
ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW  
NA FUNKCJE KIEROWNIKÓW  

JEDNOSTEK  NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH UNIWERSYTETU 

 

1. Konkurs na wniosek rektora ogłasza dziekan, podając warunki niezbędne dla objęcia 

funkcji i wyznaczając termin zgłaszania kandydatur.
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2. Ogłoszenie o konkursie zawiera: 

1) nazwę jednostki naukowo-dydaktycznej i rodzaj dyscypliny naukowej, której konkurs 

dotyczy, 

2) warunki, jakie powinni spełniać kandydaci, 

3) wymagane dokumenty, 

4) czas trwania konkursu, 

5) termin rozstrzygnięcia konkursu, 

6) inne informacje o istotnym znaczeniu 

3. Ogłoszenie konkursu następuje przez:  

1) wywieszenie stosownej informacji na tablicach informacyjnych na Uniwersytecie, 

2) wysłanie do odpowiednich szkół wyższych oraz innych medycznych instytucji 

naukowych na terenie kraju zawiadomień 

4. Konkurs prowadzi komisja konkursowa powołana przez radę wydziału na wniosek 

dziekana w składzie co najmniej 5 osób:
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1) dziekan jako przewodniczący 

2) 4 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem, że: 

a) jeżeli jednostka naukowo-dydaktyczna, której kierownik ma być powołany w 

drodze konkursu wchodzi w skład katedry, w skład komisji konkursowej wchodzi 

kierownik katedry, 

b) jeżeli konkurs przeprowadzany jest w związku z przejściem dotychczasowego 

kierownika na emeryturę, w skład komisji konkursowej wchodzi dotychczasowy 

kierownik jednostki naukowo-dydaktycznej, 

3) jeżeli jednostka naukowo-dydaktyczna, której kierownik ma być powołany w drodze 

konkursu wchodzi w skład szpitala klinicznego, w skład komisji konkursowej 

wchodzi dyrektor szpitala. 

5. (uchylony)
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6. (uchylony)
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7. Komisja konkursowa, dokonując wyboru kandydata, bierze pod uwagę jego 

dotychczasowy dorobek naukowy, osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

zawodowej i organizacyjnej oraz opinię z poprzedniego miejsca zatrudnienia.                  

W przypadku jednostek, w których możliwe jest uzyskanie specjalizacji, kandydat musi 
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posiadać specjalizację w zakresie co najmniej jednej podstawowej specjalności właściwej 

dla jednostki, którą będzie kierował.  

8. Dziekan przedstawia do zaopiniowania radzie wydziału wynik postępowania komisji 

konkursowej. Wynik postępowania konkursowego wraz z opinią rady wydziału dziekan 

przekazuje rektorowi.  

9. Decyzję o powołaniu kandydata do funkcji kierownika jednostki naukowo-dydaktycznej 

podejmuje rektor po zasięgnięciu opinii senatu. 


