Regulamin oceny pracowników naukowych
Instytutu Matematycznego PAN
podstawa prawna: Art. 96 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(Dz. U. nr 96 poz 619)

I. Przepisy ogólne
§1
1. Rada Naukowa Instytutu Matematycznego dokonuje okresowej oceny wyników pracy
wszystkich pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie.
2. Ocena pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego i profesora
nadzwyczajnego dokonywana jest nie rzadziej niż raz na cztery lata.
3. Ocena adiunktów i asystentów dokonywana jest nie rzadziej niż raz na dwa lata.

§2
1. Do przeprowadzania szczegółowej oceny Rada Naukowa wspólnie z Dyrekcją Instytutu
powołują Komisję ds. zatrudnienia i oceny działalności naukowej pracowników.
2. Komisja dokonuje oceny w porozumieniu z kierownikami zakładów lub pracowni.
3. Komisja może w razie potrzeby zwrócić się o opinie ekspertów nie będących członkami
Rady Naukowej lub pracownikami Instytutu.
4. Komisja może poprosić osobę ocenianą o złożenie wyjaśnień i/lub wystąpienie przed
Komisją lub na forum Rady Naukowej Instytutu.
5. Wyniki oceny Komisja przedkłada Dyrektorowi Instytutu oraz w formie ogólnego
sprawozdania Radzie Naukowej.

§3
1. Rada przyjmuje do wiadomości wyniki oceny dokonanej przez Komisję.
2. W przypadku oceny negatywnej profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego
zatrudnionego na czas nieokreślony Rada może wnioskować o dokonanie ponownej oceny
w okresie nie krótszym niż jeden rok i w przypadku ponownej oceny negatywnej
wnioskować o rozwiązanie umowy o pracę.
3. W przypadku oceny negatywnej pozostałych pracowników naukowych Rada może
wnioskować o dokonanie ponownej oceny w okresie krótszym niż dwa lata albo o
rozwiązanie umowy o pracę.

II. Kryteria oceny
§4
Podstawę oceny pracowników naukowych Instytutu stanowią ich sprawozdania roczne,
przechowywane w Instytucie.

§5
Przy ocenie pracownika naukowego brane są pod uwagę następujące elementy jego
działalności w okresie podlegającym ocenie:

1. Praca badawcza
a. prace opublikowane i prace przyjęte do druku;
b. referaty i wyjazdy krajowe i zagraniczne.
2. Działalność dydaktyczna w kraju i za granicą
a. prowadzenie seminariów, staży, wykładów dla doktorantów, odczytów itp.
b. opieka naukowa nad młodymi matematykami.
3. Recenzje i działalność wydawnicza
a. recenzje rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu w sprawach o
nadanie tytułu profesora;
b. recenzje artykułów, książek i projektów;
c. uczestnictwo w edycji książek i czasopism.
4. Aktywność w przygotowywaniu projektów badawczych krajowych i międzynarodowych.
5. Praca na rzecz Instytutu i środowiska matematycznego, w tym
a. praca na rzecz wydawnictw Instytutu
b. udział w pracach komisji Rady Naukowej oraz komisji powoływanych przez
Dyrektora
c. opieka nad gośćmi zagranicznymi i krajowymi
d. działalność organizacyjna, w tym organizowanie konferencji i innych spotkań
naukowych.

III. Tryb odwoławczy
§6
Pracownikom naukowym Instytutu przysługuje prawo odwołania od oceny ich działalności
zawodowej, w szczególności od oceny ich pracy. Odwołanie składa się do Wiceprezesa PAN
nadzorującego pracę III Wydziału. Regulamin odwołań ustala Prezes Akademii.

IV. Przepisy końcowe
§7
1. Regulamin został uchwalony przez Radę Naukową Instytutu Matematycznego PAN w
dniu 19 kwietnia 2012 roku.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Wiceprezesa Polskiej
Akademii Nauk nadzorującego III Wydział PAN.
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