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Dyrektora Instytuttr Badań Literackiclr PAN
z dnta23.X.2015

§1.

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN ustanawia Program Rozwoi u Współpracy
Międzynarodowei IBL.eu
§2.

Zasady Programu określa Regulamin stanowiący załącznl,k do niniejszego Zarządzęnla.
§3.

I(erownikiem Programu zostaje dr Maciej Maryl.

W skład Komisji Programu wchodzą:

§4.

1.

Dr Dorota Siwicka
ż, Dr Nina Kancewicz-Hoffman
3, Dr Maciej Maryl, Przewodniczący l(omisji
4. Joanna Andrusiewicz, Sekretarz I(omisii
§5.

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI:
Regulamin Pro gramu Ro

zr.yoj u

Współpracy Międzynarodowej IB L. err

Regulamin Programu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.eu
Wprowadzenie
Celem programu jest rozwijanie w iBL PAN działalnościbadawczej we współPracY
międzynarodowej. Dla osiągnięcia tego celu program wprorvadza systemowe i
projekty badawcze we
długoterminowe wsparcie tych pracowników IBL PAN, ktorzy planują
poprzęzudziałw
współpracy zzagrantcznymi ośrodkami.Wspołpracamożę byc realizowana
jak i w
międzynarodowyclr konkursach stypenclialnych i grantowych, zarówno indYwidualnie
tez
zespołach koord"vnowanych przęz IBL PAN |ub przez partnerów zagranicznyclr, Moze
clotyczyć rozpowszeclrniania rvyników swoiclr badań zagranicą poprzęz udział w
konfęrenciach i prrblikowanie w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
Postanolvienia ogólne
Rozwoju
I. Niniejszy regulamin (,,Regulamirr") określazasady udziału w Programie
Współpracy Międzynarodowej w Instytucie Badań Literackiclr PAN IBL.eu
(,,program") w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (,,IBL PAN").
§1,

Edycja programu trwa24 miesiące.
Instytutu Badań
J. Decyzję o otwarciu kolejnej edycji programu podejmuje Dyrektor
Literackiclr PAN (,,Dyrektor"), wydając rozporządzenie o rozpisaniu koŃursu na
udział w programie (.,Konkurs"), określającliczbę uczestnikÓw, budzet Programu na
dany rok oraz wysokośó puli przeznaczonej na wynagrodzenia.
(,,Kierownik
4. Dyrektor IBL pAN .vy1znacza i odwołuje Kierownika Programu
programu"), ktory odpowiada za nabor i realizację r,vszystkich aktrralnie trwającYch

2,

edycji Programu, oTaz przęwodniczy Komisii Programu,
(.,Komisja Programu"),
5. Dyrektor IBL pAN wyznacza i odwołtrje Kornisję Programu
która opirriuje wnioski skłaclanę przęz kandydatów do udziału w Programle otaz
raporty składane pTzez uczestników Programu,
programu monitortrją postępy uczestnikór,v
6, kierownik programu wraz z komisją
programu i prezenttrją je Dyrektorowi w formie półrocznych pisenrnych sprawozdań.
7. I(we stie nieure gul owane niniej s zym re gul aminem r ozstrzy ga D yrektor,
§2.

Uczestnicy programu

1. Uczestnikom Programu przysługuje:
a) budzet na wynagródzenia w wysokości określonei dla

clanej edyc.ii w ogłoszeniu o

konkulsie. który uczestnicy programtl mogą wykorzystać rv dowolny sposob,

b)

c)

najlepiej odpowiadający charaktelystyce realizowanego projektu (np. ciodatek do
pensji uczestników programu lub członków ich zespołów zatrudnionych w IBL
PAN, umowa z wykonawcą spoza IBL PAN),
Finansowanie wyjazdów, krajowych i zagranicznych na kollferencje, spotkania.
warsztaty itp. w miarę mozliwości finansowych IBL PAN, O przyznarriu
finansowania uczestnikowi programu decyduje Kierownik Programu biorąc Pod
uwagę zwtąze!< planowanego wyjazdu z celami realizowanymi w ramach
indywidualnego proj ektu;
Konsultacje eksperckie dotyczące współpracy międzynarodorł,e.j

:

d) Opieka Działu Obsługi Badań Naukowych;
e) UdziŃ z ramienia IBL PAN w konkursach i gremiach

2.

