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ZARZĄDZENIE NR 47/2011 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 kwietnia 2011 
 

 
w sprawie określenia zasad i trybu działania komisji konkursowych ds. 
zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi  zmianami),  w  związku  z  § 101a - 
§ 103 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego zarządza się, co następuje: 

 
 § 1.1. W Uniwersytecie Wrocławskim działają komisje konkursowe ds. zatrudniania 
nauczycieli akademickich powoływane w podstawowych jednostkach organizacyjnych i 
pozawydziałowych jednostkach organizacyjnych, zwane dalej „Komisjami”. 
      2. Komisje powołuje Rektor na czas trwania kadencji organów Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
      3. Skład osobowy Komisji proponuje kierownik podstawowej jednostki 
organizacyjnej lub kierownik/dyrektor pozawydziałowej jednostki organizacyjnej. 
 
 § 2.1. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie, w postępowaniu konkursowym, 
oceny kwalifikacji kandydata na stanowisko, o które się ubiega. 
      2. Zasady i tryb działania Komisji konkursowych ds. zatrudniania nauczycieli 
akademickich określa Regulamin, który stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 3.1. W skład Komisji konkursowej wchodzą: 
 1/ w podstawowej jednostce organizacyjnej: 

a) przewodniczący; 
b) zastępca przewodniczącego; 
c) członkowie (minimum 3 osoby); 
d) wyznaczony przez Rektora członek Senackiej Komisji Kadr i Zatrudnienia; 
e) sekretarz – pracownik wydziału wskazany przez dziekana.  

 
 2/ w pozawydziałowej jednostce organizacyjnej: 

a) kierownik/dyrektor jednostki, jako przewodniczący; 
b) zastępca przewodniczącego; 
c) członkowie (minimum 2 osoby); 
d) wyznaczony przez Rektora członek Senackiej Komisji Kadr i Zatrudnienia; 
e) sekretarz – pracownik pozawydziałowej jednostki organizacyjnej wskazany 

przez kierownika/dyrektora jednostki.  
 
 3/ w Bibliotece Uniwersyteckiej: 

a) dyrektor lub wyznaczony przez niego zastępca, jako przewodniczący; 
b) zastępca przewodniczącego; 
c) członkowie (minimum 3 osoby); 
d) wyznaczony przez Rektora członek Senackiej Komisji Kadr i Zatrudnienia; 
e) wyznaczony przez Rektora członek Rady Bibliotecznej,  
f) sekretarz – pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej wskazany przez    

dyrektora.  
 2. Składy Komisji ogłaszane są we właściwych jednostkach organizacyjnych. 
 

  § 4. Podstawą ogłoszenia konkursu w sprawie zatrudnienia nauczyciela 
akademickiego, jest uzyskanie przez wnioskodawcę zgody Rektora na utworzenie nowego 
etatu lub uzyskanie potwierdzenia dla etatu juŜ istniejącego w danej jednostce 
organizacyjnej. 
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 § 5. W ogłoszeniu o rozpisaniu konkursu Rektor/dziekan lub kierownik/dyrektor 
jednostki pozawydziałowej informuje o terminie i miejscu składania dokumentów oraz 
terminie rozstrzygnięcia konkursu. 
 
 § 6. Ogłaszający konkurs przekazuje dokumenty złoŜone przez kandydatów do 
Komisji, która rozpoczyna postępowanie konkursowe. 
 
 § 7. Postępowanie konkursowe obejmuje:  

1) rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur; 
2) wybranie kandydata na stanowisko objęte konkursem; 
3) przedstawienie dziekanowi lub kierownikowi/dyrektorowi     

pozawydziałowej jednostki organizacyjnej oraz radzie wydziału lub 
organowi kolegialnemu pozawydziałowej jednostki organizacyjnej 
informacji o przebiegu konkursu i propozycji w sprawie wyboru  kandydata 
lub uniewaŜnienia konkursu. 

 
 § 8.1.  Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z zastrzeŜeniem ust. 2. 
      2. Z dniem 1 października 2012 r. wchodzi w Ŝycie § 3 ust. 1 niniejszego 
zarządzenia. 
  
