
 Uchwała Nr 44/2016 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia 7 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na prorektorów na kadencję 2016-2020  

 

Na podstawie § 90  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje: 

§ 1 

1. Uniwersytecka Komisja Wyborcza stwierdza, że kandydatami na funkcję prorektorów 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016-2020 zgłoszonymi przez rektora 

elekta są: 

1) dr hab. Barbara Zbroińska prof. UJK  -   na prorektora ds. rozwoju i finansów, 

2) prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek  - na prorektora ds. medycznych, 

3) prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło - na prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą, 

4) prof. zw. dr hab. Marek Ruszkowski - na prorektora ds. studenckich i kształcenia. 

2. Kandydujący na funkcję prorektora ds. studenckich i kształcenia prof. zw. dr hab. Marek 

Ruszkowski  zgodnie z art.75 ust.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwem wyższym 

(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) uzyskał zgodę większości przedstawicieli studentów 

i doktorantów w kolegium elektorów Uniwersytetu. 

§ 2 

Przyjmuje się tekst obwieszczenia w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na funkcję prorektorów 

Uniwersytetu na kadencję 2016-2020, który stanowi załącznik do uchwały. 

          § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                                                                

Przewodniczący 

 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 

   r. pr. Roman Wołowiec 

 

 

 

 

 

 

 



OBWIESZCZENIE  nr 7 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia 7 kwietnia  2016 roku 

 

w sprawie ogłoszenia  listy  kandydatów na prorektorów   

Uniwersytetu na kadencję 2016-2020 

 

 

Uniwersytecka Komisja Wyborcza ogłasza, że kandydatami na funkcję prorektorów Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016-2020 zgłoszonymi przez rektora elekta są: 

1) dr hab. Barbara Zbroińska prof. UJK  -  na prorektora ds. rozwoju i finansów, 

2) prof. zw. dr  hab. Stanisław Głuszek  - na prorektora ds. medycznych, 

3) prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło - na prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą, 

4) prof. zw. dr hab. Marek Ruszkowski - na prorektora ds. studenckich i kształcenia. 

 

 

 

Przewodniczący 

 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 

   r. pr. Roman Wołowiec 

 

 


