
Regulamin Komisji ds. Rozwoju i Oceny Kadry Naukowej Instytutu  

Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego  

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie 

 

Komisja ds. Rozwoju i Oceny Kadry Naukowej Instytutu jest stałą komisją Rady Naukowej Instytutu 

Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, działającą w oparciu o  zasady 

niniejszego Regulaminu oraz postanowienia: 

1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.  U.  z  2018  r. poz. 1475, 

1669); 

2. Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej 

Akademii Nauk z dnia 22 lutego2019 r. 

 

§ 1 

Komisję ds. Rozwoju i Oceny Kadry Naukowej Instytutu (zwaną dalej „Komisją”) powołuje Rada 

Naukowa na okres kadencji Rady w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym. 

 

§ 2 

 

1. W skład Komisji wchodzi ośmiu członków, w tym siedem osób wybranych spośród członków 

Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN oraz z urzędu – 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych.  

2. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego zwykłą większością głosów. 

3. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za kierowanie pracami Komisji zgodnie 

z zakresem jej działania oraz Regulaminem. 

 

§ 3 

 

W pracach Komisji mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przez Przewodniczącego Komisji 

specjaliści. 

§ 4 

 

Do zakresu działania Komisji należy: 

1. Przygotowanie lub przedkładanie do zaopiniowania Radzie Naukowej projektów regulaminów 

oraz propozycji kryteriów oceny pracowników Instytutu. 

2. Dokonywanie okresowej oceny aktywności naukowej pracowników Instytutu przeprowadzanej 

na podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie oceny pracowników Instytutu. 

3. Przedstawianie wyników ww. oceny do zatwierdzenia przez Radę Naukową wraz z 

ewentualnymi ogólnymi oraz indywidualnymi rekomendacjami dotyczącymi rozwoju kadry 

naukowej Instytutu oraz kształtowania polityki zatrudnienia w jednostce. 

4. Przygotowanie i przedkładanie Radzie Naukowej propozycji co do sposobu i trybu 

przeprowadzania konkursów oraz awansów na poszczególne stanowiska naukowe. 

5. Opiniowanie wniosków Dyrektora Instytutu w sprawie zatrudnienia lub awansowania 

pracowników na stanowiskach naukowych. 



6. Opiniowanie wniosków Dyrektora Instytutu w sprawie mianowania na stanowisko profesora 

zwyczajnego. 

7. Opiniowanie wniosków Dyrektora w sprawie przedłużenia umów o pracę pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach naukowych. 

8. Weryfikowanie dokumentów w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora i doktora 

habilitowanego. 

9. Przygotowanie propozycji/projektu sposobu postępowania w sprawach nadania stopnia doktora 

oraz określenie szczegółowego trybu postępowania w sprawach nadania stopnia doktora 

habilitowanego dla postępowań prowadzonych w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana 

Dobrzańskiego PAN.   

 

§ 5 

Komisja zobowiązana jest do przedstawienia Radzie sprawozdań z powierzonych jej zadań. 

 

§ 6 

1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej czterech jej 

członków. 

2. Uchwały Komisji wymagają zatwierdzenia przez Radę. 

 

§ 7 

1. Komisja zbiera się stosownie do potrzeb na wniosek Przewodniczącego Komisji lub Dyrektora 

Instytutu.  

2. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący i obecni na 

posiedzeniu członkowie Komisji. 

 

§ 8 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 


