
Uchwała Komisji Konkursowej Wydziału Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r 

W porozumieniu z Dziekanem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i po 
zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, Komisja Konkursowa uchwala następujące zasady działania 
oraz przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe i nauczycieli akademickich na Wydziale 
Psychologii UW (uzupełnione o regulacje uwzględnione w zarządzeniu nr. 18 REKTORA 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 marca 2016) 

1. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z zapisami § 94 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Do przeprowadzenia konkursów Dziekan powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej 
„Komisją”

2.1. Dziekan powołuje Komisję Konkursową na czas trwania kadencji władz Wydziału, po 
zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.

W skład Komisji wchodzi wyznaczony przez Dziekana przewodniczący, zastępca 
przewodniczącego oraz czterech stałych członków,  wybrani spośród nauczycieli akademickich 
reprezentujących różne katedry/zakłady. Ze swojego składu Komisja wybiera sekretarza. Ponadto w 
skład Komisji Dziekan powołuje osobę lub osoby spoza Wydziału zatrudnione na Uniwersytecie 
Warszawskim, mające tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny 
właściwej ze względu na zakres obowiązków na stanowisku, na które organizowany jest konkurs; 
liczba tych osób stanowi 20% składu Komisji.

2.2. Do zadań przewodniczącego Komisji należy w szczególności współpraca z Dziekanem w 
przygotowywaniu postępowań konkursowych, kierowanie przebiegiem postępowania 
konkursowego, zwoływanie posiedzeń komisji konkursowej, kierowanie jej pracami oraz 
przedstawianie wyników prac Komisji Dziekanowi i Radzie Wydziału

2.3. Do zadań sekretarza Komisji należy w szczególności protokołowanie prac Komisji oraz 
wspomaganie przewodniczącego w zadaniach określonych w p. 2.2.

2.4. Do postępowania konkursowego dziekan każdorazowo powołuje spośród członków skład 
komisji w którym musi brać udział co najmniej czterech stałych członków Komisji, w tym 
przewodniczący bądź jego zastępca, oraz jeden członek z poza wydziału. Jeżeli z przyczyn 
konfliktu interesów lub innych ważnych powodów przewodniczący Komisji nie może brać udziału 
w postępowaniu, Dziekan powierza funkcję przewodniczącego na czas tego postępowania innemu 
stałemu członkowi Komisji. Jeżeli ze względu na konflikt interesów lub z innych ważnych 
powodów w danym postępowaniu nie może wziąć udziału dwóch lub więcej stałych członków 
Komisji, Dziekan powołuje ich zastępców na czas trwania danego postępowania. Dziekan powołuje 
nowego przewodniczącego lub nowych stałych członków Komisji w trakcie trwania kadencji w 
przypadku rezygnacji, długotrwałej niemożności uczestniczenia w pracach Komisji (np. z powodu 
urlopu naukowego lub choroby) lub ustania stosunku pracy dotychczasowego członka

Komisji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

2.6. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane.

3. Konkurs ogłasza Dziekan po uzyskaniu zgody Rektora i powiadomieniu Rady Wydziału. 
Wystąpienie do Rektora o zgodę na przeprowadzenie konkursu następuje z inicjatywy własnej 



Dziekana lub na uzgodniony z Dziekanem wniosek Kierownika Katedry (lub innej jednostki 
organizacyjnej Wydziału).

4. Konkursy są ogłaszane nie częściej niż raz w każdym semestrze, na wszystkie stanowiska 
naukowo-dydaktyczne, które mają być obsadzone w drodze konkursu, pod warunkiem, że Wydział 
ma możliwość zatrudnienia nowych pracowników.

5. Konkurs ma charakter otwarty.

6. Jeżeli nowe stanowisko naukowe lub naukowo-dydaktyczne finansowane jest ze środków 
zewnętrznych (projektów badawczych, fundacji itp.), konkurs na to stanowisko przeprowadzany 
jest w sposób wskazany w umowie lub regulaminie, na podstawie których stanowisko zostaje 
utworzone. Jeżeli zasady te nie zostały określone, konkurs powinien zostać przeprowadzony 
zgodnie z niniejszymi zasadami z uwzględnieniem wyjątków opisanych w dalszych punktach. W 
szczególności kierownik projektu, na potrzeby którego przeprowadzane jest postępowanie 
konkursowe, ma prawo wnioskować do Dziekana o dokooptowanie go z prawem głosu do składu 
komisji konkursowej na  czas trwania konkursu

7. Jeżeli w tym samym czasie prowadzone jest więcej niż jedno postępowanie konkursowe na w 
pełni równoważne stanowiska, tzn stanowiska o takim samym zakresie obowiązków pracowniczych 
i wymaganiach wobec kandydatów, Komisja łączy te postępowania w jeden konkurs na 
odpowiednią liczbę stanowisk.

