KOMUNIKAT NR 18
Uczelnianej Komisji Wyborczej WUM
z dnia 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie organizacji spotkania przedwyborczego
w dniu 15 kwietnia 2020 r. o godzinie 11.00.
Uczelniana Komisja Wyborcza, ogłasza następujący przebieg spotkania
przedwyborczego w dniu 15.04.2020 r.
1. Spotkanie przedwyborcze z członkami wspólnoty Uczelni odbędzie się w formie
zdalnej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej do
porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem portalu YouTube, poprzez
udostępnienie linku niepublicznego przez Centrum Informatyki WUM; link
zostanie udostępniony członkom wspólnoty Uczelni w dniu 14.04.2020 r.
w godzinach od 8.00 do 16.00, na służbowe adresy poczty elektronicznej
pracowników i doktorantów: imie.nazwisko@wum.edu.pl, oraz studentów:
snumeralbumu@student.wum.edu.pl (numer albumu 6-cyfrowy z 0 na początku).
W korespondencji email zostanie zawarta instrukcja ws otwarcia linku oraz dane
asysty technicznej.
2. Miejscem spotkania przedwyborczego, skąd transmitowane będą wystąpienia
Kandydatów na Rektora, będzie sala posiedzeń SENATU WUM.
3. Na podium zainstalowane zostaną trzy monitory komputerowe (laptopy),
w bezpiecznej odległości, ze względów sanitarno-epidemiologicznych dla
prowadzącego spotkanie Przewodniczącego UKW oraz dla każdego Kandydata.
4. Przewiduje się zadawanie pytań każdemu z Kandydatów na Rektora, poprzez
wysłanie ich na dedykowane adresy email:
1) pytania.zgaciong@wum.edu.pl
2) pytania.mwielgos@wum.edu.pl

do dnia 14 kwietnia 2020 r. do godziny 12.00.
Warunkiem przedstawienia przez Przewodniczącego UKW pytania danemu
Kandydatowi jest jego wysłanie z adresu służbowego z domeną Uczelni
(wum.edu.pl) oraz oznaczenie go pełnym imieniem i nazwiskiem, ze wskazaniem
jednostki organizacyjnej Uczelni, a jeżeli zadający pytanie jest Elektorem, to
zaznaczenie tej okoliczności. Po zakończonym spotkaniu przedwyborczym,
zgłoszone w ten sposób pytania, zostaną opublikowane na stronie www Uczelni
w zakładce „Wybory 2020”.

1

5. Scenariusz spotkania przedwyborczego jest następujący:
1.

OTWARCIE SPOTKANIA PRZEDWYBORCZEGO
Spotkanie otwiera i prowadzi Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
- dr hab. Zbigniew Samochocki.

2.

PRZEDSTAWIENIE KANDYDATÓW NA REKTORA W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

Kandydatami na stanowisko Rektora na kadencję 2020-2024 są:
1) Pan prof. dr hab. Zbigniew GACIONG,
2) Pan prof. dr hab. Mirosław WIELGOŚ,

3.

WYSTĄPIENIA KANDYDATÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ
(do 30 minut)

1) wystąpienie Pana prof. dr hab. Zbigniewa GACIONGA
2) PYTANIA DO KANDYDATA
3) wystąpienie Pana prof. dr hab. Mirosława WIELGOSIA
4) PYTANIA DO KANDYDATA

11.05 – 11.35,
11.40 – 12.40,
12.45 – 13.15,
13.20 – 14.20.

Przewodniczący UKW, prowadząc spotkanie odczyta zgłoszone pytania każdemu z Kandydatów,
którzy udzielają na nie odpowiedzi.

4. ZAMKNIĘCIE SPOTKANIA

ok. 15.00

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. Zbigniew SAMOCHOCKI
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