Załącznik 1
do uchwały nr 2/XIX/38
Rady Naukowej IHAR-PIB
z 14 grudnia 2018 r.

ANEKS nr 1
do Regulaminu Rady Naukowej IHAR-PIB z 12 października 2017 r.
Uchwała nr 2/XIX/38 Rady Naukowej IHAR-PIB z 14 grudnia 2018 r.
(jednolity tekst)

§ 1.
W § 1 dodaje się:
 Ustawa z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
(Dz.U. z 30 sierpnia 2018 r., poz.1668)
 Ustawa z 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 30 sierpnia 2018 r., poz.1669)
 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 20 września 2018 r. w sprawie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
(Dz. U. z 25 września 2018 r., poz. 1818);
§ 4.
W § 4 dodaje się:
ust. 3a. Na zasadach dotychczasowych, uregulowanych w ustawie z 14 marca 2003r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017
r., poz. 1789)
oraz rozporządzeniach wykonawczych do tego aktu normatywnego, należy
przeprowadzać:
1. przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora
wszczęte i niezakończone przed 1 października 2018 r. (Art. 179 ust. 1 ustawy z 3 lipca
2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dz. U.
z 2018 r., poz. 1669).
Jeżeli nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora następuje po 30
kwietnia 2019 r., stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych
w rozporządzeniu MNiSW z 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych
oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818);

2. przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora
wszczęte od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 roku, przy czym stopień lub tytuł
nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w rozporządzeniu MNiSW z 20
września 2018 r. w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1818), po uprzednim uzyskaniu decyzji Centralnej Komisji do Spraw
Stopni i Tytułów.
R o z d z i a ł VII
Stopnie naukowe i tytuł profesora
Po wstępie dodaje się słowa:
- na zasadach określonych w § 4 ust. 3a.
§ 43.
Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym
W § 43 dodaje się:
ust. 7a) Członkiem komisji habilitacyjnej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub
stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub osoba,
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która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ww. ustawy z 14 marca 2003 r., prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie
danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.
§ 53.
Awanse naukowe i związane z tym zatrudnienie pracowników naukowych.
1.

Rada opiniuje kwalifikacje osób na stanowiska pracowników naukowych.

2.

Tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko naukowe określa Statut Instytutu.

3.

Zmienia się zapis ust. 3 na:
Skład Komisji Konkursowej oraz tryb jej pracy określa zarządzenie Dyrektora.

4.

Kandydaci na stanowisko naukowe asystenta powinni przedłożyć następujące dokumenty:
1) odpis dyplomu posiadania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego,
2) życiorys naukowy,
3) pkt. 3) wykreślony
4) informację o stażu pracy – minimum 18 miesięcy w IHAR-PIB lub w instytucie
badawczym odpowiadającym rangą IHAR-PIB lub na uczelni wyższej na stanowisku
asystenta, badawczo-technicznym, inżynieryjno-technicznym lub innym właściwym
dla tytułu magistra,
5) opinię bezpośredniego przełożonego o predyspozycjach pracownika do prowadzenia
pracy naukowo-badawczej,
6) potwierdzony przez bezpośredniego przełożonego i kandydata, harmonogram
rozwoju naukowego i planowany zakres pracy doktorskiej,
7) informację o dorobku naukowym i organizacyjnym, w tym współautorstwo w co
najmniej jednej publikacji w czasopiśmie znajdującym się w Journal Citation Reports
(JCR) z afiliacją IHAR-PIB, w przypadku kandydatów, którzy pracowali w Instytucie,
8)

udokumentowanie znajomości języka obcego nowożytnego (certyfikat lub inny
dokument);

9) wypełniony „wniosek – druk Rady” stanowiący załącznik nr 2
5.

Ustala się następujące kryteria
oraz przedłożenia dokumentów:

awansu

pracownika

naukowego

na

stanowisko

1) adiunkta:
a) uzyskanie stopnia naukowego doktora, potwierdzone odpisem dyplomu lub uchwałą
rady naukowej,
b)

życiorys naukowy,

c)

opis kierunku planowanej pracy naukowej
nowe brzmienie d):

d)

dorobek naukowy, w tym co najmniej trzy publikacje w czasopiśmie, znajdującym się
w Journal Citation Reports (JCR), z których jedna została opublikowana po
doktoracie, w której kandydat jest autorem wiodącym lub korespondencyjnym,

e)

znajomość języka obcego nowożytnego,

f)

wypełniony „wniosek – druk Rady”, stanowiący załącznik nr 3

2) profesora Instytutu:
a)

uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, potwierdzone odpisem
dyplomu lub uchwałą rady naukowej,
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b)

