KOMIJI\IIKAT NR 13/2020
UCZELMAFIEJ

KoMISJI wYBoRCzBJ

UNIWERSYTETU

sZCzECŃsKIEGo

z dnia 19 listopada2020r.
w sprawie przyjmowania zgloszeń i oświadczeńkandydatów do rad naukowych instytutów

l.

Zgłaszanie kandydatów do rad naukowych oraz przyjrnowanie oświadczeń od kandydatów odbywa
się z wykorzystaniem pracowniczych kont pocztowych w domenie usz.edu.pl w terminie od 23 listopada (poniedziałek) do 21 listopada br. do godz. 14:00 (piątek).

2. Nauczyciele akademiccy posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do rad naukowych
otrzymują korespondencję wyborczą w dniu 23 listopada br. (poniedziałeĘ, wysłaną zkontapocztowego wybory.rady@usz.edu.pl i zaĘrtułowaną:,,Wybory do rad naukowych insĘtutóf'.
3. Przyjmowanie zgłoszeń i oświadczeń odbywa się za pomocą aplikacji Microsoft Forms.
4. Korespondencja wyborcza' o któĘ
elekhonicznych.

mowa w pkt. 2, zawiera dwa linki (hiperłącza) do formularzy

5. Pierwszy link sfuł do otwarcia formularzą który pozwala zgłosić kandydata.
5.1. w formularan na|eĘ zamaczyć pole wyboru ptzy z$asranym kandydacie, a następnie przekazać p|lk(przycisk akcji: .przekaż plik') w postaci skanu lub zdjęcia własnoręeznie i czytelnie podpisanąoZGŁoSZENIA
KANDYDATA Do RADYNAUKOWEJ (załączrlrknr |).
5.2. Przekazane pliki powinnybyć zgodne zzannczonymi

polami wyboru.

5.3. Linki do pobrania załącnt|k'arr 1 w formatach docx i pdf zrnjdują się w formularzr.
5.4. Po zanlaczeniu wybranego kandydata i przekazaniu wymagarrego zgloszenia na|eĘ kliknąć
na przycisk .przeŚlij'.
5.5. Zgłaszaiący powinni poinformować osoby zgłaszane o fakcie zgłmzenia (kandydowanie
wymaga j ednego poprawnego zgłoszenia).
5.6. Zgłaszający możedokonać kolejnych zgłoszeń w oznaczonym czasie (zob. pkt. 1).
6. Drugi link sfuĘ do otwarcia formularza, który jest przem:nrczonyd|a kandydujących do rady naukowej insĘrtutu.
6.1. w formularan na|eĘ zantacn1ć pole opcji 'zgoda na kandydowanie' a następnie pnekazać
dwa pliki (przycisk akcji: .przekaz plik') w postaci skanu lub zdjęcia własnoręcznie i czytel.
nie podpisanęo dokumentu. Pierwszy z dokumentów to OŚWIADCZEME KANDYDATA Do
RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU o ZC'ODZIE NA KANDYDOWANIE (zatącmilk m 2), drugi to
oŚwtADcZEME
KANDYDATA
Do RADY NAUKoWEJ
INSTYT{JTU o SPEŁMENIU
USTAwowYcH I sTATI.nowYcH wYMoGow (załączniknt 3).
6.2. Linkidopobraniazałączrrikównr2im3wfbrmatachdocxipdfznajdująsięwformulara'r.
6.3' Po przekazzniuwymaganych oświadczeń nalezy kliknąć na przycisk .prześlij'.
6.4. Cofuięcie zgody na kandydowanie do rady naukowej następuje poprzez ponowne przesłanie
formularza z zazrwczaną opcją .nie' (w oznaczonym czasie).
7. Uczelniana Komisja Wyborcza (UK!v) nie będzie brała pod uwagę plików zawierających obraz
więcej niż jednego dokumentu (załącmika). Kużdy dokument na|eĘ przekarywać jako odębny
plik (np. jednostronicowy pdf).

Rekomendrrj€my pzekazywanie agloszń i ośryiaóczeńwc ntorsĘ w środęł w czwańek do południr (24' 25 iz6listopada br.) araz zalecmy sprarvdaie wiadomości-śmieci
w poczcie prłlcow.
niczej.
9. w prapadhr urysĘlienia pr.oblemówzpocĄ, ele|droniczn4 w szłzegó|nościtnrdnościw zalogowaniq naleźyw pierwszej kolejnofui zu.róciÓ się do pana Adama gorguńskiego z Uczelnianego
Centrum Informatycaęo (tel. 91 Ą4Ą 1oo1,kom. 783 909 90ó"),natomiastprąy niemżności rozwiązania proble'mu_ e 1lmi se|rreirz IJKW, IV[rze,nyRes*i (mffiena.6?ta@nrsz.eórpl).
l0. Dopuszcza się składaniew oznaczoĄ/m czasie (zob. ptt l) zsłosań i Ńwia&zm landydatów do
raĄ naukowej w fomie papierowej W?il,
ńoinnie ich do Ęecjl|nej umy wystawionej w bu.
d}mkurektoratuUniwerrytetu Szczecińskiego.
11. w dniu l grudnia br. (wtor*) nastą'i @mie do wi&mości plzez t}KW list osób t@d'{ących
do rad naukourychinstytutow.

Pvswńnicący

UKW: Dariusz Choj ecki

