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UNIWERSYTETU
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z dnia 10listopada2020
w sprawie formy zg|aszaniakandydatów na członka rady naukowej
Napodstawie$ l0ust. l pkt.2załąeankanr4stanowiącego załącmkdouchwałynr58/2019
Senatu Uniwersytefu Szczecińskiego z dnia 30 maja fa19 r. w sprawie przyjęcia Stafutu
Uniwersytetu Szczecinskiego w zrńI. z $ l uchwaĘ nr 97lf020 Senafu Uniwersytefu
Szczecińskiego z dnta 29 pażdziemka 2020 r. w sprawie wyrazenia opinii doĘczącej
przeprowadzenia wyborów do rad naukowych insftutów
w trybie wykorzystującym
technologie informatyczne Ucze|niana Komisja Wyborcza Uniwersytefu Szczecińskiego
uchwala, co następuje:

s1
Przyjmowanie zgJ'oszeń kandydatów i oświadczeń osób zgłaszanych o zgodzie na
kandydowanie do radynaukowej instytum odbywa się w omaczonym czasie z wykorzystaniem
pracowniczych kont pocztowych w domenie usz.edu.pl i jednolitego systemu przesyłania
korespondencji.

s2
Jednym z warunków uznania za wafue zgloszeń i oświadczeń w1nnienionych w $ 1 jest
dołączenie do przesyłanej korespondencji załącznika w postaci czytelnego skanu lub zdjęcia
własnoręcznie podpisanego zgłoszenia lub oświadczenia. Zaleca się przesyłanię skanów lub
zdjęć,w formatach PDF, JPG, JPEG, HEIF bądz }IEVC.

$3
Dopuszcza się składanie w ofr]aczon}łn czasie wymienionych w $ 1 dokumentów w formie
papierowej paprzez złażenle ich do specjalnej urny wystawionej w budynku rełftoratu
Uniwersytetu Szczecińskiego.

s4
Rekomendow?newzw

zgloszenia i oświadczenia stanowiązałącznki nr 1 i 2 do uchwały'

$s
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

PrzewodniczTy UKW: Dariusz Chojecki
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zAŁĄCzNIKl{R
ZGŁoSZENIE

l
KANDYDATA

Do RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU

Zglaszam'

(imię i nazwisko' stopiń naukou4y/ tytd naukowy)

zatudnionegow instytucię..'.......
do radynaukowej tego insĘtutu

(dat4 czytsby whsnoręczny po&is _ imię i nazwisko oaoby zgłaszającej)

(stopie'lrnaukowy / tytril naukowy osoby zgłaszającej)

.

zatndnionym w lJniwersytecie Szczecińskim
Cąmne prawo wyborcze przysługujemrczycielom akade,mic|cim
w grupie pracowników badawczodydakĘcznych albo badaYazycL

?'AŁĄC7}IIKIYR

2

oŚwrłpcffiNlp

KANDYDATA

Do RADY NAI.]KowE'

INSTYTUTU

Oświadczam*,żs wyraż,amzgodę na kandydorvanie do rady naukowej instl,/h]fu

(nazn'aftrcĘn*u)

(daĘ czyt.elny

podpis _ imię i nazn'isko osoby sł*adającej oświadczenie)

(stopień naukowy / Ętr* naukovryosoby *ładającej oświadczenie)

* Bierne prawo wyborcze przysługujenauczycielom akadęmickim zatr'}dnionymw Uniwersytecie

Srczecińskim
w grupie pracownikón' badawczodydakĘcznych albo badawczych w pehym wymim:zeetatrqkJórzy posiadają
co najmniej stopiennaukowy doktora-