3.

międzynarodowych;
językowej
f) Dofinansowanie kosztów redakcji
arlykułów zgłasz,anych do publikacji
w czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
g) W wyjątkowych przypadkach, uzgodnionych z Dyrektorem i bezpośrednim
przełożonym,zmniejszenie zakręsu obowiązkow wynikających ze stosunku placy
na czas udziału w Programie,
Do obowiązków uczestników Programr; nalezy:
a) Reprezentowanie IBL PAN na arenie n-riędzynarodowej;
b) Realizac.ia zaplanowanych celów projekttr;
c) Udział w zebraniach, szkoleniach i innych aktywnościachorganizowanych dla
uczestlli ków proglamu;
d) Składanie półrocznyclr raportów pisenrnych Kierownikowi Programu.
Uczestnictr,vo rv programie przewidziane jest na 12 miesięcy z mozliwością
przedłużenia na kolejne i2 miesięcy na podstawie oceny postępów prac nad projektem
przęz Konrisj ę Programu.

4.

Na podstawie oceny Komisji Programu, I(ierownik Programu składa wniosęk do
Dyrektora o przedłtlżenielub wygaszenie udziału uczestnika ]r-lb tlczestniczki w
Programie,
§3.

1.

Wniosek

O udział w programie mogą rrbiegać się wszyscy pracowlticy naukowi i
dokumentaliści zatrrrdnieni lv IBL PAN rv ramach Llmowy o pracę lrrb umów
cywilnoprawrych.

2.

Kandydaci powinni wykazywać się znajomością języka angielskiego
wystarczaj ącym do podj ęcia wspołpracy nri

a

ęd

zynarod owej

w

stopniu

.

Kandydaci składają w terminie określonyrrr w ogłoszeniu konkurso\Ąrym następtliące
dokumenty:

IBL PAN z prośbąo przyjęcie

do

b) CV wjęzyku angielskim.
c) Zarys projektu nawiązania lub kontynuacji współpracy międzynarodowej

na

a)

Skan podania adresowanego do Dyrektora
Programu.

najblizsze 24 miesiące, nie dłuzszy nlż 1500 słów, zawierający:
- klótki opis proponowanych badań na tle dotychczasowych prac kandydatów;
- informację o ośrodkach naukowych i osobaclr, z ktorymi kandydaci chcą
nawlązac współpracę wraz z krótkim uzasadnieniem;
- listę wymiernych celów realizowanych w ramach projektu wlaz z orientacyjnynr
terminem reallzacjl danego celu (np. złożęntęwnioskr-l grantowego, zawiązanie
sieci badawczej, organizacja konferencji, staż badawczy, stypendium naukowe,
publikacja o zasięgu nriędzynarodowym, itp.);
- wstępną charakterystykę rodzaju kosztów, ktore kandydaci chcieliby sfinansować
zę ślodkowProgramu, w tym sposób alokacji środkorvprzewldzianyclr na
wynagrodzenia, o których n-}owa w pal. 2 ust, 1a.

4,

Dokumenty przesyłane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres sekretariatu
PAN : sekr"etari at(Eibl,walv.p l

iBL

Procedura konkursowa
powołuje Dyrektor w
1. Wnioski zŁożone do koŃursu ocenia Komisja Programu, którą
rozporządzeniu, o którym mowa w Par.1 ust. 3,
ż. Komisja Programu przeprowadza rozmowy z kandydatami, poprzedzone
pięciominutową prezentacj ą proj ektu w j ęzyku angielskim,
Komisja programu ocenia projekty pod kątem stawianych celów, mozliwoŚci ich
rea1lzac1l w założonym terminię oraz lch znaczeniu dla rozwoju IBL PAN a takze
§4.

kariery naukowej kandydatow,
4. Decyzję o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w plogramie podejmuje Dyrektor
na podstawie opinii Komisji Programu.
Dyrektor ma prawo nie rozstrzygnąó konkursu lub nie obsadzic wszystkich miejsc
oferowanych w ogłoszęniu o konkursie,
Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie,
§5. Przepisy końcowe

1.

Wszęlkie spory dotyczące interpretacji zapisów regulaminu lub splaw nieujętYch w
re

2.

gulamini e rczstrzy ga Dyrektor.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 pażdziernika 2015,

