Regulamin Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN
przyjęty uchwałą Rady Naukowej
w dniu 28 października 2014 roku

§1

1. Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich PAN sprawuje bteżący nadzor
nad działalnościąInstytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności

2.

naukowej i r ozw ój młodych pracowników naukowych.
RadaNaukowa w szczególności:
1 . przyj muj e programy : badań, współpracy z kraj owym i i zagranicznymi instytucj ami
naŃowymi oraz działalnościwydawniczej,
2. zatwierdza sprawozdania z dziŃalności Instytutu,
3. uchwala Statut Instytutu i jego zmiarry orazprzyjmuje regulaminy obowiązujące
w Instytucie,

4.ptzeprowadza przewody doktorskie

i

habilitacyjne oraz przedstawia wnioski

o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień,

5. powołuje ze swojego grona komisje problemowę do ręalizacji określonych zadń,
6. dokonuje oceny stanu kadry naukowej według określonego plzez siebie trybu,
7. uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczęgólne stanowiska
naukowe,
8. zgłasza kandydatury na człoŃów Polskiej Akademii Nauk i innych gremiów
naukowych,
9. zgłasza kandydatury do nagród naukowych i innych wyróznień,
10. opiniuje kandydatury na redaktorów i członków komitetów redakcyjnych
czasopism i serii wydawniczych Instytutu, przedstawiane przez Dyrektora,
1 l.
uczestniczy w wyborach Dyrektora, wybierając przedstawicieli Instytutu
do komisji koŃursowej,
12. powołujęrzecznika dyscyplinarnego w Instytucię oraz dokonuje wyboru członków
Komisji Dyscyplinarnej w trybie przewidziarrym w § 23 Statutu IBL PAN,
13. powołuje komisję dyscyplinarną do spraw doktorantów i odwoławczą komisję
dyscyplinarną do spraw doktorantów - wyłonione w trybie przewidzianym w § 22
Statutu IBL PAN,
14. powołuje przewodniczącęgo komisji dyscyplinamej do spraw doktorantów
i przewodniczącego odwoławczej komisji dyscyplinamej do spraw doktorantów,
15. wypowiada się w sprawachdotyczącychZycia naukowego i sytuacji środowiska,
16. tozpatĄe inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji wŁadz
Akademii oraz wniesione pod obrady przęz członka Rady, Dyrektora Instytutu
lub DziękanaWydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

§2

1. RadaNaukowa

2.

Instytutu składa się z maksymalnie 50 członków.

Kadencja Rady Naukowej trwa cztery lata

i

tozpoczyna się

z

początkiem roku

kalendarzowego.

§3

W skład Rady Naukowej wchodząz głosem stanowiącym:
1. osoby z tytlńem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego
zatrudnione w Insty.tucie w pełnym wymiarze czasu pracy - w liczbie do 29 osób,
2. członkowie Akademii wskazani do udziału wpracach Rady przezWydział INauk
Humanisty czny ch i Społecznych,
3. osoby z tytli,em naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego,
niezatrudnione w Insty.tucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy,
wybrane przęz osoby wymienione w pkt I i2 - w liczbie do 15 osób,
4. wybrani przedstawiciele pracowników naukowych innych niZ określeniw punkcie 1,
zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy - w liczbie 4 osób,
5, wybrany przedstawiciel doktorantów, jeżeli Instytut prowadzi studia doktoranckie,
6. Dyrektor Instltutu i jego Zastępca do Spraw Naukowych,
7. osoby spoza Instytutu, wskazane przez przewodniczącego centrum odpowiedniego
ze względu na specjalność naukową placówki, wyróżniające się wiedzą i dorobkiem
naukowym i legitymujące się co najmniej stopniem naukowym doktora - w liczbie do 4
osób.

§4

Skład Rady Naukowej w trakcie trwania kadencji nie jest uzupełniany.

§5

Tryb wyborów do Rady ustala Statut Instytutu (§ 16).

§6

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje Wiceprezes Polskiej
Akademii Nauk nadzorujący Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych
lub upoważniona przez niego osoba.

§7

1. Do chwili ukonstltuowania

się nowej Rady działa Prezydium Rady ustępującejo ono tez

wrazz DyrekcjąInstytutu przygotowuje pierwsze zebranie nowej Rady,

§8

l, Pierwszę w kadencji posiedzenie Rady otwiera najstarszy wiekiem z jej członków. Na tym
posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona, w tajnym głosowaniu, przewodniczącego

Rady, jego

zastępców oraz sekretarza. Rada wybiera takZe członków komisji

problemowych. Komisje takie

w razie

potrzeby mogą być powoływane w ciągu całej

kadencji Rady.
2.

Przewodniczącym, zastępcą przewodniczącęgo ani sekretarzem Rady nie może być
Dyrektor Instltutu ani żaden z jego zastępców.

