
 Uchwała nr 34/2020 

 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

z dnia 29 maja  2020 roku 

 

w sprawie wyznaczenia miejsca i terminu zgłaszania kandydatów do Senatu 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 

 

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

oraz zarządzenia Rektora nr 90/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie  określenia szczegółowych 

zasad przeprowadzania posiedzeń podmiotów kolegialnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem 

technologii informatycznych oraz zasad podejmowania uchwał w trybie obiegowym, 

korespondencyjnym lub elektronicznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala 

się,  co następuje: 

§ 1 

1. Zgłoszenie kandydata oraz oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie  

do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach składane są łącznie za potwierdzeniem 

odbioru. 

2. Zgłoszenia kandydatów na członka Senatu w grupie profesorów i profesorów Uczelni oraz 

pozostałych nauczycieli akademickich dokonywane są w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

właściwe Okręgowe Komisje Wyborcze, z wyłączeniem grupy profesorów i profesorów Uczelni 

oraz pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi  świadczących pracę: 

1) w Filii w Piotrkowie Trybunalskim, którzy zgłoszeń dokonują  w Sekretariacie Dziekana 

Filii w  Piotrkowie Trybunalskim, ul. Juliusza Słowackiego 114/118, pok. 29 budynek B, 

2) w Filii w Sandomierzu, którzy zgłoszeń dokonują w Sekretariacie Dziekana Filii 

w Sandomierzu, ul. Schinzla 13a, pok. 109. 

3. Zgłoszenia kandydatów na członka Senatu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w jednostkach międzywydziałowych, pozawydziałowych, ogólnouczelnianych  oraz pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi  odbywają się w Kielcach, w dniach od 1 czerwca 2020 

r. do 8 czerwca 2020 r. w godzinach 8.00-13.00, przy ul. Żeromskiego 5, pok. 113 – Dział 

Organizacyjno-Prawny. 

4. Oświadczenie studenta oraz zgłoszenie danej kandydatury składane są łącznie w siedzibie 

Uczelnianej Rady Samorządu Studentów w Kielcach, przy ul. Śląskiej 11 (D.S. Łącznik),  pok. 08 

(studenci studiujący w Kielcach), ul. Słowackiego 114/118 w Piotrkowie Trybunalskim -  D.S. 

Olimp, pok. 10 B (studenci studiujący w Filii w Piotrkowie Trybunalskim), w Sekretariacie 

Dziekana Filii w Sandomierzu, ul. Schinzla 13a, pok. 109 (studenci studiujący w Filii  

w Sandomierzu). 

5. Oświadczenie doktoranta oraz zgłoszenie danej kandydatury składane są łącznie w siedzibie 

Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 17, pok. 32,  

w godz. 9.00-11.00. 



 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          Przewodniczący 

 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 

mgr Roman Wołowiec 


