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Paleobiologii
Zgodnieań. 91 pkt.5 Ustawyz dnia30 kwietnia2010r. o Po|skiejAkademiiNauk(Dz.U. Nr
Paleobiologii
wdniu28
Rada Naukowalnstytutu
PAN na posiedzeniu
96,po2.619,2010)
itrybupzeprowadzaniakonkursówna
dotyczącąsposobu
lutego2011r. podjęła
uchwałę
naukowe.
stanowiska
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pracownika
na stanowisku
naukowym
w Instytucie
Paleobiologii
PAN,
1. Zatrudnienie
jest
poprzedzone
konkursem.
zwanymdalejInstytutem,
2. Decyzjęo ogłoszeniu
konkursupodejmujedyrektorInstytutu.
w
konkursujestzamieszczanena stroniepodmiotowej
3. ogłoszenieo przeprowadzaniu
Biuletynie
|nformacji
Publicznejministrawłaściwego
dla sprawnauki,a takżena stronie
internetowej
Instytutu.
konkursowe
na stanowisko
naukowew Instytucie
następuje
z inicjatywy
4. Postępowanie
jednostkiorganizacyjnej
lnstytutu
lub projektubadawczego
dyrektoraInstytutu.
Kierownik
kierujewnioseko Wszczęciepostępowania
do dyrektoraInstytutu.
zakład,w którymzatrudniony
5' Wnioseko ktorymmowaw pkt.4 powinienokreś|ac
ma
pracownik
ptzyjęty
zostaÓ
w trybiekonkursowym,
stanowisko
naukowe,na którymma byó
zatrudnionyoraz sposób finansowaniastanowiskatworzonegodo rea|izacjizadań
pozastatutovvych.
6' ogłoszenieo konkursiepowinnozawieraćinformacjedotyczącestanowiskaoraz
jakiemająspełniaókandydaci,
wymagania,
W szczególności'
- stanowisko
będąceprzedmiotem
konkursu,
z zakresemzadań;
- Wymagania
w stosunkudo kandydatÓw;
- okreś|enie
jednostkiorganizacyjnej,
w któo pracownik
zostaniezatrudniony;
- vlykazdokumentówWymaganych
od kandydatow;
- tryb,terminskładania
(niekrótszyniz 30 dni od dniaogłoszenia
Wymaganych
dokumentów
konkursu);
- terminrozstrzygnięcia
konkursui ogłoszenia
wyników(niedłuższy
niż2 miesiąceod dnia
ogłoszenia
konkursu).
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Komisjakonkursowa,
zwanada|ejkomisjąskładasię z co najmniej3 członkow,
ktorych
powołuje
dyrektorInstytutu.
W składkomisjiwchodziz urzęduz-ca dyrektorads. naukowych.
WiększoŚĆskładukomisjistanowiÓpowinnyosobyzatrudnione
profesora
na stanowisku
zwyczajnego|ubnadzwyczajnego.
Pzewodniczącymkomisji,ktoregoWznacza dyrektor
Instytutu,
możebyćosobaposiadająca
tytułprofesora,
zatrudniona
na stanowiskuprofesora
zwyczajnego.
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1. Po uptywieterminuskładania
dokumentÓw
komisjapzygotowujelistękandydatow,
któzy
spełniają
wymaganiaokreś|one
w ogłoszeniu.
KomisjamozeprosiĆkandydatówo uzupełnienie
brakowforma|nych
w złozonych
dokumentach.
2. Po dokonaniuczynnościwymienionych
w pkt.1 komisjamoie wezwaćna rozmowę
kwa|ifikacyjną
kandydatowspełniających
wymaganiakonkursowe.Podczas rozmowy
kwalifikacyjnej
komisjaweryfikujekwa|ifikacje
kandydatÓwi ich pzydatnoŚÓ do pracyna
stanowisku
będącympzedmiotemkonkursu.
3. Rozstrzygnięcie
konkursuodbywasię przezpodjęcieprzezkomisjęuchwały
zawierającej
uzasadnienie.
4. Uchwały
komisjipodejmowane
są w głosowaniu
tajnym,większoŚciągłosów.
przedstawia
5. Komisja
pisemnąrekomendację
dyrektorowi
Instytutu
zatrudnienia
wybranegokandydatalub nie zatrudniania
zadnegoz kandydatow.
6. Komisjaspoządza protokół
z czynności
wymienionych
w pkt.14.
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Decyzjajest pub|ikowana
podejmuje
kandydata.
decyzjęo zatrudnieniu
1' DyrektorInstytutu
Instytutu.
na stronieinternetowej
2. Dyrektorzawiadamiao wynikachkonkursuwszystkichkandydatów'
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komisji
uchwałykomisjikonkursoweji protokołem
Kandydatma prawozapoznaćsię z treścią
w częścidotyczącejjego osoby.
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W
konkursu
Instytutu
nowykonkurs,
moie ogłosic
dyrektor
W pzypadkunierozstrzygnięcia
konkursie.
ktorym
kandydaci
biorący
udział
w popzednim
mogąuczestniczyc
rownież

s7

stosujesię
Do konkursówna stanowiskoprofesoraanyczĄnegoi nadzwyczajnego
postanowienia
niniejszejuchwały,
ztym, Że
- mianowania
profesora
(profesora
na stanowisko
i
zwyczajnego
tytularnego)
po
PAN,
nadzvtyczĄnegodokonujePrezes
na wniosekdyrektoralnstytutu, zaopiniowaniu
wzez Radę Naukową|nstytutu.
wchodziwżyciez dniemjej podjęciaprzezRadę Naukową|nstytutu
Paleobiologii
Uchwała
PAN.
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