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KOMUNIKAT NR 1 

Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów  

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 
Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w związku z wygaśnięciem 

mandatów przeprowadzone będą wybory przedstawicieli do rad wydziałów kadencji 2016-2020 w 
grupie uczestników studiów doktoranckich: 

1) na Wydziale Lekarskim – 2 mandaty, 
2) na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym – 1 mandat, 
3) na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego – 3 mandaty. 
4) na Wydziale Nauk o Zdrowiu – 1 mandat,  
5) na Wydziale Farmaceutycznym – 1 mandat.  

 

Zgodnie z uchwałą nr 1592/2015 Senatu z dnia 16 grudnia 2015 r. terminarz wyborów 
przewiduje: 
L.p. Czynności  wyborcze Termin 

1. Zgłaszanie kandydatów do Rady Wydziału 

 

do 02 lutego 2016 r.  

2. Wywieszenie list kandydatów oraz zamieszczenie na stronie 
internetowej 
 
Zamknięcie listy. 

03 lutego 2016 
 
 
05 lutego 2016 

3. Wywieszenie ostatecznych list kandydatów oraz zamieszczenie na 
stronie internetowej 

05 lutego 2016 

4. WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO RAD WYDZIAŁÓW 
ORAZ DO SENATU Z GRUPY UCZESTNIKÓW STUDIÓW 
DOKTORANCKICH 

08 lutego 2016 r. 

Szczegółowe informacje, w tym miejsce składania zgłoszeń kandydatów określa Komisja 
Wyborcza Samorządu Doktorantów w komunikacie. 

Druk zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. 
 
 
 

Przewodniczący Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów 
 
 

mgr Ewa Gieysztor 



 

 
 

ZGŁOSZENIE1 
 

Zgłaszam2  .....................................................................................................................................  
(nazwisko i imię, tytuł zawodowy/stopień naukowy/tytuł naukowy) 

 

 .......................................................................................................................................................  

Zatrudnionego(ną) na stanowisku  ................................................................................................  

w  ...................................................................................................................................................  
(nazwa jednostki organizacyjnej) 

 

do3:   □ Uczelnianego Kolegium Elektorów  

□ Senatu  

□ Rady Wydziału 
 

adres e-mail: ……………………………..………………  ...............................................   
                    data czytelny podpis zgłaszającego    
 

 

WYRAŻAM  ZGODĘ  NA  KANDYDOWANIE  
do3:   □ Uczelnianego Kolegium Elektorów 

□ Senatu  

□ Rady Wydziału 
  ...............................................  
                                                                                 (czytelny podpis kandydata) 
 

Oświadczam, że:4 
nie pełnię funkcji organu jednoosobowego w innej uczelni ani nie posiadam statusu założyciela 
uczelni niepublicznej, a także statusu członka organu osoby prawnej będącej założycielem uczelni 
niepublicznej. 
 
  ...............................................  
                                                                                                                                      (czytelny podpis kandydata 

 

                                                 
1 Prawo zgłaszania kandydatów, w poszczególnych grupach społeczności akademickiej przysługuje: 

a) nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy (mianowanie lub umowa o prace 
w pełnym wymiarze czasu pracy), 

b) pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim zatrudnionemu w Uniwersytecie, 
c) doktorantowi, 
d) studentowi. 

2 Kandydatem do Uczelnianego Kolegium Elektorów, senatu, rady wydziału, w poszczególnych grupach, może być: 
a) nauczyciel akademicki, który w roku wyborczym nie ukończył 67. r.ż., a w przypadku osoby posiadającej tytuł profesora 70. 

r.ż., zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy (mianowanie lub umowa o prace w pełnym wymiarze czasu 
pracy),  

b) pracownik niebędący nauczycielem akademickim zatrudniony w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy,  
c) doktorant, 
d) student. 

3 Właściwe zaznaczyć. 
4 Oświadczenie składa się w przypadku kandydowania do senatu lub rady wydziału. 
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