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2.

Wydział u Ekonomicznego ZUT w Szczecinie

z dnia 10 lutego 2020 r.

odnoś nie trybu zgł aszania kandydatów na:

I. ELEKTOROW UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTOROW

II. PRZEDSTAWICIELA DO SENATU

z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach

profesora i profesora uczelni

oraz czasie i miejscu przeprowadzenia wyborów

1. Do dnia 18 lutego 20 0 r. do godziny 12.00 przyjmowane będą zgł oszeńakandydatów na

elektorów Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz przedstawicieli do Senatu z gr:u1py

nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni.

Kandydatem na elektora mo e byó wył ącznie osoba, która ma peł ną zdolnoŚĆ do

czynnoś ci prawnych, korzysta zpeł ni praw publicznych, nie był a skazana prawomocnym

wyrokiem za umyś lne przestępstwo lub umyś lne przestępstwo skarbowe, nie był a karana

karą dyscyplinarną, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie

pracował a w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18

pńdzierńka 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa

pństwa z lat t944-1990 onz tręś ci tych dokumentów (Dz. U. z  0l9 r. poz. 430, 399,

447, 534 i I57t), nie peł nił a w nich sł uzby ani nie współ pracował a z tymi organami, nie

ukończył a 67. roku Ęcia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Kandydat na przedstawiciela do Senatu mo e być  wył ącznie osoba, która speł nia

wymagania okreś lone w pkt 2 niniejszego komunikatu.

Wzót karĘ  zgjoszenia kandydata oraz pisemnej zgody kandydata znajduje się na stronie

Wydział u Ekonomiczne go ZUT,w zakł adce Wybory 2020.

Do zgody kandydata powinno zostaó doł ączone oś wiadczenie o speł nieniu wymogów z
pkt 2 niniejszego komunikatuo dostępne na stronię Wydział u Ekonomicznego ZUT, w
zaMńcę Wybory 2020.
Zgł oszenia kandydatów na elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz

przedstawicieli do Senatu ZUT będą prąyjmowane przęz mgr Natalię Oleszczyk -
WydzińEkonomiczny , d,.  oł nierska 47, p. tO  - w dniu 1 1 lutego 2020 r., a w pozostał e

dni tj. 12 _ 18.02. 2020 t. Wzez dr Mał gorzatę Blaszke - Wydział  Ekonomiczny, ul.

Zoł nierska 47,p.ll0.
Ogł oszenie listy kandydatów nastąpi w dniu 18 lutego 20 0 r. (po godzinie 12.00).
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e poś więcone wyborowi przedstawiciela do Senatu oraz elektorow

Uczelnianego Kolegium Elektorów odbywa się wedł ug zasad okreś lonych w Ordynacji

wyborczej stanowiącej zńączniknr 1 do Statutu ZUT.
9. SzczegóĘ  wyborów przedstawia tńe|aponiZej :

Wybory Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE)
Wybory przedstawiciela do §enatu

Crynnoś ć  wyborcza
Zgł aszanie

kandydatów
Termin I tury

rvyborów
Termin II tury

wyborów

lvybory elektorów
Uczelnianego

Kolegium Elektorów z
grupy nauczycieli

akademickich
zatrudnionych na

stanowiskach
profesora i profesora

uczelni

do 18.02.2020 r.
(codziennie w

godzinach 9.00 -
14.00, oprócz soboty i

niedzieli)
przvimowanie

zgł oszeń:
1) 11.02, 020 r. mgr

Natalia Oleszczyk,
p. 102 Zoł nierska
47

2) 1  - t8.02.2020 r.
dr Mał gorzata
Blaszke, p. 110

 oł nierska 47

21.0 .20 0 r.
9.00 sala nr 5 Budynek

Wydziafu
Ekonomicznego, ul.

 oł niętska47
Szczecin

24.02. 020 r.
9.00 sala nr 5 Budynek

Wydział u
Ekonomicznego, ul.

 oł nierska 47

Szczecin

wybory
przedstawiciela do

Senatu zgrupy
nauc4ycieli

akademickich
zatrudnionych na

stanowiskach
profesora i profesora

uczelni

21.02.20 0 r.
10.00 sala nr 5

Budynek Wydział u
Ekonomicznego, ul.

 oł nierska47
Szczecin

24.02. 020 r.
10.00 sala nr 5

Budynek Wydział u
Ekonomicznego, ul.

 oł nierska 47

Szczecin

Przewodnicząca
Wydział owej Ko;nisj i Wyborczej

ffizńć ,
dr Mńgotzata Blaszke
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