
Wrocław, dnia 18 września 2020r. 

 

ZAWIADOMIENIE 

PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ 

WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH  UWr 

                                           

o wyborach przedstawicieli Wydziału Nauk Społecznych do 

Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli 

Akademickich 

 

 

1. Nauczyciele akademiccy będący członkami Rady Wydziału Nauk 

Społecznych UWr wybierają w głosowaniu tajnym dwóch przedstawicieli do 

Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, w tym 

co najmniej  jednego zatrudnionego na stanowisku profesora.1 

2. Wybory odbędą się w dniu 28 września 2020r., podczas posiedzenia 

Rady Wydziału Nauk Społecznych UWr (par. 103 ust. 2 Statutu UWr), w 

formie zdalnej, z wykorzystaniem technologii informatycznych.  

3. Kandydatury nauczycieli akademickich do Uniwersyteckiej Komisji 

Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich należy zgłaszać do 

Przewodniczącego Komisji Wyborczej WNS UWr, na adres mailowy: 

leszek.sobkowiak@uwr.edu.pl ,do dnia 22 września 2020r. 

4. Kandydata może zgłosić każdy nauczyciel akademicki WNS. 

5. Kandydaci i dalej – członkowie Komisji Dyscyplinarnej, nie podlegają art. 

20 ustawy, tj. nie muszą składać zgód i oświadczeń. 

6. Kandydatem do Komisji nie może być nauczyciel akademicki: 

a) pełniący funkcję: Rektora; prorektora; dziekana; prodziekana; 

przewodniczącego rady naukowej dyscypliny; kierownika kolegium 

szkoły doktorskiej; dyrektora instytutu; kierownika katedry; 

b) ukarany prawomocną karą dyscyplinarną;  

c) Rektor oraz osoba pełniąca funkcję Rektora nie mogą być członkiem 

komisji dyscyplinarnej w okresie 4 lat od zaprzestania pełnienia tej 

funkcji. 
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7. W wyborach obowiązuje zwykła większość, w obecności co najmniej 

połowy składu nauczycieli akademickich wchodzących w skład Rady 

Wydziału Nauk Społecznych UWr.  

8. W przypadku nie wybrania nauczyciela akademickiego zatrudnionego na 

stanowisku profesora, nie przeprowadza się dodatkowych wyborów, tym 

samym powstanie wakat.  

9. Komisję Skrutacyjną stanowią członkowie Komisji Skrutacyjnej Rady 

Wydziału Nauk Społecznych UWr.  

10.Wynik wyborów ustala i ogłasza – po sprawdzeniu dokumentacji 

dostarczonej przez WKW WKS – Uniwersytecka Komisja Wyborcza, w 

postaci uchwały.   

 

                                               Dr hab. Leszek Sobkowiak prof. UWr 

Przewodniczący Komisji Wyborczej WNS UWr 

     

 

1 Na większości wydziałów obowiązuje zwyczaj, że jedna osoba jest 

wybierana z grupy osób zatrudnionych na stanowisku profesora, a druga - 

spośród pozostałych nauczycieli akademickich.  

 


