KOMUNIKAT NR 8/2021
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie przyjmowania zgłoszeń i oświadczeń kandydatów do Senatu Uniwersytetu
Szczecińskiego w wyborach uzupełniających
1. Zgłaszanie kandydatów do Senatu oraz przyjmowanie oświadczeń od kandydatów odbywa się
z wykorzystaniem pracowniczych kont pocztowych w domenie usz.edu.pl w terminie od
7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) do 11 czerwca 2021 r. (piątek).
2. Przyjmowanie zgłoszeń i oświadczeń odbywa się za pomocą poczty internetowej na
konto pocztowe Pani Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej Marzeny Reszki:
marzena.reszka@usz.edu.pl.
3. Kandydata do Senatu należy zgłosić wypełniając według załącznika nr 1 Komunikatu nr
11/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie formy
pisemnego zgłoszenia kandydata na członka Senatu oraz oświadczenia i zgody osoby
zgłaszanej na kandydowanie, wzór ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO SENATU, a następnie
wysyłając skan lub zdjęcie własnoręcznie i czytelnie podpisanego zgłoszenia pod adres
mailowy wskazany w pkt 2.
4. Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć skan lub zdjęcie własnoręcznie i czytelnie
podpisanego dokumentu ZGODA NA KANDYDOWANIE (załącznik nr 2 Komunikatu 11/2020
UKW US) oraz OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA SENATU (załącznik nr 3
Komunikatu 11/2020 UKW US).
5. Cofnięcie zgody na kandydowanie do Senatu następuje poprzez ponowne przesłanie
oświadczenia z brakiem zgody na kandydowanie do Senatu.
6. Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW) nie będzie brała pod uwagę plików zawierających obraz
więcej niż jednego dokumentu (załącznika). Każdy dokument należy przekazywać jako
odrębny plik (np. jednostronicowy pdf).
7. W przypadku wystąpienia problemów z przesłaniem zgłoszenia lub oświadczeń należy zwrócić
się do Pani Sekretarz UKW Marzeny Reszki (marzena.reszka@usz.edu.pl, tel. 444 10 46).
8. Dopuszcza się składanie w oznaczonym czasie (zob. pkt 1) zgłoszeń i oświadczeń
kandydatów do Senatu w formie papierowej poprzez złożenie ich do specjalnej urny
wystawionej w budynku Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego.
9. W dniu 14 czerwca 2021 r. nastąpi poddanie do wiadomości przez UKW listy osób
kandydujących do Senatu w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku
profesora lub profesora Uniwersytetu w grupie pracowników dydaktycznych.
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