
Uchwała nr 5/2020 

 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

z dnia 14 lutego 2020 roku 

 

w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Kolegium Elektorów 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz do Senatu Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 

 

Na podstawie § 113 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 

 

1. W celu przeprowadzenia wyboru elektorów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach oraz przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach tworzy się następujące okręgi wyborcze: 

1) Okręg nr 1 – dla profesorów i profesorów Uczelni oraz pozostałych nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, 

2) Okręg nr 2 – dla profesorów i profesorów Uczelni oraz pozostałych nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na Wydziale Sztuki, 

3) Okręg nr 3 – dla profesorów i profesorów Uczelni oraz pozostałych nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, 

4) Okręg nr 4 – dla profesorów i profesorów Uczelni oraz pozostałych nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w Collegium Medicum, 

5) Okręg nr 5 – dla profesorów i profesorów Uczelni oraz pozostałych nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym, 

6) Okręg nr 6 – dla profesorów i profesorów Uczelni oraz pozostałych nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, 

7) Okręg nr 7 – dla profesorów i profesorów Uczelni oraz pozostałych nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w Filii w Piotrkowie Trybunalskim i w Sandomierzu, 

8) Okręg nr 8 – dla profesorów i profesorów Uczelni oraz pozostałych nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych  

oraz dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

2. Przypisanie nauczycieli akademickich do okręgu wyborczego następuje według miejsca 

świadczenia pracy przez  nauczyciela. 

3. W celu przeprowadzenia wyboru elektorów do kolegium elektorów Uniwersytetu  

oraz przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu spośród doktorantów tworzy się jeden okręg 

wyborczy oznaczony jako Okręg nr 9.  

4. W celu przeprowadzenia wyboru elektorów do kolegium elektorów Uniwersytetu  

oraz przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu spośród studentów tworzy się następujące okręgi 

wyborcze: 

1) Okręg nr 10 – dla  studentów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, 

2) Okręg nr 11 – na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych  dla studentów  Wydziału Prawa i 

                         Nauk Społecznych oraz Wydziału Sztuki,  

3) Okręg nr 12 – dla studentów Collegium Medicum, 

4) Okręg nr 13 – dla studentów na Wydziale Humanistycznym, 

5) Okręg nr 14 – dla studentów na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, 



6) Okręg nr 15 –  w Filii w Piotrkowie Trybunalskim dla studentów Filii w Piotrkowie  

                          Trybunalskim i w Filii w Sandomierzu dla studentów Filii w Sandomierzu. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                 Przewodniczący 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 

                                                                                                                 mgr Roman Wołowiec 

 


