Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 5/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

Regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin
§1
1.

Rada Narodowego Centrum Nauki, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1384), dokonuje wyboru
Koordynatorów Dyscyplin w drodze konkursu.

2.

Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin jest przeprowadzany w następujących
grupach dyscyplin:
1)

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce,

2)

Nauki Ścisłe i Techniczne,

3)

Nauki o Życiu.
§2

1.

Do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Koordynatora
Dyscyplin, Rada Narodowego Centrum Nauki powołuje komisję konkursową złożoną
z członków Rady Narodowego Centrum Nauki, spośród których wybiera
przewodniczącego.

2.

Skład komisji konkursowej może być uzupełniony o inne, dodatkowe osoby wskazane
przez Radę Centrum.

3.

Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba będąca małżonkiem osoby
przystępującej do konkursu, jej krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia
włącznie, ani pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
że bezstronność członka komisji konkursowej może budzić uzasadnione wątpliwości.

4.

Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 3 zostaną ujawnione po powołaniu komisji
konkursowej, niezwłocznie odwołuje się tego członka, którego okoliczności dotyczą,
i uzupełnia skład komisji konkursowej, zgodnie z ust. 1.

5.

Czynności, w których brała udział osoba, o której mowa w ust. 3, są nieważne.

6.

Komisja konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach lub w trybie
korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).

7.

Komisja konkursowa w sprawach związanych z konkursem rozstrzyga w drodze
głosowania, zwykłą większością głosów.

8.

W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji
konkursowej.

9.

Z prac komisji konkursowej sporządza się protokoły, który podpisuje przewodniczący
komisji.
§3

1.

Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin ogłasza Rada Narodowego Centrum
Nauki.

2.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Koordynatora Dyscyplin zostaje opublikowane
w siedzibie Centrum, na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz za pośrednictwem innych środków rozpowszechniania informacji o konkursie.

1

3.

Informację o ogłoszonym konkursie Rada Narodowego Centrum Nauki niezwłocznie
przekazuje Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

4.

Kandydatem na stanowisko Koordynatora Dyscyplin może być osoba, która spełnia
wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.

5.

Ogłoszenie o konkursie zawiera:

6.

1)

określenie stanowiska, którego konkurs dotyczy wraz z podaniem grupy
dyscyplin, o których mowa w § 1 ust. 2;

2)

informację o wymaganiach stawianych osobom przystępującym do konkursu;

3)

informację na temat wykazu dokumentów, które należy przedstawić w konkursie;

4)

wskazanie miejsca i sposobu udostępniania osobom przystępującym do konkursu
materiałów informacyjnych dotyczących funkcjonowania Centrum;

5)

wskazanie miejsca i sposobu składania zgłoszeń;

6)

określenie terminu składania zgłoszeń.

Dokumentami, o których mowa w ust. 5 pkt. 3 są:
1)

życiorys zawodowy (CV);

2)

list motywacyjny;

3)

wykaz osiągnieć naukowych, w tym informacje na temat udziału w realizacji
projektów badawczych;

4)

skan dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia
naukowego lub tytułu naukowego;

5)

skan dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

6)

skan podpisanych odręcznie oświadczeń: o niekaralności za umyślne
przestępstwo i przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych
oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
§4

1.

2.

Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin przeprowadzany jest w dwóch etapach:
a)

etap I - ocena formalna zgłoszeń oraz ocena kwalifikacji zawodowych
kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;

b)

etap II - ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja konkursowa dokonuje oceny kandydatów na stanowisko Koordynatora
Dyscyplin przyznając punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów według
następującej skali:
1)

opublikowane prace naukowe – od 0 do 10 pkt,

2)

doświadczenie w pracy z projektami badawczymi – od 0 do 10 pkt,

3)

doświadczenie międzynarodowe – od 0 do 10 pkt,

4)

doświadczenie organizacyjne – od 0 do 10 pkt,

5)

znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki – od
0 do 10 pkt,

6)

predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłową realizację zadań
Koordynatora Dyscyplin – od 0 do 50 pkt.
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§5
1.

Komisja konkursowa po upływie terminu składania zgłoszeń do konkursu, dokonuje
oceny kandydatów.

2.

W pierwszym etapie konkursu komisja konkursowa dokonuje oceny zgłoszeń na
podstawie nadesłanych dokumentów. Oceny wraz z uzasadnieniami dołącza się do
protokołu z prac komisji.

3.

Do drugiego etapu konkursu komisja konkursowa dopuszcza wybranych kandydatów.

4.

Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu konkursu o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
są powiadamiani drogą elektroniczną bądź telefoniczną za pośrednictwem Kancelarii
Rady Narodowego Centrum Nauki.
§6

1.

Ocena kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkur su następuje podczas
indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

2.

Komisja konkursowa uzgadnia ocenę kandydata uzyskaną w drugim etapie konkursu.
Oceny wraz z uzasadnieniami dołącza się do protokołu z prac komisji.
§7

1.

Komisja konkursowa przedstawia Radzie Narodowego Centrum Nauki sprawozdanie
z przeprowadzenia konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin, wraz ze
wskazaniem kandydata/ów, którego/których rekomenduje. Do sprawozdania dołącza się
protokoły z prac komisji konkursowej.

2.

Komisja konkursowa może
Koordynatora Dyscyplin.

3.

Rada Narodowego Centrum Nauki niezwłocznie rozpatruje sprawozdanie komisji
konkursowej i na jego podstawie podejmuje uchwałę o wyborze Koordynatora Dyscyplin
z uwzględnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 2.

4.

Uchwała Rady Narodowego Centrum Nauki, o której mowa w ust. 3, zostaje przekazana
Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki.

5.

Wybrany Koordynator Dyscyplin zostaje zatrudniony przez Dyrektora Narodowego
Centrum na podstawie umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 4 lata.

6.

Na stanowisku Koordynatora Dyscyplin można być zatrudnionym na łączny okres nie
dłuższy niż 8 lat.

7.

Zatrudnienia na stanowisku Koordynatora Dyscyplin nie można łączyć z zatrudnieniem
w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

wskazać

kandydatury rezerwowe na stanowisko

§8
1.

Rada Narodowego Centrum Nauki może nie zaakceptować kandydatury na stanowisko
Koordynatora Dyscyplin wskazanej przez komisję konkursową.

2.

Jeżeli Rada Narodowego Centrum Nauki stwierdzi naruszenie zasad przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin, konkurs zostaje unieważniony.

3.

Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 2, Rada Narodowego Centrum
Nauki może ponownie ogłosić konkurs, zgodnie z wcześniej przyjętymi zasadami.
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4.

Do przeprowadzenia ponownego konkursu może być powołana nowa komisja
konkursowa.

5.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Narodowego Centrum Nauki może
odłożyć w czasie przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Koordynatora Dyscyplin.

Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki
Przewodniczący Rady
Narodowego Centrum Nauki
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