  
 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
                        R E K TO R 
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          Załącznik 
          do zarządzenia Nr 47/2011 
          z dnia 27 kwietnia 2011 r. 
 

REGULAMIN 
 

Komisji konkursowej ds. zatrudniania nauczycieli akademickich 
 

§ 1 
 

1. Komisja przeprowadza ocenę kwalifikacji kandydatów na stanowiska 
profesora oraz inne stanowiska, na których zatrudniani są nauczyciele 
akademiccy, w oparciu o dokumenty złoŜone przez kandydatów.  
 

2. Komisja moŜe odrzucić, ze względów formalnych, rozpatrywanie określonej 
kandydatury, jeŜeli dokumenty złoŜone przez kandydata są niekompletne lub nie 
zawierają informacji, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie, niezbędnych do 
dokonania oceny. 

 
3. Komisja nie zwraca się do kandydatów o uzupełnienie dokumentów lub informacji 

w nich zawartych.  
 

§ 2 
 

     1. Kandydaci zobowiązani są złoŜyć następujące dokumenty: 
1) podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 
2) Ŝyciorys, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń 

naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i 
popularyzacji nauki,   

5) wykaz publikacji naukowych, charakterystykę dotychczasowych 
doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji Ŝycia 
naukowego i popularyzacji nauki. 
 

2. W postępowaniu konkursowym w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego 
(z wyłączeniem konkursu na stanowisko profesora), kandydat zobowiązany jest, 
oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, przedłoŜyć: 

1) odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora lub 
doktora habilitowanego, 

2) co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i 
organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością 
naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora z 
dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.   
 

3. W przypadku ubiegania się o stanowisko profesora nadzwyczajnego kandydat 
zobowiązany jest, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1,  przedłoŜyć 
odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora 
habilitowanego lub odpis dokumentu potwierdzający nadanie tytułu naukowego 
profesora. Ponadto Komisja zwraca się o ocenę dorobku naukowego, osiągnięć 
dydaktycznych i organizacyjnych wybranego kandydata do co najmniej dwóch 
wybitnych specjalistów z danej dyscypliny, w tym co najwyŜej jednego 
zatrudnionego w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 

4. W przypadku gdy Rektor odstąpi od wymogu posiadania przez kandydata stopnia 
naukowego doktora habilitowanego w postępowaniu konkursowym w sprawie 
zatrudnienia profesora nadzwyczajnego, wówczas kandydat ubiegający się o to 
stanowisko zobowiązany jest, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1,  
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przedłoŜyć odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora. 
Ponadto Komisja zwraca się o ocenę dorobku naukowego, osiągnięć 
dydaktycznych i organizacyjnych wybranego kandydata do co najmniej dwóch 
wybitnych specjalistów z danej dyscypliny, w tym co najwyŜej jednego 
zatrudnionego w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 

5. W przypadku ubiegania się o stanowisko profesora zwyczajnego kandydat 
zobowiązany jest, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1,  dołączyć odpis 
dokumentu potwierdzający nadanie tytułu naukowego profesora. Ponadto Komisja 
zwraca się o ocenę dorobku naukowego, osiągnięć dydaktycznych i 
organizacyjnych wybranego kandydata do trzech wybitnych specjalistów z danej 
dyscypliny, w tym co najwyŜej jednego zatrudnionego w Uniwersytecie 
Wrocławskim. 

 
§ 3 

 
1. Warunkiem pozytywnej oceny kandydata jest związek zainteresowań badawczych 

i kompetencji dydaktycznych kandydata z potrzebami wydziału oraz jednostki 
organizacyjnej w strukturze wydziału, w której będzie zatrudniony lub z 
potrzebami pozawydziałowej jednostki organizacyjnej. 
 

2. Podstawą oceny osiągnięć naukowych są publikacje oraz udokumentowany udział 
w konferencjach, a podstawą oceny osiągnięć dydaktycznych jest charakterystyka 
dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz inicjatyw programowych w 
tym zakresie. 