8. Konkurs zostaje ogłoszony na stronach internetowych uczelni,

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla 
mobilnych naukowców.

9. Konkurs zostaje ogłoszony co najmniej na sześć tygodni przed wyznaczonym terminem 
posiedzenia Komisji Konkursowej rozpatrującej wnioski kandydatów. Rozstrzygnięcie konkursu 
następuje nie później niż miesiąc po terminie posiedzenia Komisji.

10. Termin składania dokumentów upływa na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia Komisji 
Konkursowej rozpatrującej wnioski kandydatów.

11. W przypadku konkursów na stanowiska finansowane ze środków zewnętrznych, o których 
mowa w p. 6 niniejszych zasad, terminy określone w p. 8 i 9 mogą zostać skrócone na wniosek 
kierownika projektu, pod warunkiem, że będą spełniały minimalne wymagania sformułowane w 
Statucie Uniwersytetu Warszawskiego oraz umowy o realizację projektu.

12. W przypadku, gdy konkurs ogłoszony zostaje na stanowisko w określonej katedrze/zakładzie, 
Komisja występuje do kierownika katedry/zakładu o opinię o przydatności kandydata do pracy w 
tej jednostce. W przypadku negatywnej opinii kierownika jednostki Komisja może odrzucić 
kandydata pomimo spełnienia pozostałych warunków.

Kandydat jest zobowiązany udzielić na życzenie kierownika

katedry/zakładu dodatkowych informacji niezbędnych do wydania opinii.

13. Komisja dokonuje kwalifikacji, oceniając dorobek naukowy,

dydaktyczny oraz organizacyjny kandydata. W konkursach na stanowiska naukowe bez 
obowiązków dydaktycznych dorobek dydaktyczny kandydata nie jest uwzględniany. Ocena 
kwalifikacji kandydatów odbywa się na podstawie przepisów określonych w zarządzeniu nr.18 
paragraf 3 Rektora UW z dn.14 marca 2016 .do niniejszych dokumentu. W przypadku konkursów 
na stanowisko finansowane w ramach projektu badawczego, o którym mowa w p. 6 niniejszych 
zasad, kierownik projektu ma prawo sformułować odrębne kryteria oceny, które jednak powinny 



bezpośrednio wynikać z charakterystyki danego stanowiska lub zadań badawczych zawartych w 
projekcie lub umowie o finansowanie oraz powinny zostać ogłoszone nie później niż w momencie 
ogłoszenia konkursu. 14. Podstawą oceny kwalifikacji kandydata są złożone przez niego 
dokumenty oraz rozmowa kwalifikacyjna. W uzasadnionych przypadkach, takich jak na przykład 
dłuższy pobyt za granicą lub obłożna choroba kandydata, rozmowa kwalifikacyjna może zostać 
przeprowadzona za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.

14.1. Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta, adiunkta, wykładowcy lub starszego 
wykładowcy na Wydziale Psychologii składa następujące dokumenty:

1) Odpis dyplomu ukończenia studiów i (jeśli wymagają tego warunki konkursu) dyplomu 
doktorskiego, lub potwierdzenie uzyskania stopnia doktora lub, jeśli wymagają tego warunki 
konkursu, doktora habilitowanego

2) Życiorys naukowy z wyszczególnieniem działalności naukowej (w tym uzyskanych grantów i 
stypendiów i nagród), dydaktycznej i organizacyjnej wraz z pełnym wykazem publikacji;

3) Listę publikacji wybranych jako podstawa oceny dorobku, oraz kserokopie publikacji będących 
podstawą oceny Komisji lub link do strony, na której zamieszczona jest dana publikacja

4) Co najmniej dwa listy rekomendacyjne (jeden w przypadku kandydatów na stanowisko 
asystenta) z oceną kwalifikacji akademickich kandydata;

5) Inne dokumenty (oficjalne zaświadczenia, programy lub sylabusy zajęć prowadzonych przez 
kandydata, wydruki z programów konferencji, stron internetowych jednostek i towarzystw 
naukowych, regulaminów konkursów i nagród itp.), poświadczające spełnianie kryteriów 
konkursowych.

