
 

 
 
 
 

Poznań, 2020-06-29 roku 

PROTOKÓŁ 
 

z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej w dniu 29 czerwca 2020 roku przez JM Rektora do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Informacyjnych w 
Instytucie Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

 
Komisja zebrała się w składzie: 

1. Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary – przewodniczący; 

2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak – członek; 

3. Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, Prof. UEP – członek. 

W dniu 26 czerwca 2020 roku upłynął termin składania zgłoszeń w konkursie na stanowisko asystenta 
w Katedrze Technologii Informacyjnych w Instytucie Informatyki i Ekonomii Ilościowej.  
 
Na konkurs wpłynęło 8 zgłoszeń następujących osób: 

1. Valeria Bondarenko 

2. Adam Gałązkiewicz 

3. Daria Halak  

4. Mateusz Samson  

5. Michał Scheibe  

6. Paweł Sobociński 

7. Artur Ułański  

8. Natalia Wałęsa  

Po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszeń z punktu widzenia warunków konkursu i wymagań 
stanowiska, do dalszego postępowania wytypowano dwie następujące osoby: 

1. Adam Gałązkiewicz; 

2. Paweł Sobociński. 

Komisja postanowiła zaprosić ww. osoby na dzień 29 czerwca 2020 w celu przeprowadzenia zdalnej 
rozmowy kwalifikacyjnej. W tym celu zarządzono przerwę w obradach komisji. 

 
Podpisy członków komisji 
 

…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
 
………………………………………………….…………. 
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W dniu 29 czerwca 2020 roku komisja podjęła przerwane posiedzenie. Przeprowadzono zdalne 
rozmowy z następującymi zaproszonymi kandydatami: 

1. Adam Gałązkiewicz; 

2. Paweł Sobociński. 

Po przeprowadzeniu rozmów z zaproszonymi osobami Komisja dokonała następującej oceny 
poszczególnych kandydatów, mając na uwadze kryteria wskazane w ogłoszeniu o konkursie:  

1. Pan Adam Gałązkiewicz ma przygotowanie niezbędne do wykonywania zadań naukowych i 

dydaktycznych w Katedrze Technologii informacyjnych IIiEI UEP. Bardzo cenne są jego umiejętności 

informatyczne, w szczególności umiejętność programowania w językach Java, C#, Python, SQL oraz 

znajomość środowisk wirtualnej rzeczywistości Unity3D i Unreal Engine.  

2. Paweł Sobociński ma przygotowanie niezbędne do wykonywania zadań naukowych i 

dydaktycznych w Katedrze Technologii informacyjnych IIiEI UEP. Cenna jest jego umiejętność 

programowania w językach C#, Unity i SQL, znajomość SPSS (certyfikat IBM SPSS Junior Expert) i 

narzędzi do modelowania procesów BPMN i ARIS. Bardzo cenny jest jego udział w roli 

współautora dwóch publikacji naukowych w materiałach międzynarodowych konferencji. 

Lista równorzędnych kandydatów: 

1. Adam Gałązkiewicz; 

2. Paweł Sobociński. 

Komisja rekomenduje, aby na stanowiska asystentów badawczo-dydaktycznych w Katedrze 
Technologii Informacyjnych zatrudnić panów: 

1. Adama Gałązkiewicza; 

2. Pawła Sobocińskiego. 

Uzasadnienie wyboru: 

Obaj kandydaci mają podobne wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje, które bardzo dobrze 
odpowiadają potrzebom naukowym i dydaktycznym Katedry Technologii Informacyjnych. Przyjęcie ich 
do pracy dobrze rokuje na szybką integrację z innymi pracownikami Katedry i efektywną pracę od 
samego początku. 
 
Na tym posiedzenie komisji zakończono. 

Data i podpisy członków komisji: 
 
2020-06-29 
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