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Rektorzy,
Dyrektorowie instytutów PAN,
instytutów badawczych oraz instytutów międzynarodowych,
wszyscy

Szanowni Państwo,

niebawem rozpocznie się nowy rok akademicki 2019/2020, a wraz z nim wdrożonych
zostanie wiele zmian strukturalnych i organizacyjnych w jednostkach naukowych, zmiany obejmą
także obszar spraw związanych z rozwojem kadry naukowej.

Rada Doskonałości Naukowej, która rozpoczęła działalność w czerwcu br., sprawować
będzie m. in. nad/ór nad przebiegiem postępowań awansowych procedowanych zgodnie z nową
ustawq. Wszczynanie tych postępowań rozpocznie się od października 2019 roku.

Mając na uwadze troskę o właściwe procedowanie postępowań awansowych w nauce -
prowadzone z należną rzetelnością i uczciwością naukową oraz wsparte wiedzą o zasadach
formal no-prawnych i proceduralnych - zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich Rektorów.
Dyrektorów instytutów PAN, iiistytutów badawczych oraz instytutów niiędzynarodowych
o zapewnienie w kierowanych przez Państwa iiczelniach i jednostkach naukowych odpowiednich
warunków do prawidtowego przebiegu całego procesu postępowania w sprawach nadawania stopni
naukowych. Radzie Doskonałości Naukowej zależy przede wsz>'slkicli na upowszccluiicuiiu
na uczelniach i \v jednostkach naukowycli stosowych informacji o wymogach proceduralnych
prowadzenia tych postępowań oraz rzetelnym ich stosowaiiiu w praktyce. Wszelkie działania
z Państwa strony, których celem jest właściwy rozwój kadry naukowej, powinny być podejmowane
zgodnie z wartościami etycznymi, standardami rzetelności naukowej oraz dobrymi obyc/'.ajami
w nauce, to bowiem pozwoli na zachowanie nie tylko wewnętrznej spójności nauki, ale także jej
wiarygodności i społecznego autorytetu.

Jednocześnie uprzejmie informuje, że - w ramach wsparcia Państwa działań w tym
zakresie - na strome internetowej wu'w.rdn.gov.pl zamieścitiśmy bardzo przydatne - w nas/ej opinii
- zakładki, zawierające praktyczne wskazówki, a także wzory przykładowych dokiimentów. które
będą wytwarzane w Państwa jednostkach. Wiele cennych iiifonnacji i podpowiedzi 2:nają Państwo
w zakładce ,.Dobre praktyki'', np. jakie elementy formalne powinna spełniać recenzja (co koniecznie
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powinno znaleźć się w recenzji. jakie są wymogi formalne właściwie sporządzonej recenzji), jak
powinna być sfonnułowana umowa z recenzentami, przykładowe wzory uchwa} podejmowanych
w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego przez odpowiednie organy uczelni
wyższych i jednostek naukowycli,

W zakładkach; „Postępowania profesorskie" ora/. ..Postępowania habilitacyjne"
naukowcy zainteresowani wszczęciem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
habilitowanego lub tytułu profesora znajdą podpowied/.i. jakie są wymagaiiia formalne, jakie
dokumenty złożyć, co powinien zawierać wniosek, jak powinien być sformiiło\vany. Osoby
zainteresowane znajdą także przykładowe wzory stosownych dokumentów z podpowiedzią, jak
należy je wypełnić.

Na stronie internetowej RDN systematycznie będą zamieszczane ważne infurmacjc.
koniuiiikaty, które z pewnością będq pomocne w codziennej Państwa pracy na r/.ec? rozwojii kadry
naukowej.

Z okazji zbliżającego się nowego roku akademickiego, kadrze naukowej,
pracownikom administracji i obsługi oraz studentom życ^ę, aby nadchodzący rok akademicki był
pozytywnym okresem realizacji wszystkich planów i zamierzeń zarówno w sferze /,a\vodowej.
naukowej, badawczej, jak i prywatnej, a także obfitował w osiągnięcia służące rozwojowi całej
Wspólnoty Akademickiej.

Mając nadzieję na owocną współpracę z Panstwein w zakresie rozwoju kadry naiikowej.
pozostaję
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