	
  

Załącznik nr 2
do uchwały nr 2/2011 Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 10 stycznia 2011 r.

Regulamin
konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin
§1
1.

Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin przeprowadza Komisja Konkursowa,
zwana dalej „Komisją”, powołana w drodze uchwały przez Radę Narodowego Centrum
Nauki, zwaną dalej „Radą Centrum”.

2.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach, obejmujących:
1) ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji zawodowych
kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów,
2) ocenę kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

3.

Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin przeprowadza się w następujących
grupach dyscyplin:
1) Nauki Humanistyczne i Społeczne,
2) Nauki Ścisłe i Inżynierskie,
3) Nauki o Życiu.
§2

1.

Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza Komisji.

2.

Członkiem Komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu, osoba będąca
małżonkiem tej osoby lub jej krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia
włącznie, albo pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Komisji.

3.

Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 2, zostaną ujawnione po powołaniu Komisji,
niezwłocznie odwołuje się członka Komisji, którego okoliczności te dotyczą,
i uzupełnia skład Komisji, zgodnie z § 1 ust. 1.

4.

Czynności Komisji, w których brała udział osoba, o której mowa w ust. 2, są nieważne.

5.

	
  

Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach, które zwołuje przewodniczący
Komisji.

6.

Z posiedzenia Komisji sekretarz Komisji sporządza protokół, który podpisują
członkowie Komisji biorący udział w posiedzeniu.

7.

Protokół zawiera w szczególności:
1)

datę i miejsce posiedzenia Komisji;

2)

listę obecnych na posiedzeniu członków Komisji;

3)

przyjęty porządek posiedzenia;

4)

przebieg posiedzenia i treść podjętych uchwał.
§3

1.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od powołania
Komisji, w siedzibie Centrum w miejscu powszechnie dostępnym, na stronie
podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej oraz co najmniej w jednym
tygodniku i trzech dziennikach o zasięgu ogólnopolskim.

2.

Ogłoszenie o konkursie zawiera:
1) określenie stanowiska, którego konkurs dotyczy wraz z określeniem grupy
dyscyplin pozostających w zakresie działania na danym stanowisku.;
2) informację o wymaganiach stawianych osobom przystępującym do konkursu;
3) wskazanie miejsca i sposobu udostępniania osobom przystępującym do konkursu:
a) wykazu dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia,
b) materiałów informacyjnych dotyczących funkcjonowania Centrum;
4) wskazanie miejsca i sposobu składania zgłoszeń;
5) określenie terminu składania zgłoszeń,
§4

1.

Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2.

W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji

§5

	
  

Komisja dokonuje oceny kandydatów na Koordynatorów Dyscyplin zgłoszonych w ramach
grup dyscyplin naukowych, o których mowa w § 1 ust. 3, przyznając punkty za spełnienie
poszczególnych kryteriów według następującej skali:
1) osiągnięcia w pracy naukowej – od 0 do 40 pkt, w tym:
a) opublikowane prace naukowe – od 0 do 20 pkt,
b) uczestnictwo w projektach badawczych (udokumentowane nazwą instytucji
finansującej wraz z identyfikatorem projektu) – od 0 do 10 pkt,
c) czynne uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych– od 0 do 10 pkt,
2) osiągnięcia organizacyjne i popularyzatorskie – od 0 do 5 pkt,
3) uzyskane nagrody i wyróżnienia – od 0 do 5 pkt,
4) znajomość aktów prawnych stanowiących podstawę do działalności Narodowego
Centrum Nauki oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego – od 0 do 10 pkt,
5) predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłową realizację zadań Koordynatora
Dyscyplin – od 0 do 40 pkt.
§6
1.

Komisja w terminie 7 dni od upływu terminu składania zgłoszeń, o którym mowa
w § 3 ust. 2 pkt 5, dokonuje oceny kandydatów na podstawie przedstawionych
dokumentów i podejmuje uchwałę o dopuszczeniu kandydatów do drugiego etapu
konkursu.

2.

