
  
 
 
  

 
  
  
 
  

 

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU 
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1 

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, 
Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego 

Nr referencyjny ogłoszenia: 44/2022/NA/WNST/IFiz 

Data publikacji ogłoszenia: 9 listopada 2022 r. 

Liczba nadesłanych ofert: 7 

Liczba ofert spełniających wymagania: 

✓ kwalifikacyjne/formalne: 3 
✓ dodatkowe: 3 

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak 

Termin podjęcia uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu: 7 marca 2023 r. 

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Wojciech Kotlarski 

 

Uzasadnienie: 

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej oraz oceny merytorycznej złożonych 
aplikacji z wykorzystaniem w szczególności następujących metod i narzędzi:  

✓ analizy zgodności doświadczenia w pracy naukowej osób kandydujących z wymaganiami 
kwalifikacyjnymi opisanymi w ogłoszeniu, 

✓ analizy międzynarodowej aktywności osób kandydujących, 
✓ analizy zgodności doświadczenia w pracy dydaktycznej osób kandydujących z wymaganiami 

kwalifikacyjnymi opisanymi w ogłoszeniu, 
✓ analizy doświadczenia osób kandydujących w zakresie ubiegania się o środki na finansowanie 

badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych oraz w zakresie kierowania lub realizacji 
projektów badawczych,  

✓ rozmowy kwalifikacyjnej, 
✓ matrycy oceny kwalifikacji osób kandydujących w odniesieniu do wymagań wskazanych 

w ogłoszeniu konkursowym, 

stwierdziła, iż w najwyższym stopniu wymagania konkursowe spełnił Pan dr Wojciech Kotlarski.  

W uchwale w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, komisja zastrzegła, że w przypadku rezygnacji 
kandydata rekomendowanego do zatrudnienia z podjęcia pracy w Uniwersytecie, pozostałych 
2 kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu spełnia wymagania konkursowe (kwalifikacyjne 
i dodatkowe) w stopniu umożliwiającym rekomendowanie ich do zatrudnienia (zgodnie z kolejnością 
w rankingu). 

 



  
 
 
  

 
  
  
 
  

Skład komisji konkursowej: 

1) Jakub Spiechowicz - przewodniczący 
2) prof. dr hab. Karol Kołodziej - członek 
3) dr hab. Elżbieta Stephan, prof. UŚ - członkini 
4) dr hab. Andrzej Siódmok, prof. UJ – członek, ekspert zewnętrzny 
5) prof. dr hab. Rafał Sitko - członek (przedstawiciel komisji ds. kadry akademickiej) 
6) mgr Katarzyna Więcek-Jakubek - członkini (przedstawicielka Działu HR) 

 


