Zalqcznik

do uchwaly Rady Naukowej IBL PAN nr L31O1.12019
z dnia 26lutego 2019 roku

Regulamin przeprowadzania konkurs6w izatrudniania pracownik6w naukowych w tnstytucie
Badaf Literackich Polskiej Akademii Nauk
L. Regulamin przeprowadzania konkurs6w na stanowiska naukowe w lnstytucie Badari Literackich
Polskiej Akademii Nauk (lnstytut) zostat przygotowany w oparciu o nastqpujqce akty prawne:

L) Ustawq z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 220L0 r.; Nr 96 poz.619
poin. zm. );
2) Statut lnstytutu Badari Literackich PolskiejAkademii Nauk.
2. W Regulaminie uwzglqdniono r6wnie2 zasady zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie

postQpowania przy rekrutacji pracownik6w naukowych (rekomendacja Komisji Europejskiej nr
20051251,/EC z 1.1 marca 2005 r.)
3. Przepisy Regulaminu okre5lajq spos6b i tryb postqpowania przy zatrudnianiu w lnstytucie
pracownik6w naukowych na stanowiskach:
1) profesora;

2) profesora instytutu;
3) adiunkta;
4) asystenta.

Sr
1. Wszczqcie postepowania konkursowego na stanowisko naukowe w lnstytucie nastqpuje na

wniosek kierownika pracowni, zespolu lub kierownika projektu skierowany do Dyrektora lnstytutu
lub z inicjatywy Dyrektora.
2. Wniosek o wszczqcie postepowania konkursowego na stanowisko naukowe powinien wskazywai

pracowniq lub zesp6l, w kt6rym na byi zatrudniona osoba wyloniona w trybie konkursowym,
stanowisko, spos6b iokres jego finansowania.
3. Decyzjq o ogloszeniu konkursu na stanowisko naukowe w lnstytucie podejmuje Dyrektor.

4. Konkursy na stanowisko pracownika naukowego majq charakter otwarty i sq podawane do
wiadomoSci publicznej na stronie podmiotowej w Biuletynie lnformacji Publicznej ministra
wla(ciwego do spraw szkolnictwa wy2szego i nauki, na portalu Komisji Europejskiej w europejskim
portalu dla mobilnych naukowc6w przeznaczonym do publikacji ofert pracy dla naukowc6w, na
stronie internetowej lnstytutu lub stronach innych podmiot6w wskazanych przez Dyrektora
lnstytutu, co najmniej na dwa miesiqce przed wyznaczonym terminem posiedzenia Komisji
Konkursowej rozpatrujqcej wnioski kandydat6w.

z

5. Ogtoszenie o konkursie powinno zawierai informacje o:
1) kom6rce organizacyjnej lnstytutu (pracownia, zesp6l), w kt6rejosoba wyloniona w drodze

konkursu mialaby zostai zatrudniona , wraz ze wskazaniem stanowiska;
2) badaniach naukowych/projekcie, w kt6rych kandydat miatby uczestniczyi;
3) wymaganiach stawianych kandydatom w zakresie wyksztafcenia, posiadanego stopnia

naukowego lub tytulu naukowego, dyscypliny naukowej i specjalno6ci naukowej, ewentualnie
o poiqdanych kompetencjach dodatkowych;
4) informacjq o kryteriach oceny kandydat6w, wlqcznie
spelniania kryteri6w;

z okreSleniem

hierarchii wa2no6ci

5) wykaz dokument6w, kt6re kandydat powinien zalqczyt. do zgloszenia konkursowego,

w tym:- 2yciorys naukowy wrazz listq publikacji;

- list motywacyjny wraz ze wskazaniem obszaru badafi, kt6rymi kandydat chcialby siq

zajmowai,
- kopie najwa2niejszych publikacji w wersji elektronicznej.
6) informacjq o terminie sktadania dokument6w konkursowych iterminie rozstrzygniqcia
ko

n

ku

rsu

7) informacjq o planowanej dacie poczqtku iewentualnie okresie zatrudnienia w lnstytucie
8) informacjq o wysokoSci i2r6dle finansowania wynagrodzenia pracownika
9) informacjq o mo2liwo6ci odwolania siq od wynik6w oceny kandydata negatywnie
zaopiniowa nego przez Komisjq konkursowq.
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1. Postqpowanie konkursowe na stanowisko naukowe przeprowadza komisja konkursowa powolana
przez Dyrektora lnstytutu. Do ka2dego konkursu powolywana jest oddzielna komisja. Zgodnie z

zasadami Europejskiej Karty Naukowca przy powotywaniu komisji konkursowych dqzy siq do
zachowa nia propo rcjona lnej reprezentacji plci.
2. Komisja konkursowa sklada sig z co najmniej piqciu pracownik6w naukowych lnstytutu. W sklad

komisjiwchodzq:
1) zastqpca Dyrektora lnstytutu lub inny wskazany przez niego pracownik naukowy

2) przewodniczqcy Rady Naukowej lnstytutu lub inny jej przedstawiciel
3) kierownik kom6rki organizacyjnej, w kt6rej ma zostai zatrudniony kandydat

4) inni pracownicy naukowiwyznaczeni przez Dyrektora lnstytutu na wniosek kierownika
kom6rki organizacyjnej, w kt6rej ma zostai zatrudniony kandydat.
W sklad komisji Dyrektor mo2e powolai r6wnie2 emerytowanego naukowego pracownika lnstytutu.

