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WYBORY RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA 

w grupie innych nauczycieli akademickich 

 

 

 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza uchwałą nr 58 z dnia 8.12.2020 powierzyła Wydziałowej 

Komisji Wyborczej Wydziału Archeologii (WKW WA) zorganizowanie wyborów Rady 

Naukowej Dyscypliny Archeologia. 

WKW WA zawiadamia, że w grupie innych nauczycieli akademickich (nie mających tytułu 

profesora lub stopnia doktora habilitowanego) do obsadzenia jest 7 mandatów. Wybory odbędą się 

w dniach 22. grudnia 2020 - 11. stycznia 2021. 

Zebrania wyborcze odbędą się w formie zdalnej z użyciem sytemu Ankieter. Osoba 

uprawniona do udziału w wyborach na początku każdego głosowania otrzyma drogą mailową 

link umożliwiający oddanie głosu. 

 

Przebieg głosowania zdalnego: 

1) Wybór Komisji Skrutacyjnej, liczącej co najmniej 3 członków. 

Kandydatów do Komisji Skrutacyjnej prosimy zgłaszać drogą mailową do przedstawicielki 

WKW WA dr Dobrochny Zielińskiej (d.zielinska@uw.edu.pl) do 22. grudnia 2020 do godz. 

14.00. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Dyscypliny. Komisja 

skrutacyjna będzie obradować w trybie zdalnym, dlatego apelujemy o zgłoszenie się 

przynajmniej 3 osób, które biegle posługują się komunikatorem Google Meet. 

Wybór składu Komisji Skrutacyjnej za pośrednictwem systemu Ankieter w dniu 7. stycznia 

w godz. 00:01-12.00. Nie obowiązuje kworum. 

 

2) Wybór Członków Rady Naukowej Dyscypliny 

Kandydatów prosimy zgłaszać drogą mailową do przedstawicielki WKW WA dr Dobrochny 

Zielińskiej (d.zielinska@uw.edu.pl). Kandydować mogą tylko nauczyciele akademiccy ze 

stopniem doktora. Zamknięcie listy kandydatów nastąpi 22 grudnia 2020 o godz. 14.00. 



Kandydaci są zobowiązani do przesłania zgód na kandydowanie i oświadczeń, że spełniają 

warunki biernego prawa wyborczego (zgodnie z § 51 Statutu UW). Skany/zdjęcia zgody 

i oświadczenia należy przesłać do 7. stycznia 2021, godz. 12.00 (także na adres 

d.zielinska@uw.edu.pl). Niedostarczenie tych dokumentów w terminie skutkuje usunięciem 

z listy kandydatów. Oryginały zgody i oświadczenia prosimy zostawić w sekretariacie (lub 

przesłać na adres) Wydziału Archeologii UW. 

 

Głosowanie za pośrednictwem systemu Ankieter  

- pierwsza tura w dniu 7. stycznia 2021, w godz. 13:00-20:00;  

- ewentualna druga tura w dniu 8. stycznia 2021, godz. 00:01-12:00; 

- ewentualna trzecia tura w dniu 8. stycznia 2021, godz. 13:00-20:00; 

- ewentualna czwarta tura w dniu 11. stycznia 2021, godz. 00:01-12:00; 

- ewentualna piąta tura w dniu 11. stycznia 2021, godz. 13:00-20:00. 

Obowiązuje kworum. 

Ogłoszenie wyników drogą mailową po każdej turze.  

 

 

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Archeologii UW 

 

 

dr hab. Sławomir Rzepka 

Przewodniczący WKW WA 