Komisja dokonuje oceny zgłoszeń w zakresie kryteriów, o których mowa w § 5 ust. 1- 3.
Ocenę każdego zgłoszenia wraz z uzasadnieniem dołącza się do protokołu z posiedzenia
Komisji, w trakcie którego została dokonana.

3.

Do drugiego etapu konkursu Komisja dopuszcza nie więcej niż trzech kandydatów
na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w każdej z grup dyscyplin naukowych, których
zgłoszenia otrzymały najwyższe oceny.

4.

Komisja po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 3, powiadamia kandydatów
o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do drugiego etapu konkursu, listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru.

	
  

§ 7.
1.

Kandydat, który nie został dopuszczony do drugiego etapu konkursu może złożyć,
za pośrednictwem Komisji, odwołanie do Rady Centrum, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 6 ust. 4.

2.

W przypadku gdy Rada Centrum stwierdzi bezzasadność odmowy dopuszczenia
kandydata do drugiego etapu konkursu, Komisja dopuszcza tego kandydata do konkursu.

3.

Rozstrzygnięcie Rady Centrum w sprawie dopuszczenia do drugiego etapu konkursu jest
ostateczne.

§ 8.
1.

Ocena kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu następuje na podstawie
rozmowy kwalifikacyjnej.

2.

Komisja przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, polegające w pierwszej
kolejności na ocenie kandydata w zakresie kryteriów, o których mowa w § 5 pkt 4 i 5
oraz na zadawaniu jednakowych pytań, niezbędnych do ustalenia przydatności
na stanowisko objęte konkursem, a następnie jej członkowie mogą zadawać pytania
dodatkowe.

3.

Celem rozmów kwalifikacyjnych jest ocena znajomości aktów prawnych stanowiących
podstawę do działalności Narodowego Centrum Nauki oraz Kodeksu Postępowania
Administracyjnego, a także rozpoznanie predyspozycji i umiejętności kandydatów
gwarantujących prawidłową realizację zadań koordynatora Dyscyplin.

4.

Po rozmowie z kandydatami Komisja może odbywać dyskusje we własnym gronie.

5.

Komisja dokonuje oceny kandydata w zakresie kryteriów, o których mowa w § 5 pkt 4
i 5, w trybie uzgodnienia oceny. Ocenę każdego kandydata wraz z uzasadnieniem dołącza
się do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej, w trakcie którego została dokonana.

§ 9.
1.

	
  

Przy ustalaniu końcowej oceny kandydata uwzględnia się ocenę zgłoszenia kandydata,
o której mowa w § 6 ust. 2, oraz ocenę kandydata w drugim etapie konkursu, o której
mowa w § 8 ust.2, zgodnie ze regułą określone w ust. 2.

2.

Końcowa ocena kandydata jest sumą punktów uzyskanych w pierwszym i drugim etapie
konkursu przez danego kandydata.
§ 10.

1.

Komisja, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej,
przedstawia Radzie Centrum sprawozdanie z oceny kandydatów, podpisane przez
członków Komisji, ze wskazaniem kandydatów na stanowiska Koordynatora Dyscyplin
w zakresie dyscyplin naukowych objętych konkursem, którzy uzyskali najwyższą ocenę
końcową. Do sprawozdania dołącza się protokoły z posiedzeń komisji konkursowej.

2.

Rada Centrum niezwłocznie rozpatruje sprawozdanie Komisji i na jego podstawie
podejmuje uchwałę o wyborze Koordynatora Dyscyplin.

3.

Komisja ulega rozwiązaniu po podjęciu uchwały przez Radę Centrum.
§ 11.

1.

W przypadku stwierdzenia przez Radę Centrum, że żaden z kandydatów nie spełnia
warunków wymaganych do pełnienia funkcji Koordynatora Dyscyplin albo że zostały
naruszone zasady przeprowadzania konkursu, Rada Centrum ponownie przeprowadza
konkurs.

2.

Do przeprowadzenia ponownego konkursu Rada Centrum może powołać nową komisję
konkursową.
§ 12

Regulamin konkursu udostępnia się do powszechnego wglądu.
§ 13
Regulamin obowiązuje od dnia 15 stycznia 2011 r.

