Regulamin opiniowania przez Komisję ds. Samodzielnych Pracowników Naukowych
przy powoływaniu na stanowiska profesorskie w IF PAN
(zatwierdzony przez Rade Naukową dn. 24-09-2020)
Zgodnie z Ustawą o PAN w IF PAN mamy dwa stanowiska profesorskie:

1. Profesor instytutu = Profesor IF PAN zatrudniany przez Dyrektora na podstawie
umowy o pracę.
2. Profesor zatrudniany przez Dyrektora na podstawie umowy o pracę.

Istnieją także dwa inne warianty zatrudnienia na stanowisku profesora:
2a. Profesor zatrudniony na zasadzie mianowania przez Prezesa PAN.
2b. Profesor - członek PAN.
Stanowiska 1 - 2 - 2a - 2b różnią się (wolno rosnącym) uposażeniem.

Wymogi, kryteria i czas oceny przy awansach profesorskich

Ad. 1 (profesor IF PAN):
Warunek konieczny - uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu
naukowego.
W wyjątkowych przypadkach określonych w Ustawie możliwe jest zatrudnienie osoby ze
stopniem doktora.
Czas pierwszej oceny: po około roku od uzyskania stopnia dra habilitowanego (w dobrze
uzasadnionych przypadkach możliwa jest wcześniejsza ocena).
Kryteria oceny:
 własna tematyka;
 zalążek własnego zespołu badawczego w IF PAN (np. doktoranci);
 aktywność naukowa (publikacje, prezentacje);
 pozyskiwanie środków na badania (granty).

Próg pozytywnej rekomendacji Komisji SPN: co najmniej 3 kryteria spełnione i aktywne
działanie w pozostałym kryterium.

Ad. 2 (profesor)
Warunek konieczny – uzyskanie tytułu naukowego i wypromowanie co najmniej dwóch
doktorów.
Czas pierwszej oceny - po około roku od nadania tytułu.
Podstawowe kryteria obejmują:
 istotne osiągnięcia w budowie własnego zespołu i tematyki;
 aktywność naukową i organizacyjną (publikacje, wykłady zaproszone, wnioski
grantowe);
 szkolenie kadr (opieka na młodymi pracownikami naukowymi, promotorstwo
w postępowaniach doktorskich, wykłady, popularyzacja);
 recenzowanie w postępowaniach
badawczych lub dla czasopism.

awansowych, przy ocenie projektów

Ad. 2a (profesor mianowany)
Warunek konieczny - tak jak w p. 2 i promotorstwo w trzecim wszczętym postępowaniu.
Czas pierwszej oceny – po około roku od zatrudnienia na stanowisku profesora.
Kryteria oceny: tak jak w p. 2 oraz aktywność poza IF PAN (np.: udział w Radach
Naukowych, konsorcjach badawczych, redakcjach czasopism, komisjach ogólnopolskich).

Ad. 2b (profesor – członek PAN)
Tylko zewnętrzna ocena dokonywana przez PAN bez udziału IF PAN.

