Wasza Magnificencjo Rektorze,
w związku z nieprawidłowościami w postępowaniach konkursowych ogłoszonych przez
Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. zw. dr hab. Stanisława Juszczyka,
zwracamy się z prośbą o unieważnienie konkursów o numerach 6/2018/K, 7/2018/K,
8/2018/K, 9/2018/K, 10/2018/K, 11/2018/K, 12/2018/K oraz przeprowadzenie nowych
konkursów z zastosowaniem wszystkich wymaganych, procedur rekrutacyjnych.
O nieprawidłowościach w ogłoszeniach konkursowych informowaliśmy Dziekana Juszczyka
pismem z dnia 06.06.2018 r.
Załącznik 1 – pismo do Dziekana
W przytoczonym piśmie jednoznacznie wskazaliśmy na rażące nieprawidłowości w ostatnio
przeprowadzonych konkursach. W ogłoszeniach zawsze podawano zbyt drobiazgową
specyfikację, wskutek czego warunki konkursowe mógł spełnić tylko jeden, wybrany
kandydat, zawsze związany wcześniej z Wydziałem.
Wskazuje to jednoznacznie na fakt, iż taki proceder skutecznie eliminuje udział w konkursach
osobom spoza Wydziału, a tym samym, całkowicie przeczy idei otwartych kursów
akademickich. Przykładowi faworyci zostali przez nas wymienieni w piśmie do Dziekana
Załącznik 1 – pismo do Dziekana
Nasze przypuszczenia potwierdziły protokoły z postępowań konkursowych
Załącznik 2 – protokoły z postępowań konkursowych
Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na konkurs 9/2018/K, w którym zwycięzcą okazał się
dr Andrzej Czerkawski z Katedry Pedagogiki Społecznej, w której funkcję kierownika pełni
prof. zw. dr hab. Ewa Syrek. Pani Profesor zasiada również w Komisji ds. kadry naukowej.
Zadaniem Komisji - zgodnie z § 59 Statutu Uniwersytetu Śląskiego - jest między innymi:
„analizowanie procesu zatrudniania nauczycieli akademickich w drodze konkursów”.
W konsekwencji, można oczekiwać, że konkurs ogłoszony na potrzeby Katedry Pedagogiki
Społecznej powinien być przeprowadzony ze szczególną starannością. Natomiast już z samego
ogłoszenia konkursowego można dowiedzieć się, że wymagania dla kandydata na stanowisko
starszego wykładowcy obejmują prowadzenie kilku ściśle określonych przedmiotów takich jak:
pedagogika resocjalizacyjna, edukacja w instytucjach penitencjarnych, kryminologia,
readaptacja społeczna osadzonych, profilaktyka uzależnień, psychologia kliniczna, psychologia
niedostosowania społecznego i… specyfika pracy w służbach więziennych. Oczywiste jest, że
tylko dr A. Czerkawski będzie posiadał wyżej wymienione przygotowanie!
Pragniemy również zwrócić uwagę Waszej Magnificencji na fakt, że na 14 postępowań
konkursowych ogłoszonych przez Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
Śląskiego prof. S. Juszczyka w dniu 28.05.2018 r. (numery konkursów od 4/2018/K do
17/2018/K) aż 10 z nich, czyli ponad 70% - to konkursy, które przedłużały zatrudnienie
pracownikom Wydziału, którzy w terminie przewidzianym w Statucie UŚ nie uzyskali
stopnia doktora habilitowanego.

Wasza Magnificencjo! Ponieważ Uniwersytet Śląski jest uczelnią publiczną, utrzymywaną
z budżetu państwa, dlatego należy zwrócić uwagę na wszelkie pojawiające się w działalności
Uniwersytetu nieprawidłowości.
Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o unieważnienie opisanych konkursów,
przeprowadzenie nowych, uczciwych konkursów oraz o przekazanie na adres
info@naukapolska.eu informacji, jakie kroki zostały podjęte w sprawie podniesienia
standardów w zatrudnianiu nauczycieli akademickich Wydziale Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Śląskiego.
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