Nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

Działając na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620), Minister Nauki i
Szkolnictwa WyŜszego ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum
Nauki z siedzibą w Krakowie.

Kandydatów na Członków Rady Narodowego Centrum Nauki zgłaszają:
1. jednostki naukowe posiadające kategorię 1, otrzymaną na podstawie oceny
parametrycznej przeprowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, które mogą
zgłosić dwóch kandydatów reprezentujących grupy dziedzin nauki,
2. organizacje reprezentujące środowisko naukowe, które zgłaszają po dwóch
kandydatów do kaŜdej z grup dziedzin nauki.

Zadania członków Rady Narodowego Centrum Nauki określone są w art. 18 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617).

Członkiem Rady moŜe być osoba, która:
1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
2. korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe;
4. nie pozostaje w związku małŜeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do
drugiego stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub
Koordynatorami Dyscyplin;
5. nie

pozostaje

z

członkami

Rady,

Zespołów

Ekspertów,

Dyrektorem

lub

Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który moŜe mieć wpływ na
jej prawa i obowiązki.

Członkiem Rady nie moŜe być osoba pełniąca funkcję:
1. rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
2. dyrektora instytutu naukowego, pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii
Nauk albo instytutu badawczego;

3. Prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk albo Polskiej Akademii
Umiejętności;
4. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa WyŜszego
albo Rady Głównej Instytutów Badawczych;
5. członka Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady zawiera:
1. wskazanie podmiotu zgłaszającego kandydata;
2. dane osobowe kandydata: imię, nazwisko i adres;
3. dorobek naukowy oraz informacje o aktywności naukowej kandydata;
4. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata przydatnych do pełnienia
funkcji członka Rady;
5. uzasadnienie zgłoszenia kandydata;
6. oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na kandydowanie oraz znajomości
przepisów nakładających obowiązki i ograniczenia wynikające z bycia członkiem
Rady.

Zgłoszenia naleŜy przesyłać w terminie do 30 listopada 2010 r. na adres:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego
„Zespół Identyfikujący”
ul. HoŜa 20
00-059 Warszawa
z dopiskiem „Rada NCN”
Zgłoszenie kandydata na członka Rady przekazane po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Wykaz kandydatów na członków rady Narodowego Centrum Nauki zostanie umieszczony w
Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa

WyŜszego oraz w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego niezwłocznie po
zebraniu i rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń.

Wykaz grup dziedzin nauki reprezentowanych przez członków
Rady Narodowego Centrum Nauki

Lp.

Nazwa grupy dziedzin nauki

1

Grupa Nauk Humanistycznych i Społecznych

2

Grupa Nauk Ścisłych i InŜynierskich

3

Grupa Nauk o śyciu

4

Grupa Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej

Dziedziny nauki objęte grupą
dziedzin nauki
Nauki ekonomiczne
Nauki humanistyczne
Nauki prawne
Nauki teologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki matematyczne
Nauki techniczne
Nauki biologiczne
Nauki farmaceutyczne
Nauki leśne
Nauki medyczne
Nauki o kulturze fizycznej
Nauki o Ziemi
Nauki rolnicze
Nauki weterynaryjne
Nauki o zdrowiu
Nauki o sztukach filmowych
Nauki o sztukach muzycznych
Nauki o sztukach plastycznych
Nauki o sztukach teatralnych

