
Załącznik Nr 3b 
do Regulaminu organizacji i przeprowadzania  

konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich PUZ we Włocławku 
 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego 

na stanowisku ……………………………………………………………….. 

w Zakładzie …………………………………………………………………… 

Komisja konkursowa w składzie: 

1) ……………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………….. 

4) …………………………………………………………….. 

5) …………………………………………………………….. 

ETAP III 

Na posiedzeniu  w  dniu …………….. komisja konkursowa przyjęła następujący harmonogram prac: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Po dokonaniu merytorycznej oceny kwalifikacji kandydata/ów, przy zastosowaniu karty oceny 

kandydatów, komisja konkursowa stwierdziła, że kandydat/ci otrzymał/li następującą liczbę 

punków: 

l.p. Imię i nazwisko kandydata  Wymagania 

konkursowe 

obowiązkowe  

Kwalifikacje 

merytoryczne 

kandydata 

Suma punktów  

     

     

     

     

 

Uwagi, sugestie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Komisja konkursowa postanowiła*: 

 odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej 

 zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną następującego/ch kandydata/ów:  

 ………………………………………………………… 



 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

na skutek czego (konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej) w dniu dzisiejszym 

prace komisji zostały zakończone. 

 

*niepotrzebne skreślić  

 

Protokół sporządził: 

…………………………………………………….. 

 

Podpisy członków komisji konkursowej: 

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

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

 

Włocławek, dnia ………………………………………………………… 

 

ELEMENT OPCJONALNY – PRZEPROWADZENIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ (w przypadku braku 

rozmowy kwalifikacyjnej należy przekreślić) 

W dniu …………………………….…  została z kandydatem ……………………………………………………….. przeprowadzona 

rozmowa kwalifikacyjna.  

Wyniki rozmowy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

W dniu …………………………….…  została z kandydatem ……………………………………………………….. przeprowadzona 

rozmowa kwalifikacyjna.  

Wyniki rozmowy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

W dniu …………………………….…  została z kandydatem ……………………………………………………….. przeprowadzona 

rozmowa kwalifikacyjna.  

Wyniki rozmowy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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



 

W dniu …………………………….…  została z kandydatem ……………………………………………………….. przeprowadzona 

rozmowa kwalifikacyjna.  

Wyniki rozmowy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Uwagi, zdania odrębne: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Protokół sporządził: 

…………………………………………………….. 

 

Podpisy członków komisji konkursowej: 

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

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

 

Włocławek, dnia ………………………………………………………… 

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW 

KANDYDAT NR 1  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

KANDYDAT NR 2  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

KANDYDAT NR 3 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

KANDYDAT NR 4  



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

OPINIA KOMISJI  

Po przeprowadzeniu dotychczasowych czynności komisja konkursowa zdecydowała się  podjąć 

uchwałę w zakresie oceny kwalifikacji uczestników konkursu, zgodnie z którą komisja uznała, że*: 

 żaden kandydat nie uzyskał rekomendacji komisji, 

 jeden kandydat uzyskał rekomendację komisji, 

 więcej niż jeden kandydat uzyskał rekomendację komisji. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania pozytywnie zaopiniowano (zarekomendowano) 

kandydaturę Pani/Pana: 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

*niepotrzebne skreślić  

 

Uzasadnienie decyzji komisji:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uwagi, zdania odrębne: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Protokół sporządził: 

…………………………………………………….. 

 

Podpisy członków komisji konkursowej: 

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

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

 

Włocławek, dnia ………………………………………………………… 


