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UCHWAŁA NR 2 
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
 

z dnia 15 stycznia 2020 roku 
 

w sprawie ustalenia szczegółowego terminarza czynności wyborczych na 
Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego 

(tekst jednolity)1 
 
Na podstawie § 98 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 2019, poz. 190), 
w odniesieniu do Uchwały nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2019 
r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych (Monitor UW 2019, poz. 359) 
oraz Uchwały nr 20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 14 stycznia 2020 r. w 
sprawie zmiany uchwały nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2019 
r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych  (Monitor UW 2020, poz. 24)  
Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu 
Warszawskiego uchwala, co następuje:  
 

§1 
 

Ustala się następujący szczegółowy terminarz czynności wyborczych oraz innych 
działań odnoszących się do wyborów na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu 
Warszawskiego: 
 
1) Dnia 30 stycznia 2020, sala posiedzeń Rady Wydziału (ul. Dobra 72): 
 
godz. 11.30 – zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami 
 akademickimi, 
godz. 12.00 – zebranie wyborcze nauczycieli akademickich ze stopniem doktora 
 habilitowanego, 
godz. 12.30 – zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nie posiadających 
 stopnia dr. hab. i nie zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora 
 uczelni, 
godz. 13.00 – zebranie wyborcze nauczycieli akademickich zatrudnionych  
 na stanowisku profesora lub profesora uczelni. 
 
Wybór członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego spośród: 
– pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (1 mandat), 
– nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego (1 mandat), 
– nauczycieli akademickich nie posiadających  stopnia dr. hab. i nie zatrudnionych  
na stanowisku profesora lub profesora uczelni (2 mandaty), 

 
1 Z uwzględnieniem zapisów Uchwały nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału „Artes 

Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2 
Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 15 stycznia 2020 w sprawie ustalenia szczegółowego terminarza 
czynności wyborczych na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uchwały nr 5 
Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 
marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 15 stycznia 
2020 w sprawie ustalenia szczegółowego terminarza czynności wyborczych na Wydziale „Artes 
Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. 
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– nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora 
uczelni (4 mandaty). 
 
2) Dnia 5 marca 2020, godz. 11.30, sala posiedzeń Rady Wydziału (ul. Dobra 72): 
 
a) wybór członków Rady Wydziału „Artes Liberales” spośród:  
– nauczycieli akademickich nie posiadających  stopnia dr. hab. i niezatrudnionych  
na stanowisku profesora lub profesora uczelni (6 mandatów),  
– pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (2 mandaty), 
  
b) wybór członków Kolegium Elektorów Wydziału „Artes Liberales” spośród: 
– nauczycieli akademickich nie posiadających  stopnia dr. hab. i niezatrudnionych  
na stanowisku profesora lub profesora uczelni (6 mandatów),  
– pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (2 mandaty). 
 
3) Dnia 19 marca 2020, godz. 11.00, sala posiedzeń Rady Wydziału (ul. Dobra 72): 
 
– zebranie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub 
profesora uczelni w celu wyboru członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego (1 
mandat). 
 
4) Dnia 4 czerwca 2020, godz. 11.30, sala posiedzeń Rady Wydziału (ul. Dobra 72):  
 
– zebranie Kolegium Elektorów Wydziału „Artes Liberales” w celu indykacji 
kandydatów na Dziekana.  
 
5) Dnia 18 czerwca 2020, godz. 11.30, sala posiedzeń Rady Wydziału (ul. Dobra 72):  
 
– zebranie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub 
profesora uczelni w celu wyboru członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  
(1 mandat), 
 
– prezentacja programu wyborczego przez kandydatów na Dziekana.  
 
6) Dnia 25 czerwca 2020, godz. 11.30, sala posiedzeń Rady Wydziału (ul. Dobra 72):  
 
– zebranie Kolegium Elektorów Wydziału „Artes Liberales” w celu wyłonienia 
kandydata na Dziekana zgodnie z § 59 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący WKW: Paweł Stępień 
 

 