 
§ 4 

 
1. W przypadku wątpliwości co do oceny dorobku kandydata lub jego przydatności na 

objęte konkursem stanowisko Komisja moŜe zwrócić się o opinię do kierującego 
jednostką, w której będzie on zatrudniony lub do innych specjalistów z danej 
dziedziny. 
 

2. W razie wątpliwości co do wiarygodności przedłoŜonych przez kandydata 
dokumentów lub zawartych w nich informacji Komisja moŜe zwrócić się o  opinię 
do kierującego jednostką, w której będzie on zatrudniony lub do innych 
specjalistów z danej dziedziny. 

 
§ 5 

 
1. Komisja po dokonaniu oceny kwalifikacji kandydata wydaje pisemną opinię, w 

której wskazuje kandydata proponowanego do zatrudnienia na danym stanowisku, 
chyba Ŝe zachodzą okoliczności określone w § 8 ust. 2 niniejszego Regulaminu. W 
takim przypadku, Komisja wskazuje wszystkich kandydatów, którzy uzyskali tę 
samą liczbę głosów. 

 
2.  Opinia musi zawierać przesłanki, które miały wpływ na rozstrzygnięcie Komisji, a w 

przypadku większej liczby kandydatur na stanowisko objęte konkursem opinia 
musi takŜe wskazać na czym polega przewaga wybranego kandydata. 

 
 

§ 6 
 

1. W przypadku przystąpienia do konkursu członka Komisji, zostaje on 
wyłączony z prac Komisji.   
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2. JeŜeli o stanowisko objęte konkursem ubiega się osoba, która jest 
małŜonkiem, krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie członka 
Komisji, wówczas zostaje on wyłączony z prac Komisji. 
 

3. Wyłączenie członka Komisji nie powoduje obowiązku uzupełnienia jej 
składu. 

 
§ 7 

 
1. Ze swojego składu osobowego Komisja moŜe wyodrębnić zespoły do 

rozpatrywania poszczególnych wniosków lub stworzyć zespoły merytoryczne 
oceniające przydatność danego kandydata, składające się ze specjalistów danej 
dziedziny lub osób, których obecność Komisja uzna za celową. 
 

2. Zespół pracuje pod kierunkiem Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego 
i jego skład nie moŜe liczyć mniej niŜ trzy osoby. 
 

3. Wyniki  prac Zespołu przedstawiane są członkom Komisji. 
 

§ 8 
 

1. Głosowanie w Komisji jest tajne i dokonywane jest zwykłą większością głosów 
(głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku głosowania). Gdy w konkursie 
uczestniczy więcej niŜ jeden kandydat, kandydatura kaŜdego z nich poddawana 
jest osobno głosowaniu. 
 

2. W przypadku, gdy największą liczbę głosów uzyska więcej niŜ jedna osoba, 
Komisja  moŜe poddać kandydatury ponownemu głosowaniu lub przedstawić 
opinię Radzie Wydziału lub organowi kolegialnemu pozawydziałowej jednostki 
organizacyjnej zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.  

 
3. Sekretarz Komisji protokołuje wszystkie posiedzenia Komisji. Protokół podpisują  

osoby uczestniczące w posiedzeniu. 
 

4. Kandydat moŜe zwrócić się do Komisji o udostępnienie protokołu z posiedzenia.  
                                                                       

§ 9 
 

Przewodniczący Komisji powiadamia kandydatów o wyniku postępowania 
konkursowego. 

 
§ 10 

 
Komisja przedstawia swoje opinie dziekanowi i radzie wydziału lub 
kierownikowi/dyrektorowi pozawydziałowej jednostki organizacyjnej i organowi 
kolegialnemu pozawydziałowej jednostki organizacyjnej. Opinie referuje 
Przewodniczący Komisji, Zastępca Przewodniczącego lub upowaŜniony przez 
Przewodniczącego członek Komisji.   

 
§ 11 

 
Decyzję o zatrudnieniu kandydata podejmuje Rektor. O decyzji Rektora Dział Kadr 
niezwłocznie powiadamia wybranego kandydata. 


