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R-DOP.014.1.18.2016 

ZARZĄDZENIE  NR  18/2016 

REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU  

z dnia 10 maja  2016 r. 

 

 
w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania oceny dorobku kandydatów na bibliotekarzy 

dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej 

 

 

Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu oraz Regulaminu Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu (Uchwała Senatu z dnia 29 października 2015 r.) wprowadzam  następujące zasady 
przeprowadzania oceny dorobku kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomowanych 
pracowników dokumentacji i informacji naukowej: 

 
§ 1 

1. Ocenę dorobku kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników 
dokumentacji i informacji naukowej w celu uznania kwalifikacji zawodowych uprawniających 
do zajmowania w/w stanowisk przeprowadza Biblioteczna Komisja Oceniająca, zwana dalej 
„Komisją”. 

2. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia oraz koordynuje jej prace, a także pośredniczy 
w kontaktach między Komisją a innymi organami Uczelni. 

3. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy w szczególności: 
- prowadzenie posiedzeń, 
- poddawanie wniosków pod głosowanie, 
- rozstrzyganie kwestii spornych, 
- podpisywanie protokołów z posiedzeń Komisji. 

4. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji, wraz z materiałami, powinno być przekazane członkom  
Komisji na co najmniej 1 tydzień  przed jego terminem. 

5. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
jej członków. 

6. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu tajnym.  
 

§ 2 

1. Kandydat na bibliotekarza dyplomowanego oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji 
i  informacji naukowej – zwany dalej „Kandydatem” – przedkłada Komisji następujące dokumenty: 
- wniosek do Przewodniczącego Komisji z prośbą o rozpoczęcie postępowania w celu 

potwierdzenia uzyskania kwalifikacji zawodowych bibliotekarza dyplomowanego lub 
dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, 

- informację o przebiegu pracy zawodowej, 
- opinię dyrektora Biblioteki Głównej o osiągnięciach zawodowych i dydaktycznych Kandydata, 
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- kopie dyplomów, certyfikatów z odbytych szkoleń, konferencji itp., 
- wykaz publikacji i innych opracowań nieopublikowanych oraz kopie publikacji, 
- inne dokumenty wnioskowane przez Komisję. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę dorobku Kandydata na podstawie §12 p. 4  
Regulaminu  Systemu  Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

3. Komisja może zaprosić Kandydata na posiedzenie celem uzyskania dodatkowych informacji 
o jego dorobku i osiągnięciach. 

§ 3 

1. Komisja może podjąć następujące decyzje: 
- pozytywną – o uznaniu kwalifikacji zawodowych bibliotekarza dyplomowanego lub  

dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, która skutkuje wydaniem 
Kandydatowi zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych 
bibliotekarza dyplomowanego lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji 
naukowej; 

- negatywną  –  o odmowie uznania kwalifikacji zawodowych bibliotekarza dyplomowanego 
lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej. 

2. Kandydat po otrzymaniu negatywnej decyzji Komisji może ponownie ubiegać się o uznanie 
kwalifikacji zawodowych bibliotekarza dyplomowanego lub dyplomowanego pracownika 
dokumentacji i informacji naukowej najwcześniej po upływie roku. 
 

§ 4 

Uznanie kwalifikacji  bibliotekarza dyplomowanego lub dyplomowanego pracownika dokumentacji 
i informacji naukowej nie jest równoznaczne z zatrudnieniem na stanowisku bibliotekarza 
dyplomowanego w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym Uczelni. 
 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

Rektor 
 
 

prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 
 


