
 Załącznik Nr 5 
do Regulaminu organizacji i przeprowadzania  

konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich 
zatrudnianych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 

 
Katowice, dnia ………..………………  

 
 

INFORMACJA Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO 
 

Działając w związku z § 84 Statutu Uniwersytetu komisja konkursowa w składzie: 

1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

4. ………………………… 

5. ………………………… 

6. ………………………… 

 

przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne w drodze konkursu otwartego na stanowisko 

……………………………… w ……………………………………………………………………………... 

ogłoszonego w dniu ……………………….. 

 

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

 

I. W przypadku, gdy do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat  

 

Do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat, tym samym komisja konkursowa stwierdza,  

że konkurs nie został rozstrzygnięty. 

 

II. W przypadku, gdy komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała kandydata  

po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania  

 

Do konkursu zgłosił/o się ………….. kandydat/ów: 

1) ………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………… 

 

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania komisja konkursowa stwierdziła,  

że wymogi formalne konkursu ogłoszonego w dniu ………………..…….. na stanowisko 

……………………………  w …………………………………………………………………..………… 

spełnia jeden kandydat – Pani/Pan  ……………………………………………………………………… 

W związku z tym komisja konkursowa zdecydowała, że w tym przypadku zastosowany zostanie 

tryb przewidziany w § 3 ust. 5 regulaminu. 
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III. W przypadku, gdy komisja konkursowa nie zaopiniowała pozytywnie żadnego kandydata 

po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania 
 

Do konkursu zgłosił/o się ………….. kandydat/ów: 

1) ………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………… 

 

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania komisja konkursowa stwierdziła,  

że wymogów formalnych konkursu ogłoszonego w dniu ………………..…….. na stanowisko 

…………………………… w …………………………………………………………………..………… 

nie spełnia żaden kandydat.  

W związku z tym komisja konkursowa zdecydowała, że w tym przypadku zastosowany zostanie 

tryb przewidziany w § 3 ust. 5 regulaminu. 

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego ogłoszonego w dniu 

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

zdecydowano, iż konkurs nie został rozstrzygnięty. 

 
IV. W przypadku, gdy komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała kandydata  

po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych 
 
Do konkursu zgłosił/o się ………….. kandydat/ów: 
 

1) ……………………………………………………………………………... 

2) …………………………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………………………….. 

4) ……………………………………………………………………..………. 

 

Do udziału w drugim etapie zostali wybrani: 

1) ………………………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………………………………. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego komisja konkursowa pozytywnie 

zaopiniowała kandydaturę Pani/Pana………………………………………..…………….………….. 

 

 

…………..…..……………………… 

podpis przewodniczącego komisji konkursowej 

 
 

………………………..…………….                                                                                                                    
podpis i pieczątka Rektora 

 
 


