
Szanowni Państwo 

 

Na stronie internetowej dotyczącej wyborów na Wydziale Historycznym: 
https://historia.ug.edu.pl/media/aktualnosci/96497/wybory_2020-2024_-_aktualizacja_22052020 

na 25 maja br. zostały ogłoszone wybory do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej 

Wydziału Historycznego.  

 

Proszę wypełnić formularze w kolejności: 

1. Lista obecności (WH "niesamodzielni" nauczyciele)  

2. Wybór członków RPSAWH ("niesamodzielni" nauczyciele) 

  

Podpisanie listy obecności jest obowiązkowe. Jeżeli liczba przesłanych kart do tajnego 

głosowania (liczba osób, które oddały głosy) będzie wyższa niż liczba osób podpisanych na 

liście obecności, wybory będą NIEWAŻNE!!! 

  

Formularze zgodnie z ogłoszeniem wyborczym będą otwarte 25 maja 2020 r. (poniedziałek) 

w godzinach 10:00-20:00. 

 

Kandydaci: 

1. Derengowski Piotr 

2. Koperkiewicz Arkadiusz 

3. Linda -  Grycza Katarzyna 

4. Łysiak - Łątkowska Anna 

5. Paprot-Wielopolska  Aleksandra 

6. Petelska Michalina 

7. Rembalski Tomasz 
      

Można wybrać maksymalnie 7 spośród  7 kandydatów.  

 

Komisja skrutacyjna: 

 
1. Dąbal Joanna 

2. Landowski Zbigniew 

3. Ślusarska Katarzyna 
 

 

 Głosownie odbywać się będzie w godz. 10:00-20:00 (Państwo wybieracie moment, w 

których zalogujecie się do systemu i oddacie głos w tym przedziale czasowym). 
 W związku z tym, iż wybierają Państwo 7 przedstawicieli, każdy uprawniony może 

oddać 7 głosów lub mniej, według uznania.  Weryfikacje  głosowania przeprowadzi 

komisja skrutacyjna po zakończeniu głosowania. 
 Formularz do głosowania będzie składał się z dwóch części. W części pierwszej 

proszę o oddanie głosu na trzech kandydatów na członków komisji skrutacyjnej. W 

części drugiej proszę o oddanie głosu na maksymalnie 7 kandydatów do Rady 

Przedstawicieli Społeczności Akademickiej WH UG. 
                                          

                                                         Przewodnicząca Wydziałowej Komisji  Wyborczej 

                                                                      Dr hab.  Anna Kwaśniewska, prof.UG    

https://historia.ug.edu.pl/media/aktualnosci/96497/wybory_2020-2024_-_aktualizacja_22052020


Szanowni Państwo 

 

Na stronie internetowej dotyczącej wyborów na Wydziale Historycznym: 

https://historia.ug.edu.pl/media/aktualnosci/96497/wybory_2020-2024_-_aktualizacja_22052020 na 

25 maja br. zostały ogłoszone wybory do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej 

Wydziału Historycznego.  

 

Proszę wypełnić formularze w kolejności: 

1. Lista obecności (WH "nienauczyciele") 

2. Wybór członków RPSAWH ( "nienauczyciele" ) 

  

Podpisanie listy obecności jest obowiązkowe. Jeżeli liczba przesłanych kart do tajnego 

głosowania (liczba osób, które oddały głosy) będzie wyższa niż liczba osób podpisanych na 

liście obecności, wybory będą NIEWAŻNE!!! 

  

Formularze zgodnie z ogłoszeniem wyborczym będą otwarte 25 maja 2020 r. (poniedziałek) 

w godzinach 10:00 - 20:00. 

 

Kandydaci: 

 

1. Głombiowska Żaneta 

2. Lachowska Anna 

3. Ołdziej Lucyna 

4. Pawłowska Joanna 

5. Szumiło Danuta 

Można wybrać maksymalnie 4 spośród 5 kandydatek. 

Komisja skrutacyjna: 

 

     1. Glejzer Agnieszka 

   2. Krause Anna 

     3. Plaskiewicz Aneta 
 

 Głosownie odbywać się będzie w godz. 10:00-20:00 (Państwo wybieracie moment, w 

których zalogujecie się do systemu i oddacie głos w tym przedziale czasowym). 
 W związku z tym, iż wybierają Państwo 4 przedstawicieli ( spośród 5 kandydatów) 

każdy uprawniony może oddać 4 głosy lub mniej, według uznania.  Weryfikację  

głosowania przeprowadzi komisja skrutacyjna po zakończeniu głosowania. 
 Formularz do głosowania będzie składał się z dwóch części. W części pierwszej 

proszę o oddanie głosu na trzech kandydatów na członków komisji skrutacyjnej. W 

części drugiej proszę o oddanie głosu na maksymalnie 4 kandydatów do Rady 

Przedstawicieli Społeczności Akademickiej WH UG. 
 

 

                                                          Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej 

                                                                  Dr hab. Anna Kwaśniewska, prof.UG 

 

https://historia.ug.edu.pl/media/aktualnosci/96497/wybory_2020-2024_-_aktualizacja_22052020

