
Załącznik do uchwały Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Historycznego UG   

z dnia 11 maja 2020 r. 

 

 

KALENDARZ WYBORCZY WYDZIAŁU  HISTORYCZNEGO UG NA KADENCJĘ 2020-2024 
(zgodnie ze statutem UG z dnia 13 czerwca 2019 r. ze zm.) 

 

    Zgodnie z  Rozdziałem 8. § 24. Ordynacji  Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego w skład rady 

przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału wchodzą:  

  

1) wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego, zatrudnieni na  wydziale, stanowiący więcej niż połowę statutowego składu rady – na  

Wydziale Historycznym  jest to  49 osób  

  

2) wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na wydziale   

stanowiący do 15% składu rady - 14 osób  

  

3) wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów wydziału, stanowiący nie mniej niż 20% składu 

rady – 13 studentów i 6 doktorantów (tylko  doktoranci  studiujący na WH  w starym trybie nie w 

Szkole Doktorskiej) 

  

4) wybrani przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych na 

wydziale, stanowiący do 5% składu rady – na  Wydziale Historycznym   4 osoby  

 

 

    
do  20 maja 2020 r. 
 
 
 
 
 
 

 
Zgłaszanie kandydatów do Rady Przedstawicieli Społeczności 
Akademickiej Wydziału  Historycznego UG na kadencję 2020-2024 
spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale 
Historycznym UG nieposiadających tytułu naukowego profesora lub 
stopnia naukowego doktora habilitowanego.  
  
Ponieważ  wybory odbywają się w systemie  elektronicznym . Proszę 
o wypełnienie karty zgłoszeniowej (zał. 1). Zgłoszenia proszę 
wydrukować i  wypełnić, a następnie przesyłać skan na adres e-mail: 
a.kwasniewska@ug.edu.pl. 
 
  
Zgłoszenie wymaga również pisemnej zgody kandydata (zgodnie ze 
statutem UG z dnia 13 czerwca 2019 r., Rozdział 8, § 25, punkt 2). W 
związku z powyższym proszę zgłoszonych kandydatów o wypełnienie 
i podpisanie dokumentu oznaczonego jako załącznik 2, a następnie 
przesłanie skanu na adres e-mail:  a.kwasniewska@ug.edu.pl. 
 

 
do  20 maja 2020 r. 
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 Zgłaszanie kandydatów do Rady Przedstawicieli Społeczności 
Akademickiej Wydziału Historycznego na kadencję 2020-2024 
spośród pracowników zatrudnionych na Wydziale Historycznym UG, 
niebędących nauczycielami akademickimi 
 
Wybory odbywają się w systemie  elektronicznym,  zgłoszenia proszę 
wydrukować i  wypełnić, a następnie przesyłać skan na adres e-mail: 
aleksandra. girsztowt@ug.edu.pl. 
Proszę o wypełnienie karty zgłoszeniowej (zał. 1).  
  
Zgłoszenie wymaga również pisemnej zgody kandydata (zgodnie ze 
statutem UG z dnia 13 czerwca 2019 r., Rozdział 8, § 25, punkt 2). W 
związku z powyższym proszę zgłoszonych kandydatów o wypełnienie 
i podpisanie dokumentu oznaczonego jako załącznik 2, a następnie 
przesłanie skanu na adres e-mail:  aleksandra. girsztowt@ug.edu.pl. 
 

 
do 20 maja 2020 r. 

 
Zgłaszanie kandydatów do pracy w  komisjach  skrutacyjnych na 
Wydziale Historycznym ( po 3 osoby): 

a) komisja skrutacyjna nauczycieli  nieposiadających tytułu 
naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora 
habilitowanego; 

b) komisja skrutacyjna niebędących nauczycielami 
akademickimi 

c) komisja skrutacyjna RPSAW 
 
Zgłoszenia kandydatów/ kandydatek do komisji skrutacyjnej proszę 
przesłać skanem po wypełnieniu zał.1 na adres e-mail: aleksandra. 
girsztowt@ug.edu.pl. 
 

 
21 maja  2020 r. 

