KOMUNIKAT
Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 27.03.2020
dotyczący zmian w kalendarzu wyborczym.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej informuje, że w związku
z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2020 r. w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych nadzorowanych przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem
SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 516) oraz zarządzenia nr 46 Rektora Akademii z dnia 27
marca 2020 r., w konsekwencji przedłużenia okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych oraz
zamknięcia budynków Uczelni, a także wprowadzenia zakazu zgromadzeń powyżej 2 osób
dalszemu przedłużeniu ulegną terminy kolejnych czynności w ramach wyborów władz
Uczelni na kadencję 2020-2024.
Mając powyższe na uwadze, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
przedstawia w załączeniu projekt zmiany harmonogramu wyborczego aktualny przy
obecnych ograniczeniach prawnych. Jednocześnie jednak zastrzec należy, że dynamiczny
rozwój sytuacji i ryzyko kolejnego przedłużenia przywołanych zakazów mogą doprowadzić do
dalszych opóźnień procesu wyborczego. Tak długo jak ograniczenia prawne będą
utrzymywane nie będzie możliwe wznowienie procesu wyborczego bez istotnych zmian jego
regulacji, a utrzymywanie się stanu pandemii czyni niemożliwym przeprowadzenie wyborów
bez wprowadzenia znacznego ryzyka epidemiologicznego dla członków wspólnoty Uczelni
uczestniczących w tym procesie.
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej zwraca się zatem z prośbą do
wszystkich członków wspólnoty uczelni o bieżące monitorowanie informacji o
funkcjonowaniu Uczelni, w tym informacji zamieszczanych w zakładce Uczelnianej Komisji
Wyborczej.

Zmiany dokonane w kalendarzu wyborów zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem
W dniach od 17.02.2020 (poniedziałek) do 21.02.2020 (piątek) w godzinach od 12.00 do
14.00 i w dniu 02.03.2020 poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00- zgłaszanie
kandydatów na członków Kolegium Elektorów na ręce Uczelnianej Komisji Wyborczej
(złożenie pisemnej zgody na kandydowanie i – jeśli jest wymagane – oświadczenia o złożeniu
na ręce Rektora oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu
oświadczenia lustracyjnego). Miejsce dyżurów członków UKW będzie podane w osobnym
komunikacie.

1. poniedziałek 2 marca 2020 r., godz. 14.00-16.00, Aula Stuligrosza - wybór elektorów z
grupy prof. i prof. AMP, ewentualne dodatkowe głosowanie odbędzie się o godz.
17.00
2. poniedziałek 9 marca 2020 r., godz. 12.00-15.00 , Aula Stuligrosza - wybór elektorów
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (dr hab., dr, as. mgr, wykładowcy,
lektorzy), ewentualne dodatkowe głosowanie odbędzie się o godz. 16.00
3. środa 11 marca 2020 r., godz. 13.00-14.00, Aula Stuligrosza - wybór elektorów z
grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, ewentualne
dodatkowe głosowanie odbędzie się o godz. 15.00
4. do dnia 12 marca 2020 r. - wyboru elektorów zgodnie z regulaminami samorządów
dokonują studenci i doktoranci
5. do dnia 13 marca 2020 r. - ogłoszenie przez UKW składu Kolegium Elektorów
6. w dniach 16 i 17 kwietnia 2020 r., godz. 12.00-14.00 - zgłaszanie kandydatów na
stanowisko Rektora (dyżury UKW w wyznaczonej sali)
7. 17 kwietnia 2020 r. piątek godz. 15.00 - Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza listę
kandydatów na stanowisko Rektora
8. 20 kwietnia 2020 r., poniedziałek godz. 12.00, Aula Nova - OTWARTE ZEBRANIE
WYBORCZE, spotkanie kandydatów ze wspólnotą Uczelni
9. 22 kwietnia 2020 r. środa:


posiedzenie Senatu Uczelni, w czasie którego nastąpi zaopiniowanie kandydatów
na rektora



niezwłoczne przekazanie opinii Senatu wspólnocie Uczelni (komunikat UKW)

10. czwartek kwietnia 2020 r.:
 posiedzenie Rady Uczelni, w czasie którego nastąpi wskazanie (rekomendowanie)
kandydatów na rektora z listy zaopiniowanej przez Senat
 niezwłoczne przekazanie uchwały Rady Uczelni wspólnocie Uczelni (komunikat
UKW)
11. poniedziałek 27 kwietnia 2020 r., godz. 15.00 - 16.00 Sala Prezydencka
– Kolegium Elektorów dokonuje WYBORU REKTORA

12. w dniu 28 kwietnia (wtorek) w godzinach od 12-00 do 14-00

- zgłaszanie

kandydatur na Dziekanów
13. środa 29 kwietnia 2020 r., godz. 11.00-16.00

Sala Prezydencka - WYBÓR

DZIEKANÓW
14. w dniu 4

maja 2020 r. poniedziałek - zgłaszanie kandydatur na Dyrektorów

Instytutów
15. 6 maja 2020 r., godz. 11.00-16.00 Sala Prezydencka - WYBÓR DYREKTORÓW
INSTYTUTÓW
16. w dniach od 7 (czwartek) do 29 (piątek) maja 2020 r. WYBORY BEZPOŚREDNIE DO
SENATU na zebraniach ogólnych trzech grup (gr.) wymienionych w § 55 ust. 3 Statutu
Uczelni:
a. 11 maja 2020, godz. 12.00, Aula Nova – wybór w gr. pozostałych nauczycieli
akademickich
b. 14 maja 2020, godz. 13.00, Sala Błękitna – wybór w gr. pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi
c. 18 maja 2020, godz. 12.00, Sala Prezydencka

- wybór w gr. nauczycieli

akademickich będących prof. i prof. AMP
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
Prof. dr hab. Leon Zaborowski

