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2) przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz
działalności wydawniczej;
3) zatwierdza sprawozdania z działalności instytutu;
4) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych instytutu;
5) przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie
tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień;
6) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady naukowej w
ustawie, statucie Akademii lub statucie instytutu;
7) uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami
własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac
rozwojowych.
Art. 56.[Skład rady naukowej instytutu] 1. W skład rady naukowej instytutu wchodzą, z
głosem stanowiącym:
1) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione
w instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy lub wybierani przez nie przedstawiciele;
2) członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach rady naukowej instytutu przez
wydział właściwy ze względu na specjalność naukową instytutu;
3) osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora,
specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego
zastosowania nauki, niezatrudnione w instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym
wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w pkt 1 i 2;
4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w instytucie w
pełnym wymiarze czasu pracy;
5) wybrany przedstawiciel doktorantów, jeżeli instytut prowadzi studia doktoranckie;
6) dyrektor instytutu i jego zastępcy do spraw naukowych;

7) wskazane przez przewodniczącego centrum, odpowiedniego ze względu na specjalność
naukową, nie więcej niż cztery osoby spoza instytutu wyróżniające się wiedzą i znaczącym
dorobkiem w dziedzinie objętej zakresem działania instytutu, posiadające co najmniej stopień
naukowy doktora.
2. Statut instytutu określa liczbę członków rady naukowej, jednak nie większą niż pięćdziesiąt
osób, w tym nie mniej niż 30% osób spoza instytutu, udział w niej osób, o których mowa w
ust. 1 pkt 1, 3 i 4, oraz tryb ich wyboru.
3. Rada naukowa wybiera przewodniczącego i jego zastępców oraz sekretarza. Funkcji tych
nie może pełnić dyrektor instytutu ani jego zastępcy.
4. Kadencja rady naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.