J.
4.

Przewodni czący Rady, j ego zastępcy i sekretar z tw otząP rezydium Rady.

Do
dla

zadań sekretarza Rady należy przygotowanie materiałów informacyjnych
członków Rady, ogólna piecza nad protokołem i nad archiwum Rady

oraz powiadamianie członków o terminię i programie zębrań Rady.

§9

l. Rada działaprzez;
I. zebranie ogólne,
2. komisje wybierane spośród człoŃów Rady do
2,

określonychzadań.

Zębrania ogólne Rady zwoływane są nie rzadziej niż cztety razy do roku. Zebranie ogólne

zwołuje przewodniczący Rady lub upoważniony pTzez niego zastępca,

z

inicjatyvly

własnej, na wniosek Przewodniczącego Wydziału I PAN, na wniosek dyrektora Instltutu
lub na wniosek człoŃów Rady w liczbie nie mniejszej niZ%Rady.

Terminy zebrń ogólnych oraz porządek obrad ustala przewodniczący Rady
w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu.
4.

Zadania Rady określonew § 1 pkt 2 należąwyłączniedo kompetencji ogólnego zebrania

Rady,

W

zakresie czynności Rady

w

postępowaniach profesorskim, habilitacyjnym

i doktorskim stosuje się zasady wynikające z ustawy z dnia 74 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym otazo stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65,

poz.595,
5.

W

z

p.zm.).

zebraniach ogólnych

Rady

mogą uczestniczyó

z

głosem doradczym zaproszeni

specjaliści nie będący człoŃami Rady. Jeślisą oni opiniodawcami
doktorskich lub habilitacyjnych, w sprawach tych mają głos stanowiący.

§10
J

w

przewodach

1. Wnioski,

opinie oraz decyzje, należące według szczegołowych przepisów do kompetencji

Rady, podejmowane sąprzęzzebraniaogólne Rady w formie uchwał.

2, Do

prawomocności uchwał zębrania ogólnego Rady niezbędna

jest

obecnośćpołowy

ogólnej liczby członków Rady, w tym przewodnicząaęgo lub jego zastępcy. W sprawach

doĘczących stopni

i

tytułu naukowego

-

odpowiednio

50%

spośród uprawnionych

do głosowania.

3.

Wszyscy członkowie rady dysponują głosem stanowiącym. Jedynie w sprawach stopni

i

tytułów naukowych głos stanowiący mają wyłącznie osoby

z

tytułem naukowym

lub stopniem doktora habilitowanego.

4.

Uchwały zebrania ogólnego Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, jeślinie
dotycząspraw, o których niniejszy regulamin lub inne przepisy stanowią inaczej,lub jeśli

przewodntczący

Rady nie zarządzi tajnego głosowania z własnej inicjatywy

lub na wniosek któregoś z członkow Rady.

5,

Uchwały zębraniaogólnego zapadajązrykJąwiększością głosów, jeśliinne szczegółowe
przepisy nie stanowią inaczej. W razię równej liczby głosów w głosowaniu jawnym

rozsttzyga głos przewodniczącego Rady. Zębranię ogólne

ma prawo

uchwalió

koniecznośćkwalifikowanej większości w głosowaniu, jeślinie sprzeciwiają się temu
inne przepisy.

6.

UdziŃ w posiedzeniach Rady jest obowiązkiem jej człoŃów.

§

1.

11

Zębtanie ogólne Rady ustala zahes i tryb dziaŁania komisji oraz wybiera ich członków.
Komisja na pierwszym swym zebraniu wybiera przewodniczącego.

2.

W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym specjaliścizaproszeni przez jej

przewodniczącęgo.

Jeślisą oni

opiniodawcami

w

przewodach doktorskich

i habilitacyjnych, mająw tych sprawach głos stanowiący.

3. Przewodniczący komisji

zobowtązani

są do przedstawiania na zebraniu

ogólnym

sprawozdań z ich dzińalności.

§12

Z

i

zębrań ogólnych Rady sporządza się protokoły, które podpisują przewodniczący
sekretarz Rady. Protokoły są udostępniane przez sęWętarza Rady człoŃom Rady

oraz* nażyczenie

-

pracownikom Instytutu.

§13
Dyrektor Instytutu we wszystkich sprawach przedstawionych władzom zwięrzchnim PAN ma
obowiązek podać stanowisko zebrania ogólnego Rady lub odpowiedniej komisji, jeślidana
sprawa byłaprzedmiotem ich obrad.

§14
1.

Wszelkie wydatki związarte

z

dziŃa|nością Rady i jej komisji pokrywane są z budZetu

Instytutu.

ż. Techniczną obsługę Rady, j ej sekretariatu i komisji zapewnia dyrektor Instytutu.

§ 15

Zgodnie zuchwaŁąRady Naukowej Insty.tutu Badań Literackich PAN z dnia 28 paździemika

2014 roku, Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia,

d,-t

PRZE

DNICZ ĄCY

Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN

