
  Зразки документів для проведення конкурсу на заміщення ваконтних посад
науково — педагогічних працівників 

                                                           

                                                         Ректору 
                                                         КЗ ВО “ Рівненська медична академія” 
                                                         проф. Сабадишину Р.О. 
                                                         ________________________________
                                                                         /П.І.П. претендента /
                                                                                _____________________________________________
                                                                                     /науковий ступінь,учене звання)
                                                                                         який проживає  за адресою:
                                                                                ________________________________________________
                                                                                _________________________________________________.

                                                            ЗАЯВА
   Прошу Вас дозволити взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад  
   __________________________________________________________________
                                           /назва посади та кафедри/

   До заяви додаю:
– особовий листок з обліку кадрів на ____арк.в 1 прим.
– копію диплома про вищу освіту на 1 арк. в 1 прим.
– копію диплома про присудження наукового ступеня _____ на ___арк.  в 1

прим.
– копію атестата про присвоєння вченого звання ________на __арк. в 1 прим.
– список  наукових  праць і  винаходів  за  останні  п'ять років  на  ___арк.  в  1

прим.
– Матеріали про підвищення кваліфікації або стажування впродовж останніх

п'яти років  на ___арк. в 1 прим.
– автобіографію на ___ арк. в 1 прим.
– копію трудової книжки  на ___ арк. в 1 прим.
– згоду на збір та обробку персональних даних на 1 арк. в 1 прим.
– резюме.

      Дата                                                                                                       Підпис 
  
   
 



                                               ПРОТОКОЛ 
   “___”_______ 20____р.                                      №______
 
   Засідання конкурсної комісії
    на заміщення посади  _______________
                                          /назва посад/

     Голова______________________________________________________
               /прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада/

  Секретар ___________________________________________________
                        /прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада/

   Члени конкурсної комісії:
  1. _________________________________________________________
        /прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада/

   2. _________________________________________________________
        /прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада/

    3. _________________________________________________________
         /прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада/
 

                                                              Порядок денний 
    Допуск до конкурсного обрання на посаду 
    ______________________________________________________________
                                /повна назва посади, кафедри/

1. СЛУХАЛИ:
Питання про допуск до конкурсного обрання на посаду 
________________________________________________________________
                 /прізвище, ім'я, по батькові ннуковий ступніь /               
Запитання до претендента :__________________________________________
Відповіді претендента на запитання:__________________________________
ВИСТУПИЛИ: ____________________________________________________
                           зауваження та рекомендації висловленні членами конкурсної комісії

УХВАЛИЛИ: 
За результатами обговорення комісія вважає за необхідне (не) допустити 
_____________ до конкурсного обрання на посаду __________________
Голова                              підпис                        Ініціали, прізвище 
Секретар                          підпис                        Ініціали, прізвище



                                            Протокол №___
 засідання кафедри ___________________________________________
                                від”___” ________________20________року
ПРИСУТНІ:  (зазначити  ПІБ  науково-педагогічних  працівників  кафедри  ,
присутніх  на  засіданні  ,  а  також  зазначити  ПІБ  запрошених  осіб  )

З _______науково-педагогічних працівників кафедри (з них :  для ____ осіб
кафедри є основним місцем роботи ) зареєстровано присутніми ______осіб( з
них : для ________осіб кафедра є основним місцем роботи )

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1.Про порядок голосування.
2.Обрання лічильної комісії.
3.Про рекомендацію кандидатури________________
4.Для обрання на посаду________________________
СЛУХАЛИ:
....................
1.Про рекомендацію кандидатури________________
2.Для обрання на посаду________________________

ВИСТУПИЛИ :(  у  виступах  оголошуються позиції  мотивованого висновку
кафедри  ,  надається  оцінка  роботи  науково  —  педагогічного  працівника  ,
зауваження , побажання , рекомендації щодо обрання його на посаду)

УХВАЛИЛИ : 
1 Рекомендувати /не рекомендувати кандидатуру_______________________
для обрання на посаду _____________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ : “За”- _______;” Проти ” - _________
Голова засідання          ________             ____________
                                        (підпис)                                           (ПІП)

Секретар засідання      ________             ____________
                                        (підпис)                                              (ПІП)


