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Uchwała nr 3/2020

Ucze|nianej Komisj i Wyborczej

z &tia 16.01.2020

w sprawie procedury wyborów Wydziałowych Komisji Wyborczych

Na podstawie § 66 ust. 4-6 Statutu Akademii Sźuk Pięknych w Gdańsku przyjętego Uchwałą

Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 27 12019 z dnla26 czerwaa2019 r. zpoź. zm.,

Uczelniana Komisj a Wyborcza ustala:

1. Wyboru Członków WKW dokonuje Rada Programowa Kierunku pod przewodnictwęm

prodziekana.

Głosowanie jest tajne, głosują wszyscy członkowię RP

Przebieg wyborów do WKW:

3, l . Przewodn iczący (prodziekan) powołuj e komisj ę skrutacyjną.

3.2. Zgłaszanie kandydatur przez cńoŃow RP z grupy pracowników samodzielnych

Kierunku (profesor, profesor Uczelni). Po wyraźeniu zgody na kandydowanie odbywa

się głosowanie tajne. Wybierana jest 1 osoba zkażdego kierunku, Głosują wszyscy

członkowie RP w tym student.

3 .3 . Zgłaszanie kandydatur przęz człoŃów RP z grupy pozostĄch pracowników

Kierunku. Po wyrazeniu zgody na kandydowanie odbywa się głosowanie

tajne. Wybierana jest 1 osoba zkażdego kierunku. Głosują wszyscy członkowie RP

w tym student.

Kworum stanowią wszyscy obęcni. Kandydata uważa się z wybranego poprawnie jeśli uzyska

więcej niz połowę ważnych głosów.

Moźma głosować §lko osobiście. Głosowanie polega na zazna§,zel7iu na karcie do głosowania

w określonym polu takiej liczby kandydatow z listy kandydatów, która jest równa liczbie

mandatów przypadających danej grupie wyborczej.

It

2.

3.

4.

5.

Akademia sztuk Pięknych W Gdańsku l Targ Węgtowy 6 | 80-836 Gdańsk I te[. 58 3o1 28 01 l faks 58 3o1 22 oo



6. W prąpadku niespełnienia warunków określon}ch powyżej głos uważa się zaniewńny.

7. Nalezy sporządziś protokół zkużdego głosowania (podpisany przezprzewodniczącego RP

i komisję skrutacyjną), Załącznikami do protokołu są lista obecności z podpisami człoŃów

RP oraz karty do głosowania. Całość dokumentacj i naIeĘ niezwłocznie dostarczyć do

przewodniczącego UKW

8. Uchwała wchodzi w życie zdniem podjęcia,

fuodnicząca UKW
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