KOMUNIKAT NR 3
Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 16 stycznia 2020r.
dotyczący
terminarza
wyboru członków SENATU
w kadencji 2020/2024
Uczelniana Komisja Wyborcza organizuje wybory do Senatu:
 z grupy profesorów i profesorów Uczelni,
 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich,
 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

I. Wybory do SENATU z grupy
profesorów i profesorów Uczelni
Wybory do Senatu z grupy profesorów i profesorów Uczelni
odbędą się elektronicznie w następujących terminach:
I termin głosowania:
 w dniu 16 marca

2020r.
- w godzinach 7.00 - 16.00

Jeżeli po sprawdzeniu wyników głosowania okaże się, że
w pierwszym terminie głosowało mniej niż połowa uprawnionych do
głosowania odbędzie się głosowanie w II terminie, w którym quorum nie
obowiązuje.
II termin głosowania:


w dniu 17 marca 2020r.
- w godzinach 7.00 - 16.00

W przypadku gdy kandydaci do obsadzenia ostatniego mandatu
SENATORA uzyskają tą samą liczbę głosów, odbędzie się kolejne
głosowanie pomiędzy tymi kandydatami.
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III termin głosowania - w razie potrzeby:


w dniu 18 marca 2020r.
- w godzinach 7.00 - 16.00

Osoba uprawniona do głosowania dostanie zaproszenie do głosowania
w postaci linku, który zostanie przesłany przez Centrum Informatyki we
współpracy z UKW, wyłącznie na służbowy adres poczty elektronicznej.
Do obsadzenia :
- 25 mandatów dla profesorów i profesorów Uczelni
w tym:


5 mandatów - po jednym dla przedstawiciela
z każdego Wydziału



6 mandatów - po dwa dla przedstawicieli z każdej
Rady Dyscypliny Naukowej



14 mandatów dla przedstawicieli Uczelni z grupy
profesorów i profesorów Uczelni.

Kandydatury na członków SENATU ze wskazaniem charakteru
przedstawicielstwa tj.
- wydziału
- dyscypliny naukowej
- Uczelni
należy złożyć do Sekretariatu Uczelnianej Komisji Wyborczej pok. 304
(III p.) budynku Rektoratu w terminie do dnia 5 marca 2020r. do

godz. 15.00.
*Wzór zgłoszenia kandydata na Senatora z grupy profesorów
i profesorów Uczelni został opublikowany na stronie Uczelni
w banerze „WYBORY 2020”.
Na podstawie dokonanych zgłoszeń UKW przygotuje 3 listy wyborcze
z kandydatami.
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Zgodnie z zapisem § 53 Statutu WUM
Każda osoba uprawniona do głosowania w grupie wyborczej profesorów
i profesorów Uczelni, oddaje głos na jednego kandydata, na każdej
z trzech kart wyborczych przygotowanych przez UKW.

II. Wybory do SENATU z grupy
pozostałych nauczycieli
akademickich
Wybory do Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
odbędą się elektronicznie w następujących terminach:
I Termin głosowania:


w dniu 23 marca 2020r.
- w godzinach 7.00 - 16.00

Jeżeli po sprawdzeniu wyników głosowania okaże się, że w pierwszym
terminie głosowało mniej niż połowa uprawnionych do głosowania
odbędzie się głosowanie w II terminie, w którym quorum nie obowiązuje.
II termin głosowania:


w dniu 24 marca 2020r.
- w godzinach 7.00 - 16.00

W przypadku gdy kandydaci do obsadzenia ostatniego mandatu
SENATORA uzyskają tą samą liczbę głosów, odbędzie się kolejne
głosowanie pomiędzy tymi kandydatami.
III termin głosowania – w razie potrzeby :


w dniu 25 marca 2020r.
- w godzinach 7.00 - 16.00
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Osoba uprawniona do głosowania dostanie zaproszenie do głosowania
w postaci linku, który zostanie przesłany przez Centrum Informatyki we
współpracy z UKW, wyłącznie na służbowy adres poczty elektronicznej.

Do obsadzenia:
- 10 mandatów

Kandydatury

na członków Senatu należy złożyć do Sekretariatu
Uczelnianej Komisji Wyborczej pok. 304 III p. Budynku Rektoratu
w terminie do dnia 9 marca 2020r. do godz. 15.00.
*Wzór zgłoszenia na Senatora z grupy pozostałych nauczycieli
akademickich został opublikowany na stronie Uczelni w banerze
„WYBORY 2020”.

III. Wybory do SENATU z grupy
pracowników niebędących
nauczycielami akademickich
Wybory do Senatu z grupy pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi odbędą się elektronicznie w następujących terminach:
I termin głosowania:


w dniu 30 marca 2020r.
- w godzinach 7.00 - 15.00

Jeżeli po sprawdzeniu wyników głosowania okaże się, że w pierwszym
terminie głosowało mniej niż połowa uprawnionych do głosowania
odbędzie się głosowanie w II terminie, w którym quorum nie obowiązuje.
II termin głosowania:


w dniu 31 marca 2020r.
- w godzinach 7.00 - 15.00
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W przypadku gdy kandydaci do obsadzenia ostatniego mandatu
SENATORA uzyskają tą samą liczbę głosów, odbędzie się kolejne
głosowanie pomiędzy tymi kandydatami.
III termin głosowania - w razie potrzeby:


w dniu 1 kwietnia 2020r.
- w godzinach 7.00 - 15.00

Osoba uprawniona do głosowania dostanie zaproszenie do głosowania
w postaci linku, który zostanie przesłany przez Centrum Informatyki we
współpracy z UKW, wyłącznie na służbowy adres poczty elektronicznej.
Do obsadzenia:

- 4 mandaty
Kandydatury

na członków Senatu należy złożyć do Sekretariatu
Uczelnianej Komisji Wyborczej pok. 304 III p. Budynku Rektoratu
w terminie do dnia 11 marca 2020r. do godz. 15.00.
*Wzór zgłoszenia na Senatora z grupy pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi został opublikowany na stronie Uczelni
w banerze „WYBORY 2020”.

PRZEWODNICZĄCY
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Dr hab. Zbigniew SAMOCHOCKI
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