
Załącznik Nr 3 
do Regulaminu organizacji i przeprowadzania  

konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich 
zatrudnianych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 

Protokół z posiedzenia komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania 
konkursowego 

 
na stanowisko …………………………………………………... 

w Katedrze ………………………………………………………. 

w Kolegium.……………………………………………………… 

 
ETAP I 

Komisja konkursowa w składzie:    
a) ……………………………………………. 

b) ……………………………………………. 

c) …………………………………………….. 

d) …………………………………………….. 

e) …………………………………………….. 

f) …………………………………………….. 

 
Elementy opcjonalne (I lub II): 
 
I. (w przypadku, gdy do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat) 
 
Na posiedzeniu w dniu …………………… komisja konkursowa stwierdziła, że do konkursu 

ogłoszonego w dniu………………….. nie zgłosił się żaden kandydat. 

 
 
II. (w przypadku, gdy do konkursu zgłosił się co najmniej jeden kandydat) 
 
Na posiedzeniu w dniu …………………… na podstawie złożonych dokumentów komisja 

konkursowa stwierdziła, że do konkursu ogłoszonego w dniu………………….. zgłosił/o się 

…………. kandydat/ów:  

a) ……………………………………… 

b) ……………………………………… 

c) ……………………………………… 

d) ……………………………………... 

 
W związku z powyższym komisja konkursowa przyjęła następujący harmonogram prac:  

………………………………………………………….………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Po dokonaniu szczegółowej analizy złożonych aplikacji komisja konkursowa stwierdziła, że: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 



 

Elementy opcjonalne (I A, II A lub III A): 

I A. (w przypadku, gdy do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat lub żaden kandydat nie 

spełnia wymogów formalnych) 

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego ogłoszonego w dniu …………..… 

na stanowisko ……………………..…………… w Katedrze ………..……………………………... 

………………………………….. w Kolegium ………………………………………………………... 

zdecydowano, iż konkurs nie został rozstrzygnięty. 

 

 
II A. (w przypadku, gdy do drugiego etapu zakwalifikowano więcej niż jednego kandydata)  

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego do etapu bezpośredniej rozmowy z kandydatem 

dopuszczono następujące osoby:  

a) …………………………………………… (wynik głosowania: …………………….…...) 

b) …………………………………………… (wynik głosowania: …………………….…...) 

 

 
III A. (w przypadku, gdy do drugiego etapu zakwalifikowano tylko jednego kandydata) 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (wyniki głosowania: ……………………………...) 

pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani/Pana ………………………………………………... 

 

 
Uzasadnienie decyzji komisji:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
I B. (w sytuacji, gdy w wyniku pierwszego etapu postępowania pozytywnie wyłoniono tylko 

jedną kandydaturę komisja konkursowa może wnioskować o rezygnację z rozmowy 

kwalifikacyjnej) 

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania konkursowego komisja konkursowa 

wnioskuje o zastosowanie trybu przewidzianego w § 3 ust. 5 regulaminu. 

 

 

W trakcie posiedzenia komisji konkursowej zgłoszono zdania odrębne: 
a) …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

b) …………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
Protokół sporządził: 
 
……………………………… 
 



 

Podpisy członków komisji konkursowej:  
 
………………………………     ……………………………… 

………………………………     ……………………………… 

………………………………     ……………………………… 

 

 
Element opcjonalny (konieczny w przypadku wcześniej dokonanego wyboru elementu I B): 

Stanowisko Rektora w sprawie rezygnacji z rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem:

   

 

  wyrażam zgodę 
 

  nie wyrażam zgody 
 
 
Katowice, dnia …………………………….                               …………………………………… 

podpis i pieczątka Rektora  

 
 

Stanowisko Rektora wobec rozstrzygnięcia komisji konkursowej:
** 

 

  zatwierdzam rozstrzygnięcie komisji konkursowej i zamykam konkurs 
 

  uchylam rozstrzygnięcie komisji konkursowej i unieważniam konkurs 

 

ze względu na: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Katowice, dnia …………………………….                               …………………………………… 

podpis i pieczątka Rektora  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* we właściwej kratce wstawić znak „X”; w przypadku zgody, należy ustosunkować się także do wyboru kandydata dokonanego 

przez komisję konkursową 
** we właściwej kratce wstawić znak „X”  



 

Protokół z posiedzenia komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania 
konkursowego  

 
na stanowisko ………………………………………………. 

w Katedrze ………………………………………………….. 

w Kolegium …………………………………………………. 

 
 

ETAP II (ROZMOWA KWALIFIKACYJNA) 
 
Komisja konkursowa w składzie:  

a) ……………………………………………. 

b) ……………………………………………. 

c) …………………………………………….. 

d) …………………………………………….. 

e) …………………………………………….. 

f) …………………………………………….. 

 
Na posiedzeniu w dniu …………………… komisja konkursowa przyjęła następujący 

harmonogram prac:  

………………………………………………………….………………………………………………... 

………………………………………………….………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….…………………... 

 
Na rozmowę zgłosił/o się …………. kandydat/ów:  

a) ……………………………………… 

b) ……………………………………… 

c) ……………………………………… 

d) ……………………………………... 

 
Dokonując oceny komisja konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Elementy opcjonalne (I lub II): 

I. (w przypadku, gdy żaden kandydat biorący udział w rozmowie kwalifikacyjnej nie spełnia 

wymagań konkursowych)  

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego ogłoszonego w dniu ………..……               

na stanowisko ………………………………………. w Katedrze …………………………………..  

w Kolegium ……………………. zdecydowano, iż konkurs nie został rozstrzygnięty.  

 

II. (w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wyłoniono 

kandydata spełniającego wymagania konkursowe)  

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego ogłoszonego w dniu …………….…  

na stanowisko ………………………………………. w Katedrze ………………………………….. 

w Kolegium …………………………………………………………………………………………….. 

pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani/Pana ………………………………………...……… 

 



 

Uzasadnienie decyzji komisji konkursowej:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
W trakcie posiedzenia komisji konkursowej zgłoszono zdania odrębne: 

a) …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

b) …………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 
Protokół sporządził: 

 

……………………………… 

 
 
Podpisy członków komisji konkursowej:  
 

………………………………     ……………………………… 

………………………………     ……………………………… 

………………………………     ……………………………… 

 
 

Stanowisko Rektora wobec rozstrzygnięcia komisji konkursowej:
 

 

  zatwierdzam rozstrzygnięcie komisji konkursowej i zamykam konkurs 

 

  uchylam rozstrzygnięcie komisji konkursowej i unieważniam konkurs 

 

ze względu na: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Katowice, dnia …………………………….                               …………………………………… 

podpis i pieczątka Rektora  

                                                 
*we właściwej kratce wstawić znak „X” 


