
Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Społecznych obwieszcza co następuje: 
 

1. Stosownie do uchwały UKW Nr 10/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustalenia liczby przedstawicieli poszczególnych grup wspólnoty Uniwersytetu 
w Senacie na kadencję 2020-2024, Wydział Nauk Społecznych wybierze 4 
senatorów z pośród grupy profesorów i profesorów uczelni oraz 1 senatora z 
pośród grupy pozostałych nauczycieli akademickich. 

2. Wybory w obu grupach wyborców odbędą się w dniu 24 czerwca 2020 r., w 
godzinach od 9.00 do 11.00, w formie głosowania internetowego, za 
pośrednictwem systemu USOS (po zalogowaniu do systemu proszę wybrać 
zakładkę „wybory”). 

3. W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury wyborów, w jednej, 
czy też obu grupach wyborców, drugie głosowanie nastąpi w godzinach 
11.15-13.15. O konieczności przeprowadzenia drugiej tury zostaną Państwo 
powiadamiani mailowo bezpośrednio po zakończeniu I tury. 

4. Kandydaci na członków Senatu mogą być zgłaszani wyłącznie w formie 
pisemnej na formularzu zgłoszenia (wzór zgłoszenia stanowi załącznik do 
komunikatu UKW Nr 3 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zgłaszania 
kandydatów do Senatu UPH na kadencję 2020-2024). 

5. Do formularza zgłoszenia należy dołączyć podpisaną zgodę kandydata wraz z 
oświadczeniem o spełnieniu przez niego wymagań do pełnienia funkcji 
członka senatu (wzór zgody stanowi załącznik do komunikatu UKW Nr 3 z 
dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Senatu UPH na 
kadencję 2020-2024). 

6. Kandydat na członka Senatu do zgody, o której mowa w pkt 5, załącza w 
zamkniętej kopercie wypełnione oświadczenie lustracyjne lub oświadczenie o 
jego wcześniejszym złożeniu (dotyczy to tylko osób zobowiązanych do 
złożenia takiego oświadczenia). 

7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4,5,6,  należy dostarczyć najpóźniej do 
dnia 22 czerwca, godzina 15.00, do sekretarza WKW mgr Izabeli Łopatka 
(pocztą lub osobiście, w godz. 7.30-11.30 w każdy poniedziałek, środę i 
piątek). 

8. Na kilka dni przed terminem wyborów instrukcja głosowania internetowego 
zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydziału oraz przesłana na 
Państwa pocztę (obecnie jest opracowywana przez informatyków). 

 
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej 
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