
              

 

Szczecin, dnia 29 stycznia 2016 r 

Witam, 

 

w związku ze zbliżającymi się wyborami na Dziekana WNoŻiR oraz na Rektora ZUT na kadencję 2016-

2020 na każdym z wydziałów muszą odbyć się: 

- Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów (na szczeblu głównego samorządu) 

- Wybory do Wydziałowego Kolegium Elektorów (na szczeblu samorządów wydziałowych) 

 

Wybierać będziemy jednego przedstawiciela całej społeczności doktorantów ZUT 

upoważnionego do oddania głosu w wyborach na Rektora Uczelni (rektor/prorektorzy) oraz jeśli 

będziecie chcieli połączyć wybory uczelniane z wydziałowymi jednego przedstawiciela doktorantów 

na każdym wydziale (wybór dziekana/prodziekanów). 

W związku z tym muszę poprosić wszystkie samorządy o zorganizowane wyborów na 

elektora do Uczelnianego Kolegium Elektorów. Ponadto proponuję połączyć je z wyborami do 

Wydziałowego Kolegium Elektorów. Jednak organizacja wydziałowych wyborów leży w gestii 

każdego z wydziałów. (Terminy mogą zależeć także od wydziałowych komisji wyborczych) 

Kalendarz wyborczy dotyczący wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów prezentuje się 

następująco: 

 02.02.2016 – każdy Samorząd musi powołać komisję wyborczą w skład której wchodzą min. 

3 osoby w tym doktorant będący członkiem wydziałowej komisji wyborczej. 

 03.02.2016 - zgłaszanie kandydatur na elektora 

 10.02.2016 - pierwsza tura wyborów 

 12.02.2015 – ewentualna druga tura wyborów 

 

Proces wyborczy powinien się prezentować tak jak w punktach poniżej: 

1. Do dnia 02.02.2016 - każdy Samorząd musi powołać komisję wyborczą w skład której 

wchodzą min. 3 osoby w tym doktorant będący członkiem wydziałowej komisji wyborczej. 

Skład komisji proszę przesłać na maila: doktoranci@zut.edu.pl lub podać telefoniczne. 

 

2. Jak najszybciej proszę poinformować doktorantów na wydziale o wyborach 

(maile/ogłoszenia) 
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3. Do dnia 3 lutego 2016 na każdym wydziale powinny być zebrane zgłoszenia kandydatur na 

elektorów. Co ważne nie może to być kandydatura własna  - zgłaszamy Kolegę/Koleżankę. 

Do czasu wyborów osoba zgłoszona zobowiązana jest dostarczyć pisemną zgodę na wzięcie 

udziału w wyborach.  Niezbędne formularze przesyłam w załączniku. Najpóźniej do 

5.02.2016 proszę dostarczyć listę kandydatur do pokoju p. 240 na Wydziale Inżynierii 

Mechanicznej i Mechatroniki. W razie czego proszę o kontakt telefoniczny: 692427245. 

 

4. Same wybory powinny odbyć się dnia 10 lutego 2016 (środa) w godzinach 9:00 - 15:00 na 

każdym z wydziałów. Podczas głosowania w pomieszczeniu musi znajdować się komisja 

wyborcza doktorantów. Prawo do głosowania powinno być potwierdzone okazaniem ważnej 

legitymacji doktoranckiej. Głosy wrzucane powinny być zapieczętowanej urny. 

 

5. Po zakończeniu głosowania proszę dostarczyć protokoły wyborcze z wynikami wyborów 

podpisane przez członków komisji wyborczych 

 

6. W przypadku braku rozstrzygnięcia wyborów w turze pierwszej, druga tura odbędzie się dnia 

12 lutego 2016. Na takich samych zasadach jak poprzednia 

 

Wybory na Elektorów wydziałowych mogą się odbyć na analogicznych zasadach. Odpowiednie zgody 

i oświadczenia w załączniku. W przypadku chęci wykorzystania ich do wyborów wydziałowych 

wystarcz zmienić komisję z Uczelnianej na Wydziałową. 

 

Uzupełnione o kandydatów karty do głosowania podeślę po zebraniu wszystkich chętnych. 

 

 

Z poważaniem 

Sandra Watrak 

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów 

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa 

 


