Załącznik do uchwały Rady NCN nr 46/2012 z dnia 10 maja 2012 r.

KORPUS EKSPERTÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
- tworzenie i zasady działania

§ 1. Komisje Rady NCN tworzą Korpus Ekspertów NCN, złożony z wybitnych naukowców
polskich i zagranicznych, z którego wyłaniane są Zespoły Ekspertów do oceny wniosków
o finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopni naukowego doktora
i stypendiów doktorskich w określonych konkursach NCN.
§ 2. Korpus Ekspertów powoływany jest na okres 2 lat kalendarzowych, z możliwością
zmiany jego składu.
§ 3. Zgłoszenia kandydatów do Korpusu Ekspertów NCN odbywają się za pośrednictwem
przewodniczących poszczególnych Komisji Rady NCN: Komisji Nauk Humanistycznych,
Społecznych i o Sztuce (K-1), Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) oraz Komisji Nauk
o Życiu (K-3).
§ 4. Koordynatorzy Dyscyplin na podstawie wiedzy o strukturze wniosków złożonych
w konkursach NCN, mając na uwadze potencjalne konflikty interesów, proponują
kandydatów z Korpusu Ekspertów NCN, przedstawiając członkom Komisji Rady NCN i K-1,
K-2, K-3.
§ 5. Komisje Rady NCN K-1, K-2, K-3, na podstawie przeprowadzanej dyskusji, wskazują
kandydatów do Zespołów Ekspertów dla poszczególnych paneli lub grup paneli,
z jednoczesnym wskazaniem kandydatów do pełnienia funkcji przewodniczących danych
Zespołów Ekspertów.
§ 6. Listy Zespołów Ekspertów, wraz z krótką charakterystyką kandydatów na
przewodniczących, zostają przekazane Przewodniczącemu Rady NCN za pośrednictwem
Kancelarii Rady NCN.
§ 7. Rada NCN wybiera, spośród Korpusu Ekspertów NCN, Zespoły Ekspertów dla
określonego konkursu i ich przewodniczących, podejmując w tej sprawie uchwałę podczas
posiedzenia Rady NCN, bądź w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb
obiegowy).
§ 8. Członkiem Zespołu Ekspertów można być co najwyżej w trzech następujących po sobie
konkursach.
§ 9. Po przyjęciu uchwały w sprawie wyboru Zespołów Ekspertów na dany konkurs,
Przewodniczący Rady NCN zwraca się pisemnie do Dyrektora NCN z wnioskiem
o powołanie wybranych ekspertów w skład Zespołów Ekspertów do oceny wniosków
w określonych konkursach.

§ 10. Ewidencję Korpusu Ekspertów prowadzi Kancelaria Rady NCN.
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