
 

 

Poz. 13 

 

UCHWAŁA NR 5 

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII  

 z dnia 30 marca 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowego terminarza czynności wyborczych na kadencję 2020-

2024 na Wydziale Neofilologii 

Na podstawie § 98 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 

190), zwanego dalej Statutem, w związku z zarządzeniem nr 50 Rektora Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa 

COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2020 r. poz. 123), 

Wydziałowa Komisja Wyborcza postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowego terminarza czynności wyborczych na kadencję 2020-2024 na Wydziale 

Neofilologii (Dziennik Wydziału Neofilologii z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.) w § 1 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) pkt 2a i 5a skreśla się; 

2) pkt 3-9 otrzymują brzmienie: 

„3) do dnia 7 maja 2020 r. - zgłaszanie do Uczelnianej Komisji Wyborczej kandydatów na 

przedstawiciela do Senatu, o którym mowa w § 39 ust. 1 Statutu; 

4) dnia 2 czerwca 2020 r. - pierwsze posiedzenie kolegium elektorów Wydziału - 

głosowanie indykacyjne w celu wyłonienia kandydatów na Dziekana; 

5) dnia 16 czerwca 2020 r.: 

a) spotkanie prezentujące kandydatów na Dziekana, 
b) spotkanie prezentujące kandydatów na przedstawiciela do Senatu, o którym mowa w 

§ 39 ust. 1 Statutu; 

6) dnia 23 czerwca 2020 r.: 

a) wybory kandydata na Dziekana, 
b) wybory przedstawiciela do Senatu, o którym mowa w § 39 ust. 1 Statutu; 

7) do dnia 10 września 2020 r. - wyłanianie kandydatów na dyrektorów instytutów i 

kierowników katedr; 

8) dnia 29 września 2020 r. - opiniowanie kandydatów na prodziekanów; 

9) do dnia 30 września 2020 r.: 

a) wybory członków rad naukowych instytutów, 
b) opiniowanie kandydatów na zastępców dyrektorów instytutów, zastępców 

kierowników katedr oraz kierowników studiów;”. 
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§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący WKW Wydziału Neofilologii: Z. Możejko 

 


