Szanowni Państwo!
Zgodnie z decyzją Rektora UW (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 129 z
dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Historycznego) Wydziałowa
Komisja Wyborcza starego Wydziału Historycznego organizuje zebrania wyborcze na
Wydziale Archeologii, Wydziale Historii i Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce.
Będą to wybory nietypowe: ze względu na podział mocno opóźnione w stosunku do
oryginalnego kalendarza wyborczego (będą się odbywać w lipcu i we wrześniu), a z powodu
pandemii COVID-19 całkowicie zdalne (za pośrednictwem USOS-a i Ankietera).
Liczymy na Państwa udział, współpracę i wyrozumiałość.
Pracujemy teraz nad przygotowaniem wyborów. Ogłosimy je 1 lipca. Wtedy też dostaną
Państwo szczegółowe instrukcje. Bardzo Państwa prosimy o sprawdzenie, czy macie w USOS
aktualną afiliację – liczy się przynależność do danego instytutu (nie dotyczy to pracowników
zatrudnionych bezpośrednio na wydziale, gdyż składają stosowne oświadczenia). Ewentualne
trudności prosimy zgłaszać przedstawicielom WKW w instytutach (IA: Sławomir Rzepka
s.rzepka@uw.edu.pl; IEiAK: Agnieszka Kościańska akoscianska@uw.edu.pl; IH: Konrad
Bobiatyński

k.bobiatynski@uw.edu.pl;

IHS:

Magdalena

Wróblewska

m.wroblewska3@uw.edu.pl; IMUZ: Agnieszka Gołębiowska agolebiowska@uw.edu.pl).
Osoby, które nie posiadają kont w USOS-ie lub nie mają do nich dostępu, a chcą głosować,
proszone są o ich założenie/aktywowanie. W razie trudności prosimy o kontakt z Michałem
Głuszkiem: m.gluszek@uw.edu.pl lub telefonicznie w poniedziałki w godz. 10-14 pod
numerem 22 55 316 16.
Jako przewodnicząca WKW do prowadzenia zebrań wyborczych na WA wyznaczyłam
dra hab. Sławomira Rzepkę, a do prowadzenia zebrań wyborczych na WH – dra hab.
Konrada Bobiatyńskiego.
Ważne daty:
8-9.07 Zebrania mające na celu wybory Rad Instytutów na WNKS.
8-10.07 Zebrania wyborcze mające na celu:
na WA – wybór Kolegium Elektorów Wydziału;
na WH – wybór Rady Wydziału;
na WNKS – wybór Rady Wydziału i Kolegium Elektorów Wydziału.
17.07 Wybory indykacyjne kandydatów na dziekanów WA, WH, WNKS (głosują elektorzy).
16-17.07 Wybory kandydatów na dyrektorów instytutów na WNKS (głosują rady instytutów).

31.07 Wybory kandydatów na dziekanów WA, WH, WNKS; wybory prodziekanów WA
(głosują elektorzy).
2-4.09 Wybór Rady Wydziału na WA.
23.09 Wybory Senatorów na WA, WH i WNKS (zgłaszanie kandydatów najpóźniej 45 dni
wcześniej do Uczelnianej Komisji Wyborczej zgodnie z § 40-41 Statutu UW,
http://www.ukw.uw.edu.pl)
Z życzeniami zdrowia i pogody ducha
dr hab. Agnieszka Kościańska
Przewodnicząca WKW
akoscianska@uw.edu.pl