14.2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do konkursu jest złożenie w podanym w ogłoszeniu 
terminie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w ogłoszeniu o 
konkursie. W przypadku niepełnego udokumentowania spełnienia przez kandydata tych kryteriów, 
w ciągu 7 dni od złożenia przez kandydata dokumentów Komisja może zażądać uzupełnienia 
dostarczonej dokumentacji, uzależniając od tego dopuszczenie kandydata do konkursu lub 
uwzględnienie niedostatecznie udokumentowanych osiągnięć w ocenie kandydata.

14.3. Komisja wyznacza termin rozmowy kwalifikacyjnej i informuje o nim kandydata nie później 
niż siedem dni przed tym terminem. Nie wzięcie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej skutkuje 
odrzuceniem kandydata.

15. Zasady podejmowania decyzji przez Komisję w postępowaniu konkursowym

15.1. Wynikami postępowania konkursowego są ranking kandydatów oraz rekomendacja komisji w 
sprawie zatrudnienia na danym stanowisku. Ranking określa uszeregowanie kandydatów według 
ich kwalifikacji określonych w warunkach konkursu, rekomendacja stanowi opinię Komisji o 
przydatności kandydata do pracy na stanowisku będącym przedmiotem konkursu i może być 
pozytywna lub negatywna.

15.2. Wyniki postępowania konkursowego są przez Komisję poddawane tajnemu głosowaniu. 
Głosowanie zostaje uznane za rozstrzygnięte, jeżeli poddany głosowaniu projekt decyzji uzyska 
kwalifikowaną większość głosów (tj. liczbę głosów większą od połowy ogólnej liczby głosujących).

15.3. W przypadku, gdy więcej niż jeden kandydat uzyska identyczną ocenę, ich kolejność w 
rankingu Komisja określa w drodze ponownego tajnego głosowania kwalifikowaną większością 
głosów. Jeśli głosowanie nie doprowadzi do ustalenia kolejności, wyniki tych osób przedstawiane 
są Dziekanowi bez rekomendacji Komisji w sprawie kolejności.



15.4. Wyniki postępowania konkursowego przedstawiane są Dziekanowi, który na ich podstawie 
może wnioskować do Rektora o zatrudnienie zwycięzców konkursu.

15.5. Zwycięzcą konkursu zostaje kandydat, który uzyskał pozytywną rekomendację Komisji i zajął 
najwyższe miejsce w rankingu, a w przypadku konkursów na więcej niż jedno stanowisko, 
zwycięzcami zostaje odpowiednia liczba kandydatów, którzy zajęli najwyższe i kolejne miejsca w 
rankingu, o ile uzyskali pozytywną rekomendację Komisji.

15.6. Jeżeli pozytywną rekomendację uzyska więcej kandydatów niż wynosiła liczba stanowisk 
objętych konkursem, w przypadku rezygnacji kandydata o wyższej pozycji w rankingu Dziekan 
może skierować do Rektora wniosek o zatrudnienie kolejnego w rankingu kandydata, o ile otrzymał 
on pozytywną rekomendację Komisji.

15.7. Konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty jeżeli Komisja nie udzieli pozytywnej rekomendacji 
żadnemu z kandydatów. Jeżeli pozytywną rekomendację otrzyma mniej kandydatów, niż wynosiła 
liczba stanowisk objętych konkursem, konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty w odniesieniu do 
odpowiedniej liczby stanowisk.

16. Ocena kwalifikacji kandydata i wyniki konkursu podawane są do wiadomości Rady Wydziału, a 
następnie do wiadomości kandydata.

17. Jeśli żaden z kandydatów na dane stanowisko nie uzyskał pozytywnej rekomendacji Komisji 
Konkursowej, lub rekomendowani kandydaci nie podjęli pracy, można ogłosić nowy konkurs na to 
stanowisko.

18. Jeżeli kandydat zgłosił swój udział w więcej niż jednym z konkursów odbywających się w tym 
samym czasie tzn. termin ich rozstrzygnięcia oraz termin składania dokumentów wypadają w 
odstępie nie dłuższym niż 14 dni, postępowanie w każdym z tych konkursów prowadzone jest 
oddzielnie, jednak Komisja może zdecydować o odbyciu tylko jednej rozmowy kwalifikacyjnej z 
kandydatem, na której poruszone zostaną zagadnienia związane ze wszystkimi konkursami.

19. Jeżeli dany kandydat zostanie wskazany jako zwycięzca w więcej niż jednym konkursie z 
odbywających się w tym samym czasie, Dziekan, w porozumieniu z Komisją i kandydatem 
wskazuje, na które stanowisko zostaje rekomendowany kandydat. W odniesieniu do wyłonienia 
zwycięzcy pozostałych konkursów stosują się wtedy zapisy p. 15.6. i 15.7. niniejszych zasad.


