Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 29/16
Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile
z dnia 11 lipca 2016 r.
Wzór protokołu z posiedzenia komisji konkursowej
Wariant I
Protokół
wstępnego posiedzenia komisji konkursowej odbytego dnia ...........................

1.

Posiedzenie

prowadził

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

....................................... - Przewodniczący Komisji Konkursowej.

2. Na posiedzeniu komisji konkursowej obecni byli:
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
Przedmiotem spotkania było:
- wyłonienie sekretarza komisji konkursowej,
- omówienie procedur związanych z pracami komisji,
- określenie terminu/ów rozmów z kandydatami na stanowisko
................................................................... w .................................................
- ustalenie daty spotkania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia.
Załącznikiem do niniejszego protokołu jest kopia ogłoszenia o konkursie.
Przewodniczący Komisji stwierdza, że ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone zgodnie
z wymogami art. 118 a ustawy tj. na stronach internetowych uczelni, stronach Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także na stronach internetowych Komisji Europejskiej
w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy
naukowców.

..................................................
Przewodniczący Komisji Konkursowej

Wariant II
Protokół
posiedzenia komisji konkursowej odbytego dnia ...........................
1.

Posiedzenie

prowadził

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

....................................... - przewodniczący komisji konkursowej.
2. Na posiedzeniu komisji konkursowej obecni byli:
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

3. Przewodniczący stwierdził, że komisja konkursowa może podejmować prawomocne
uchwały, ponieważ posiedzenie zwołane zostało prawidłowo, zaś liczba biorących w nim
udział członków komisji przewyższa minimum przewidziane w regulaminie.

4. Przewodniczący otworzył dyskusje nad porządkiem obrad komisji.
W

dyskusji

głos

zabrali

.................................................................................................

..................................................................................................................................................

5. Porządek obrad został uchwalony bez zmian/z następującymi zmianami:
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………

6. Za przyjęciem porządku głosowało ............. członków komisji, przeciw przyjęciu .............
członków komisji, wstrzymało się od głosu .............. członków komisji.

7. Uchwalony porządek obrad:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

8. Przewodniczący otworzył dyskusję nad sprawami przewidzianymi w porządku obrad.

W dyskusji głos zabrali:
………...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

9. Przewodniczący zebrał od członków komisji Karty punktacji kandydatów biorących udział
w konkursie i przekazał sekretarzowi, celem ustalenia przez niego średniej ocen przyznanych
przez członków komisji oraz ustalenie łącznej ilości punktów poszczególnych kandydatów.

10. Sekretarz komisji po podliczeniu punktacji wszystkich kandydatów biorących udział
w konkursie, przedstawił komisji listę kandydatów uporządkowaną według zdobytych
punktów, w kolejności malejącej.

11. Przewodniczący sformułował projekt uchwały o wyborze kandydata do zatrudnienia
na stanowisku ................................ w .............................
Członkowie komisji nie wnieśli do projektu zastrzeżeń/ wnieśli następujące zastrzeżenia:
……………………………………………………………………………………………..

12. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie tajne. Za przyjęciem projektu
głosowało............... członków komisji, przeciw............ członków komisji, wstrzymało się
od głosu................. członków komisji.
13. Przewodniczący sformułował projekt uchwały o braku poparcia dla kandydata
do zatrudnienia na stanowisku ................................ w .............................
Członkowie komisji nie wnieśli do projektu zastrzeżeń/ wnieśli następujące zastrzeżenia:
……………………………………………………………………………………………..

14. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie tajne. Za przyjęciem projektu
głosowało............... członków komisji, przeciw............ członków komisji, wstrzymało się
od głosu................. członków komisji.

15. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie.

Przewodniczący komisji konkursowej

.....................................................

Sekretarz

……….......................

Wariant III

Protokół
posiedzenia komisji konkursowej odbytego dnia ...........................

1. Posiedzenie prowadził................................................................................................
....................................................- przewodniczący komisji konkursowej.

2. Na posiedzeniu komisji konkursowej obecni byli:
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

3. Przewodniczący stwierdził, że komisja konkursowa nie może podejmować prawomocnych
uchwał, z następujących powodów:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................

4. Przewodniczący wyznaczył nowy termin posiedzenia komisji konkursowej na dzień
……………………….. godz. ……………. . Posiedzenie odbędzie się w ………………..

5. Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Przewodniczący komisji konkursowej

...........................................................

Sekretarz

…………..…...............