życiorys naukowy,

c)

opis kierunku planowanej pracy naukowej
nowe brzmienie d):

d)

dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego obejmujący co
najmniej 4 publikacje w czasopismach znajdujących się w Journal Citation Reports
(JCR). W co najmniej dwóch publikacjach kandydat powinien być autorem
wiodącym lub korespondencyjnym;

e) uzyskanie co najmniej jednego grantu w ramach recenzowanych konkursów
krajowych lub międzynarodowych.
f/ wykazanie się dorobkiem w zakresie kształcenia kadr naukowych zgodnie
z zapisami wymienionymi w rozporządzeniu MNiSW z 1 września 2011 r. w sprawie
kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego (Dz. U. nr 196 z 2011 r., poz.1165), pełnienie funkcji promotora,
drugiego promotora lub kopromotora w zakończonym lub otwartym przewodzie
doktorskim, jak również pełnienie funkcji promotora pomocniczego przed uzyskaniem
stopnia naukowego doktora habilitowanego,
g) wypełniony „wniosek – druk Rady”, stanowiący załącznik nr 4
3) profesora Instytutu osoby posiadającej stopień naukowy doktora:
a)

uzyskanie stopnia naukowego doktora, potwierdzone odpisem dyplomu,

b)

życiorys naukowy

c)

opis kierunku planowanej pracy naukowej

d)

wykazanie się wyróżniającym dorobkiem naukowym w reprezentowanej dziedzinie,
nowe brzmienie:

e)

f)
g)

h)

dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny kandydata jest nie mniejszy, niż
wymagany w przypadku przejścia doktora habilitowanego na etat profesora Instytutu.
Ocena powinna być wykonana najpierw przez Komisję powołaną przez Radę,
a następnie, przez co najmniej trzech recenzentów w tym dwóch spoza Instytutu,
dodanie:
uzyskanie co najmniej jednego grantu w ramach recenzowanych konkursów
krajowych lub międzynarodowych,
wykazanie się dorobkiem w zakresie kształcenia kadr naukowych zgodnie
z zapisami wymienionymi w rozporządzeniu MNiSW z 1 września 2011 r.
w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia
doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196 z 2011 r., poz.1165), pełnienie funkcji
promotora pomocniczego,
wypełniony „wniosek – druk Rady”, stanowiący załącznik nr 5

4) profesora
a)

uzyskanie tytułu profesora, potwierdzone odpisem dokumentu potwierdzającego
nadanie tytułu,

b)

życiorys naukowy,

c)

opis kierunku planowanej pracy naukowej

d)

wykaz dorobku naukowego,
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6.

e)

inne dokumenty wg uznania przez kandydata np.: zaświadczenia o ukończonych
kursach zawodowych,

f)

wypełniony „wniosek – druk Rady”, stanowiący załącznik nr 6.

Zatrudnienie na stanowisku naukowym jest związane z rozwojem naukowym danego
pracownika i podlega następującym zasadom:
1) na stanowisku asystenta:
a)

asystent powinien najpóźniej po czterech latach zatrudnienia w Instytucie otworzyć
przewód doktorski,

b)

po upływie ośmiu lat na tym stanowisku może pozostać tylko osoba ze stopniem
doktora,

2) na stanowisku adiunkta:
pozostawanie na tym stanowisku dłużej niż 8 lat bez uzyskania stopnia
doktora habilitowanego może nastąpić jedynie w przypadku:
a)

znacznego zwiększenia dorobku naukowego w okresie zatrudnienia na stanowisku
adiunkta,

b)

szczególnej przydatności w realizacji zadań w komórkach organizacyjnych Instytutu
prowadzących działalność badawczą, rozwojową bądź innowacyjną,

3) na stanowisku profesora Instytutu:
po upływie pięciu lat od dnia zatrudnienia na stanowisku profesora Instytutu może
pozostać na tym stanowisku tylko osoba, która była lub jest promotorem pracy doktorskiej.
4) Opinię o pozostawieniu pracownika na stanowisku asystenta, adiunkta, profesora Instytutu
wyraża Rada Naukowa na wniosek Komisji Rozwoju Kadry Naukowej.
5) Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Instytutu.
7. Terminy, o których mowa w ust. 5 ulegają wydłużeniu o czas trwania urlopu
macierzyńskiego i wychowawczego, długotrwałej choroby itp.

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ IHAR
(-) prof. dr hab. Marek Stefan SZYNDEL
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INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

RADA NAUKOWA
Radzików, 05-870 Błonie
tel.centrala:+(48) 22 7253611 w.599, bezpośr. 22 733 4 599
fax:+(48) 227254714, e-mail: postbox@ihar.edu.pl http://www.ihar.edu.pl

UCHWAŁA nr 2 / XIX / 38
Rady Naukowej
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
z 14 grudnia 2018 r.
w sprawie: uchwalenia Aneksu nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej
z 12 października 2017 r.

Na podstawie art. 29 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 736 z późn. zm.) oraz Regulaminu Rady Naukowej z 12 października 2017 r. uchwala się, co
następuje:
§ 1.
Rada Naukowa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB na posiedzeniu 14 grudnia 2018 r.
uchwala Aneks nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej z 12 października 2017 r. stanowiący załącznik.
§ 2.
Uchwałę podjęto, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie.
§ 3.
Uchwała jest prawomocna z chwilą jej podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU
(-) Prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel
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