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  UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA  

UCHWAŁA 
Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2020 roku 

 

w sprawie wyborów do Senatu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza  
na kadencję 2020 - 2024 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 
 
 

Na podstawie § 73a ust. 1 Statutu Akademii Teatralnej im. Aleksandra 

Zelwerowicza w Warszawie Uczelniana Komisja Wyborcza uchwala co następuje:  
 

§ 1 

Wybory do Senatu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie 

zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 
 

§ 2 

Terminarz procedur związanych z wyborami do Senatu jest następujący: 

 

1. NAUCZYCIELE AKADEMICCY POSIADAJĄCY TYTUŁ PROFESORA LUB 

ZATRUDNIENI NA STANOWISKU PROFESORA AKADEMII 

a) 3 - 7 czerwca 2020 r. - zgłaszanie kandydatów na członków Senatu 

Osoby posiadające czynne prawo wyborcze (uprawnione do głosowania), 

po otrzymaniu drogą elektroniczną listy osób posiadających bierne 

prawo wyborcze (uprawnionych do kandydowania), zgłaszają wskazaną 

liczbę kandydatów na członków Senatu - równą liczbie mandatów do 

obsadzenia w danej grupie i dyscyplinie (zgodnie z podziałem mandatów 

podanym przez UKW w odrębnej uchwale).  

b) 8 - 14 czerwca 2020 r. - zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę na 

kandydowanie (drogą elektroniczną) oraz składają oświadczenia lub 

informacje lustracyjne (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.) 

w zamkniętej kopercie do urny znajdującej się w holu Akademii. 

c) 15 - 16 czerwca 2020 r. - weryfikacja przez UKW złożonych zgód i 

oświadczeń. 

d)  17 czerwca 2020 r. zebrania wyborcze: 

godz. 10.00 - głosowanie nauczycieli akademickich z dyscypliny  

sztuki filmowe i teatralne; 
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godz. 11.00 -  dodatkowe głosowanie (w przypadku uzyskania 

równej liczby głosów przez kandydatów); 

      godz. 13.00 -    głosowanie nauczycieli akademickich z dyscypliny  

    nauka o sztuce; 

godz. 14.00 -  dodatkowe głosowanie (w przypadku uzyskania 

równej liczby głosów przez kandydatów). 

 

Zebrania odbędą się na platformie MSTeams z wykorzystaniem kont 

indywidualnych w domenie e-at.edu.pl. 

Głosowania odbędą się z wykorzystaniem modułu Ankieter w systemie 

USOS. 
 

2. POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY 

a) 3 - 7 czerwca 2020 r. - zgłaszanie kandydatów na członków Senatu 

Osoby posiadające czynne prawo wyborcze (uprawnione do głosowania), 

po otrzymaniu drogą elektroniczną listy osób posiadających bierne 

prawo wyborcze (uprawnionych do kandydowania), zgłaszają wskazaną 

liczbę kandydatów na członków Senatu - równą liczbie mandatów do 

obsadzenia w danej grupie i dyscyplinie (zgodnie z podziałem mandatów 

podanym przez UKW w odrębnej uchwale).  

b) 8 - 14 czerwca 2020 r. - zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę na 

kandydowanie (drogą elektroniczną) oraz składają oświadczenia lub 

informacje lustracyjne (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.) 

w zamkniętej kopercie do urny znajdującej się w holu Akademii. 

c) 15 - 16 czerwca 2020 r. - weryfikacja przez UKW złożonych zgód i 

oświadczeń. 

d)  18 czerwca 2020 r. zebrania wyborcze: 

godz. 10.00  - głosowanie nauczycieli akademickich z dyscypliny          

               sztuki filmowe i teatralne; 

godz. 11.00   - dodatkowe głosowanie (w przypadku uzyskania 

równej liczby głosów przez kandydatów); 

      godz. 13.00  -  głosowanie nauczycieli akademickich z dyscypliny 

 nauka o sztuce;  

godz. 14.00 -  dodatkowe głosowanie (w przypadku uzyskania 

równej liczby głosów przez kandydatów). 

Zebrania odbędą się na platformie MSTeams z wykorzystaniem kont 

indywidualnych w domenie e-at.edu.pl. 

Głosowania odbędą się z wykorzystaniem modułu Ankieter w systemie 

USOS. 
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3. PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 

a) 3 - 7 czerwca 2020 r. - zgłaszanie kandydatów na członków Senatu 

Osoby posiadające czynne prawo wyborcze (uprawnione do głosowania), 

po otrzymaniu drogą elektroniczną listy osób posiadających bierne 

prawo wyborcze (uprawnionych do kandydowania), zgłaszają kandydata 

na członka Senatu zgodnie z podziałem mandatów podanym przez UKW 

w odrębnej uchwale.  

b)  8 - 14 czerwca 2020 r. - zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę na 

kandydowanie (drogą elektroniczną) oraz składają oświadczenia lub 

informacje lustracyjne (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.) 

w zamkniętej kopercie do urny znajdującej się w holu Akademii. 

c) 15 - 16 czerwca 2020 r. - weryfikacja przez UKW złożonych zgód i 

oświadczeń. 

d)  19 czerwca 2020 r. zebranie wyborcze: 

godz. 12.00 -   głosowanie pracowników (Warszawa + Filia); 

godz. 13.00 -  dodatkowe głosowanie (w przypadku uzyskania 

równej liczby głosów przez kandydatów). 

Zebranie odbędzie się na platformie MSTeams z wykorzystaniem kont 

indywidualnych w domenie e-at.edu.pl. 

Głosowanie odbędzie się z wykorzystaniem modułu Ankieter w systemie 

USOS. 

§ 3 

Zebrania wyborcze będą prowadzone przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. 

 

§ 4 

Wyniki wyborów zostaną wygenerowane z modułu Ankieter w systemie USOS po 

zakończeniu głosowania i ogłoszone na stronie internetowej Akademii w dniu     

22 czerwca 2020 roku.  
 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

        Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej     

                       /-/ dr hab. Bożena Suchocka  
 