Sekretarzem komisji konkursowejjest Kierownik Dzialu Kadr, bqdZ inna osoba wyznaczona przez
przewod niczqcego komisji.
3. Przewodniczqcym komisji konkursowej jest ka2dorazowo kierownik kom6rki organizacyjnej, w

kt6rej sktad wejdzie wybrany w drodze konkursu kandydat. Zapis ten nie dotyczy zatrudnienia do
nowo tworzonej kom6rki organizacyjnej.
4. Dokumenty kandydat6w sq udostqpniane czlonkom komisji na co najmniej dwa tygodnie przed
terminem pierwszego posiedzenia. Na podstawie nadestanych dokument6w komisja konkursowa
dokonuje wyboru kandydat6w, kt6rzy zostanq zaproszeni na rozmowq kwalifikacyjnq stanowiqcq
drugi etap konkursu.
5. Przy ocenie kwalifikacji kandydat6w brane sq pod uwagq:

1)

- dorobek naukowy (publikacje, udzial w konferencjach, uczestnictwo w grantach bqdZ innych

2)

projektach naukowych, stypendia, sta2e)
- dorobek i zdolno6ci organizacyjne (organizacja konferencji i innych przedsiqwziqi

3)
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- dotychczasowe uczestnictwo w projektach badawczych lnstytutu
- zgodnoSi kwalifikacji i plan6w badawczych kandydata z okre5lonym w statucie lnstytutu

5)

profilem naukowym oraz aktualnymi kierunkami rozwoju lnstytutu
- potencjal rozwojowy kandydata (w przypadku mlodych naukowc6w).

naukowych)

6. Kandydaci, kt6rych aplikacje zostaly odrzucone, sE o tym fakcie niezwlocznie informowani drogq
mailowq. lnformacja zwrotna zawiera informacje o powodach odrzucenia ich aplikacji.
7. Rozmowy kwalifikacyjne odbywajq siq w siedzibie tnstytutu.
8. Po zakoficzeniu etapu rozm6w kwalifikacyjnych komisja konkursowa sporzqdza listq
rekomendacyjnq kandydat6w. Lista mo2e powstai w wyniku dyskusji czlonk6w komisji bqd2 w
wyniku glosowania, w kt6rym czlonkowie komisji przyznajq ka2demu z kandydat6w od 1 do 5
punkt6w. Lista rekomendacyjna przedstawiana jest Dyrektorowi lnstytutu, kt6ry na jej podstawie

dokonuje ostatecznego wyboru kandydata/kandydat6w. Dyrektor mo2e uznai konkurs
n

ie

za

rozstrzygn iqty.

9. Wynik konkursu zostaje niezwlocznie ogloszony na stronie internetowej lnstytutu.

10. Komisja konkursowa sporzqdza protok6l zawierajqcy opis przebiegu postqpowania konkursowego
orazzbiorczq kartq ocen kandydat6w wrazz uzasadnieniem ocen.
Kandydaci ujqci w liScie rekomendacyjnej sq niezwlocznie informowani drogq mailowq o wynikach
postqpowania konkursowego. lnformacja zwrotna dla kandydat6w zawiera szczeg6lowe informacje
na temat mocnych i slabych stron ich aplikacji.
1-1.

L2. Kandydat mo2e zwrocii siq do przewodniczEcego komisji o dodatkowe informacje na temat

powod6w odrzucenia jego aplikacji.
13. W przypadku zastrze2ed zwiqzanych z przebiegiem konkursu, kandydat ma prawo zloiy(skargq
na rqce przewodniczEcego komisjiw ciqgu trzydziestu dni kalendarzowych od dnia ogloszenia wyniku

konkursu na stronie internetowej lnstytutu. Przewodniczqcy komisji rozpatruje skargq i udziela
kandydatowi odpowiedzi w ciqgu kolejnych trzydziestu dni kalendarzowych liczonych od dnia
wptyniqcia skargi.
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Traci moc Regulamin przeprowadzania konkurs6w na pracownikdw naukowych w lnstytucie Badan
Literackich Polskiej Akademii Nauk uchwalony przez Radq Naukowq lnstytutu w dniu 16 grudnia

2Ot4 r.
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Niniejszy regulamin wchodzi w 2ycie z dniem uchwalenia przez Radq Naukowq lnstytutu Badafi
Literackich Polskiej Akademii Nauk.
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