 
Ogłoszenie przez Wydziałową Komisję Wyborczą 

1. Listy kandydatów do Rady Przedstawicieli Społeczności 
Akademickiej WH UG spośród nauczycieli akademickich 
zatrudnionych na Wydziale Historycznym UG 
nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia 
naukowego doktora habilitowanego.  

2. Listy kandydatów do Rady Przedstawicieli Społeczności 
Akademickiej  WH spośród pracowników zatrudnionych na 
Wydziale Historycznym UG, niebędących nauczycielami 
akademickimi 

3. Listy proponowanych kandydatów do pracy w komisjach 
skrutacyjnych  
 

Listy kandydatów zostaną opublikowane na stronie internetowej 
Wydziału Historycznego w zakładce „Wybory” oraz w wersji 
papierowej 
 

 
25 maja 2020 r.  

 
Wybór 14 członków Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej 
Wydziału Historycznego UG na kadencję 2020-2024 spośród 
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nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale  Historycznym 
UG, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia 
naukowego doktora habilitowanego 
 
Wybory odbędą się za pośrednictwem formularza MS Forms 
udostępnionego w prywatnym Zespole RPSAW w aplikacji MS Teams 
w godz. 10.00 -20.00. 
Po zamknięciu formularza komisja skrutacyjna sprawdzi i ogłosi 
wyniki głosowania. 
 

 
25 maja 2020 r. 

 
Wybór 4 członków Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej 
Wydziału Historycznego UG na kadencję 2020 - 2024 spośród 
pracowników zatrudnionych na Wydziale Historycznym UG, 
niebędących nauczycielami akademickimi. 
 
Wybory odbędą się za pośrednictwem formularza MS Forms 
udostępnionego w prywatnym Zespole RPSAW w aplikacji MS Teams 
w godz. 10.00 -20.00. 
Po zamknięciu formularza komisja skrutacyjna sprawdzi i ogłosi 
wyniki głosowania. 
 

 
26 maja 2020 r. 

 
Ogłoszenie  składu  Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej 
Wydziału Historycznego UG  oraz termin posiedzenia RPSAW. 
 

 
26 maja 2020  r. 

 
Otwarcie listy kandydatów na Dziekana WH. 
Zgłoszenia w formie elektronicznej proszę  wydrukować i wypełnić  a 
następnie przesyłać skan na adres e-mail: a.kwasniewska@ug.edu.pl. 
(zał.3) 
Od kandydatów wymagane jest złożenie następujących oświadczenia   
-  zgody na kandydowanie  (zał. 2) 
-  oświadczenia o  spełnieniu warunków ustawowych    (zał. 4)  
Wypełnione i zeskanowane oświadczenia proszę przesłać na adres 
e-mail: a.kwasniewska@ug.edu.pl. 
 

 
2 czerwca 2020 r. 

 
Zamknięcie listy kandydatów na Dziekana WH 
 

 
3 czerwca 2020 r. 

 
Ogłoszenie na stronie internetowej Wydziału Historycznego  listy 
kandydatów na Dziekana  WH. 
 

4 czerwca 2020  Prezentacje sylwetek kandydata/kandydatki lub kandydatów na 
Dziekana Wydziału zakładce „Wybory” na stronie Wydziału 
Historycznego 
 
 

 
10 czerwca  2020 r. 
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Godz. 10.00 Posiedzenie Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej 
Wydziału  Historycznego  UG. Udzielenie rekomendacji kandydatowi 
lub kandydatom na Dziekana W Historycznego UG.  
  
Zebranie wyborcze w aplikacji MS Teams (przewodniczy najstarszy 
wiekiem członek Rady Przedstawicieli) i głosowanie na 
kandydata/kandydatów na Dziekana, (Przewodniczący Rady, komisja 
skrutacyjna oraz Przewodnicząca WKW będą obecni w sali nr… na 
Wydziale  Historycznym). Procedura wyboru zostanie udostępniona 
członkom Rady po ich wyborze.  
  
 

 
10 czerwca  2020 r. 
 

 
Przekazanie JM Rektorowi informacji o wyborze kandydatów na 
dziekana przez przewodniczącego RPSAW 
 

 

  

  

 


