Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce zawiadamia, że w
dniach 7-12.01.2021 odbędą się wybory do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce w
kurii innych nauczycieli akademickich (Członkowie rady o których mowa § 53 ust. 3 pkt 2
Statutu – 5 mandatów do obsadzenia).
Zebrania wyborcze odbędą się w formie zdalnej.
Przebieg zebrania zdalnego:
Wybór komisji skrutacyjnej
Zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej – 7.01.2012 do godziny 12.00 na adres
przedstawicielki WKW Agnieszki Gołębiowskiej (agolebiowska@uw.edu.pl). Członkowie
komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować do rady.
Głosowanie nad składem komisji skrutacyjnej – 7.01.2012 w godzinach 14-17 (system USOS).
Wybór członków rady
Kandydatów prosimy zgłaszać drogą mailową do przedstawicielki WKW Agnieszki
Gołębiowskiej (agolebiowska@uw.edu.pl) 8.01 do godz. 12. Najpóźniej do godz. 14
otrzymacie Państwo potwierdzenie zgłoszenia, a kandydaci prośbę o przesłanie pocztą
elektroniczną zgód na kandydowanie i oświadczeń, że spełniają warunki biernego prawa
wyborczego. Zgody i oświadczenia trzeba przesłać do 8.01 do godz. 22 (też na adres
agolebiowska@uw.edu.pl). Oryginały prosimy zostawiać w bibliotece Instytutu Muzykologii
(Pałac Tyszkiewiczów-Potockich; godz. otwarcia od pon. do piątku 10-18; w okresie
świątecznym mogą ulec zmianie; tel. 21534).
Głosowanie za pośrednictwem systemu USOS 11.01 w godz. 00:01 do 12:00; ewentualna
druga tura godz. 14-20; ewentualna 3 tura 12.01 godz. 00:01 do 12:00; ewentualna 4 tura 1420.
Ogłoszenie wyników drogą mailową po każdej turze.
Obowiązuje kworum.
Instrukcja:
Aby zagłosować za pośrednictwem systemu USOS należy w czasie trwania głosowania
zalogować się, wejść do działu „Dla wszystkich” i tam wybrać kategorię „Wybory” LUB wejść
na stronę: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/wybory2/index, wtedy po
zalogowaniu pojawi się strona z listą dostępnych wyborów. Następnie należy kliknąć „Głosuj”
i oddać głos. Po rozpoczęciu głosowania dostaniecie Państwo też link bezpośrednio kierujący
do odpowiedniego miejsca w systemie USOS.

Jeżeli jesteście Państwo uprawnieni do głosowania, a po rozpoczęciu głosowania nie widzicie
odpowiednich wyborów w systemie USOS, prosimy o niezwłoczny kontakt z przedstawicielem
WKW (w.glowacki@uw.edu.pl).
Przypominamy, że uprawnieni do głosowania są wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy
zadeklarowali dyscyplinę Nauki o Sztuce w 100 lub 75 procentach. Osoby, które
zadeklarowały tę dyscyplinę w 50 procentach mogą wybrać, w ramach której dyscypliny
realizują swoje prawa wyborcze (prosimy o kontakt z WKW kamila.dworniczak@uw.edu.pl).
Kandydować mogą osoby, które spełnią warunki biernego prawa wyborczego określone w §
51 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190)
§ 51 Członkowie rad naukowych dyscyplin
1. Członkiem rady może być osoba spełniająca warunki określone w art. 20 ust. 1 pkt. 1-7
Ustawy, zatrudniona na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy i mająca co
najmniej stopień doktora.
2. Członkiem konkretnej rady może być osoba, która oprócz warunków wskazanych w ust. 1,
wskazała przynależność do danej dyscypliny w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust.
5 Ustawy.
3. W przypadku wskazania w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, więcej niż jednej
dyscypliny, przez przynależność do danej dyscypliny należy rozumieć przynależność do
dyscypliny, której nauczyciel akademicki przypisał w oświadczeniu wyższą wartość
wyrażoną w procentach lub, gdy nauczyciel akademicki przypisał w oświadczeniu dwóm
dyscyplinom tę samą wartość, do jednej z nich, wskazanej przez niego.
Zgłaszając kandydatury, warto też pamiętać, że jedynie połowa członków rad dydaktycznych
może być jednocześnie w radzie dyscypliny.
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