
KOMUNIKAT NR 1/2020 

PRZEWODNICZĄCEGO  KOMISJI WYBORCZEJ 

Wydziału Nauk Społecznych UWr 

z dnia 5 czerwca 2020r. 

w sprawie zasad i trybu prezentacji wstępnych kandydatów na 

Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UWr w wydziałowej debacie 

wyborczej  

Na podstawie § 110 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z § 6 

Zarządzenia nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 

marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-

19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego (z późn. 

zm.), Przewodniczący Komisji Wyborczej Wydziału Nauk  Społecznych 

ustala, co następuje: 

1. Debata odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020r. o godz. 11 przy 

pomocy środków komunikacji elektronicznej na platformie 

Bigmaker.com i będzie na żywo transmitowana na wydziałowym 

kanale YouTube podlinkowanym na stronie www.wns.uni.wroc.pl. 

Platforma Bigmaker.com dostępna będzie tylko dla komisji 

kandydatów i osób zadających pytania. 

2. Debatę otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący KWWNS lub 

wyznaczona przez niego osoba. 

3. Protokół z przebiegu debaty sporządzi osoba wskazana przez 

Przewodniczącego KWWNS.  

4. Przy otwarciu debaty Przewodniczący KWWNS: 

a) przedstawia w porządku alfabetycznym listę wstępnych 

kandydatów na dziekana; 

b) ustala kolejność wystąpień wstępnych kandydatów na dziekana 

(przedstawianie deklaracji programowych, udzielanie odpowiedzi 

na pierwsze pytanie; Przewodniczący KW WNS – według 

kolejności alfabetycznej listy wstępnych kandydatów na dziekana 

– losuje każdemu kandydatowi zaklejoną kopertę, zawierającą 

kartkę z numerem wyznaczającym kolejność wystąpienia;   

c) ustala limit czasu na przedstawienie przez wstępnego kandydata 

na dziekana deklaracji programowej - maksymalnie 10 minut;   

d) ustala limit czasu na udzielenie przez wstępnego kandydata na 

dziekana odpowiedzi na zadane pytanie - maksymalnie 3 

minuty; 



e)  ustala limit czasu na zadanie pytania przez uczestnika 

wydziałowej debaty wyborczej - maksymalnie 1 minuta; 

f) przekroczenie powyższych limitów powoduje przerwanie 

wypowiedzi przez Przewodniczącego;  

g) kolejność składania odpowiedzi na pierwsze pytanie jest tożsama 

z kolejnością autoprezentacji wstępnych kandydatów na 

dziekana; 

h) przy kolejnych pytaniach jako pierwszy odpowiada kandydat, 

który w poprzedniej turze pytań odpowiadał jako drugi. 

 

5. Członkowie wspólnoty Wydziału Nauk Społecznych mogą zgłosić 

zamiar zadania pytania wstępnym kandydatom na dziekana, 

wyłącznie drogą elektroniczną. 

6. Zamiar zadania pytania należy zgłosić Przewodniczącemu KW WNS 

w dniu 8 czerwca 2020r., w godzinach 8.00 – 15.00, wysyłając – z 

domeny uwr.edu.pl – maila na adres: leszek.sobkowiak@uwr.edu.pl. 

7. Treść maila: „Zgłaszam zamiar zadania pytania wstępnym 

kandydatom na dziekana”, imię i nazwisko oraz adres mailowy 

osoby zgłaszającej. W tytule maila należy wpisać „Debata 

wyborcza”. W mailu nie należy podawać treści pytania.  

8. Każda osoba zgłaszająca zamiar zadania pytania, może sformułować 

tylko 1 pytanie skierowane do wszystkich wstępnych 

kandydatów na dziekana.  

9. Podczas debaty można zadać maksymalnie 10 pytań.  

10. Pytania zadawane podczas debaty nie mogą się powtarzać.  

11. Sekretarz KW WNS tworzy alfabetyczną listę zgłoszeń (o których 

mowa w pkt. 5-8), zawierającą imiona i nazwiska oraz adresy mailowe 

(z domeny uwr.edu.pl) osób deklarujących zamiar zadania pytania 

kandydatom. W przypadku, gdy zgłoszeń jest nie więcej niż 10, pytania 

są zadawane zgodnie z alfabetyczną listą zgłoszeń. 

12. Jeśli zgłoszeń będzie więcej niż 10, Sekretarz KW WNS dokona 

losowania w następujący sposób: w osobnych kopertach zostaną 

umieszczone kartki z imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym 

osób zgłaszających zamiar zadania pytania kandydatom. Zaklejone  

koperty zostaną ułożone w przypadkowej kolejności i opatrzone 

kolejnymi numerami.  

13. Wstępni kandydaci na dziekana naprzemiennie wskazują numery 

kopert, do wypełnienia limitu 10 pytań. 
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14. Kolejność  wylosowanych w ten sposób kopert, jest zarazem 

kolejnością zadawania pytań. 

15. Dodatkowo wstępni kandydaci na dziekana losują po jednej 

kopercie, tworząc listę rezerwową na wypadek niemożności zadania 

pytania przez wylosowane wcześniej osoby. Wylosowanym kopertom 

zostaną nadane numery 11 i 12.  

16. Zaproszenie do zadania pytania zostanie wysłane do danej osoby 

mailem na Platformie Teams podczas debaty. 

17. Przewodniczący KW WNS kieruje porządkiem debaty oraz rundą 

pytań i odpowiedzi.  

Dr hab. Leszek Sobkowiak prof. UWr 

Przewodniczący 

Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych 

 

 

 


