
       Załącznik nr 1 do uchwały nr 73/2016 

       z dnia 25 maja 2016 roku 

 

 

Załącznik nr 4 Zasady i tryb obsadzania funkcji kierownika katedry, kliniki, zakładu i 

oddziału klinicznego oraz kierownika łączącego funkcje zgodnie z postanowieniami § 

53 ust.3 Statutu 

 

1. Obsadzenie funkcji kierownika katedry, kliniki, zakładu i oddziału klinicznego, albo 

kierownika łączącego funkcje zgodnie z postanowieniami § 53 ust.3 Statutu 

następuje po przeprowadzeniu konkursu w przypadkach spowodowanych: 

1) kończącą się kadencją,  

2) wakatem,  

3) utworzeniem nowej katedry, zakładu, kliniki lub oddziału klinicznego. 

2. Właściwy dziekan jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, powołanie 

komisji konkursowej oraz kierowanie jej pracą.  

3. Informację o konkursach ogłasza się na stronach internetowych Uniwersytetu, 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz 

ministra nadzorującego uczelnię, a także na stronach internetowych Komisji 

Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców. 

4.  Informacja o konkursie zawiera warunki niezbędne dla objęcia stanowiska oraz 

termin zgłaszania kandydatur. 

5. Ogłoszenie konkursu powinno mieć miejsce co najmniej na 3 miesiące przed 

terminem kończącej się kadencji.  

6. Rada wydziału po ogłoszeniu konkursu przeprowadza wybór komisji, w skład 

której wchodzą dziekan lub prodziekan jako przewodniczący oraz: 

1) w przypadku wyboru kierownika katedry,  katedry i zakładu oraz zakładu 

nieświadczącego usług na rzecz szpitala, 5-ciu członków komisji 

reprezentujących pokrewną specjalność odpowiadającą jednostce, w której 

ma być obsadzone stanowisko kierownicze, w tym ustępujący kierownik, o ile 

nie kandyduje w konkursie oraz wyznaczony przez rektora prorektor, 

2)  w przypadku wyboru kierownika katedry i kliniki, kliniki, oddziału klinicznego 

oraz zakładu świadczącego usługi na rzecz szpitala, 4 członków komisji 

reprezentujących pokrewną specjalność, odpowiadającą jednostce w której 

ma być obsadzone stanowisko kierownicze w tym ustępujący kierownik, o ile 
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nie kandyduje w konkursie oraz dyrektor szpitala i pełnomocnik rektora ds. 

szpitala klinicznego, w którym funkcjonuje ww. jednostka, a w przypadku jego 

braku wyznaczony przez rektora prorektor. 

7. Członkiem komisji może być osoba spoza Uniwersytetu, posiadająca tytuł 

naukowy lub stopień doktora habilitowanego. 

8. Dziekan udostępnia członkom komisji konkursowej materiały dotyczące 

kandydatur spełniających wymogi formalne, co najmniej na 7 dni przed terminem 

konkursu. 

9. Komisja konkursowa, przeprowadzając ocenę kandydatów, uwzględnia ich 

osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, a w przypadku 

świadczenia działalności usługowej również osiągnięcia w pracy zawodowej 

odpowiednio do stanowiska, na które kandydują.  

10.  Komisja dokonuje wyboru kandydata w głosowaniu tajnym, przy obecności co 

najmniej 5 członków komisji.  

11. Rada wydziału opiniuje kandydata wyłonionego przez komisję konkursową.  

12. Jeżeli w wyniku konkursu nie wybrano kandydata albo z kandydatem wybranym 

w postępowaniu konkursowym nie nawiązano stosunku pracy, rektor ogłasza 

nowy konkurs. W tym przypadku nie obowiązują określone w ust. 5 warunki 

dotyczące czasu ogłaszania konkursu. 

13.  Jeżeli w wyniku postępowania dwóch kolejnych konkursów kandydat nie został 

wybrany, rektor powołuje osobę wskazaną przez siebie, po zasięgnięciu opinii 

senatu, rady wydziału, komisji konkursowej i dyrektora właściwego szpitala.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


