
Gdańsk, dnia  17.09.2021 r. 

OGŁOSZENIE WYBORCZE 
 

KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU 

HISTORYCZNEGO  
zwołuje zebranie wyborcze nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

Wydziale  Historycznym na stanowisku profesora lub profesora uczelni 

albo posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego 

(z wyłączeniem Dziekana, prodziekanów, dyrektorów instytutów 

bądź kierowników katedr) 

w celu podjęcia uchwały w przedmiocie przeprowadzenia wyborów 

przedstawicieli tej grupy nauczycieli akademickich do Rady Wydziału 

Historycznego na kadencję od 3 listopada 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r. 

 

Zebranie odbędzie się  23  września 2021 r. o godz. 11:00 

w aplikacji MS Teams z wykorzystaniem MS Forms 
Jeżeli w zebraniu w powyższym terminie weźmie udział mniej niż 50% uprawnionych do 

głosowania, tego samego dnia o godz. 11.15 odbędzie się zebranie w drugim terminie. Do 

przeprowadzenia zebrania w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do 

głosowania. Głosy oddane w pierwszym terminie nie zostaną uwzględnione przy obliczaniu 

głosów i ustalaniu wyniku wyborów przeprowadzonych w drugim terminie. 

 

Na zebraniu wyborczym zostanie poddana pod głosowanie uchwała w brzmieniu: 

„Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale 

Historycznym na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo 

posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, a niezajmujących 

stanowiska Dziekana, prodziekana, dyrektora instytutu lub kierownika katedry, 

postanawia, że do Rady Wydziału Historycznego w tej grupie pracowników 



zostaną przeprowadzone wybory na zasadach określonych w Ordynacji 

wyborczej UG”.* 

 

 

Jeśli uchwała o takiej treści nie uzyska wymaganej większości 2/3 głosów – w 

skład Rady Wydziału Historycznego wejdą wszyscy nauczyciele akademiccy 

zatrudnieni na Wydziale Historycznym na stanowisku profesora lub profesora 

uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego. 

 

 

*Tylko osoby zatrudnione w Uniwersytecie Gdańskim jako podstawowym miejscu pracy (Statut UG par.74, ust.3) 

 

      

Proponowany skład Komisji Skrutacyjnej: 

 

      

      1. Dr hab. Anna  Paner, prof.UG 

      2. Prof. dr hab. Andrzej Kowalski 

      3. Dr hab. Magdalena Nowak, prof.UG 

 

 Istnieje możliwość zgłaszania innych kandydatów do komisji skrutacyjnej - do 21.09.2021 r. Jeśli do tego 

terminu nie wpłyną do Komisji zgłoszenia innych kandydatur, odbędzie się głosowanie nad w/w 

kandydaturami. Uczestnictwo w KS wiążę się z fizycznym pobytem  na Wydziale Historycznym w podczas 

zebrania i głosowania. 

 
Przewodnicząca  

Komisji Wyborczej Wydziału Historycznego 
Dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. UG 


