
Regulamin Komisji  Konkursowej na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum w 

Bydgoszczy, UMK w Toruniu 

 

§ 1 

1. Komisja Konkursowa Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK 

w Toruniu, zwana dalej „Komisją” działa na rzecz Wydziału Lekarskiego 

2. Członkowie Komisji wykonują swoja funkcję osobiście 

 

§ 2 

Komisja opiniuje zatrudnienie osób, wobec których zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wymagany jest konkurs, oraz rekomenduje powołanie do pełnienia funkcji kierownika 

katedry lub katedry klinicznej  

 

§ 3 

1. Komisja  jest powoływana na okres kadencji dziekana 

2. Członków Komisji powołuje Dziekan Wydziału Lekarskiego po wcześniejszym 

zaopiniowaniu przez Radę Dziekańska Wydziału Lekarskiego 

3. Wiceprzewodniczącego powołuje na okres kadencji dziekana Przewodniczący 

Komisji, po zasięgnięciu opinii Rady Dziekańskiej 

4. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest ex officio Dziekan Wydziału 

Lekarskiego 

5. Skład i liczba członków Komisji jest stała, z zastrzeżeniem pkt 6. 

6. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez członka Komisji, 

dziekan Wydziału Lekarskiego, po zasięgnięciu opinii Rady Dziekańskiej uzupełnia 

skład Komisji, powołując nowego członka. 

 

 

§ 4 

W skład Komisji   Konkursowej wchodzą: 

 Dziekan Wydziału Lekarskiego - Przewodniczący 

 6 członków Komisji zatrudnionych na Wydziale Lekarskim 

Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu 

 osoba zatrudniona w innej jednostce szkolnictwa wyższego, 

posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora  

 kierownik jednostki, w której planowane jest zatrudnienie 

kandydata (nie dotyczy konkursów w sprawie powołania do 

pełnienia funkcji kierownika katedry/katedry klinicznej) 

 

 

§ 5 

Pracami Komisji Konkursowej  kieruje Przewodniczący. W razie jego nieobecności 

funkcję tę przejmuje Wiceprzewodniczący  

 

§ 6 

Przewodniczący Komisji udostępnia członkom Komisji do wglądu dokumentacje 

konkursową 

 

§ 7 

1. Posiedzenie Komisji jest zwoływane przez Dziekana  



2. Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeb wynikających z terminów 

zatrudnienia, w formie stacjonarnej lub elektronicznej (zdalnej) 

3. Termin i miejsce, a w przypadku formy elektronicznej termin i  platformę wyznacza 

Przewodniczący Komisji i informuje członków Komisji przynajmniej 7 dni przed 

posiedzeniem 

4. Przewodniczący Komisji ustala porządek obrad Komisji i stwierdza zgodność 

dostarczonych dokumentów z wymogami określonymi w warunkach konkursu, a 

następnie przedstawia kandydatów. 

5. Każdy członek Komisji ma prawo wnioskować do kandydata o dodatkowe wyjaśnienia 

składane ustnie w czasie obrad Komisji. 

6. Przewodniczący Komisji ma prawo z ważnych przyczyn przerwać obrady i wyznaczyć 

dalszy ciąg posiedzenia w terminie późniejszym 

 

§ 8 

1. Komisja Konkursowa może przeprowadzić konkurs, jeżeli o posiedzeniu zostali 

zawiadomieni wszyscy członkowie Komisji, a udział w posiedzeniu wzięła zwykła 

większość członków (50% + 1) 

2. Komisja Konkursowa wyraża opinię zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

niejawnym 

3. W przypadku nierozstrzygnięcia głosowania (jednakowa liczba głosów  „TAK” i 

„NIE”, Przewodniczący Komisji zarządza powtórzenie głosowania. 

4. W przypadku kolejnego nierozstrzygnięcia głosowania opinię (dot. zatrudnienia) lub 

rekomendację (dot. powołania do pełnienia funkcji kierownika katedry) wyraża 

Przewodniczący Komisji i stanowi ona rozstrzygnięcie konkursu 

5. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządza się protokół z posiedzenia, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz protokół z tajnego (niejawnego) 

głosowania, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

6. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania, lub w przypadku 

posiedzenia zdalnego, w programie elektronicznym gwarantującym niejawność 

głosowania 

 

§ 9 

W imieniu Komisji dokumenty podpisuje jej Przewodniczący, a w jego zastępstwie 

Wiceprzewodniczący 

 

 

§ 10 

Przewodniczący Komisji  po każdym posiedzeniu Komisji Konkursowej przedkłada Radzie 

Dziekańskiej oraz Przewodniczącemu Rady Dyscypliny Nauki Medyczne kopie opinii 

Komisji.  

 

 

Regulamin zatwierdził 

 

……………………………………. 

Dziekan Wydziału Lekarskiego  

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk 


