
 
 
Gdańsk, 24.04.2008 
 

 
 

KOMUNIKAT WYBORCZY WKW ZIE NR 22/2008 
 
 

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, Ŝe zebranie WKE poświęcone wyborowi 

Prodziekanów odbędzie się dn. 7.05.2008 r. o godz. 15.15 w Sali Rady Wydziału WZiE 

(319), wg następującego programu: 

1. Otwarcie zebrania 

2. Przypomnienie zasad wyboru Prodziekanów 

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej (jawny) 

4. Stwierdzenie prawomocności zebrania 

5. Wybory 

6. Ogłoszenie wyników wyborów 

7. Zamknięcie zebrania 

 

Prodziekani są wybierani przez WKE na zebraniu wyborczym na wniosek Dziekana elekta 

(pkt 5.3.13 Instrukcji wyborczej). Wybory są waŜne, gdy w zebraniu wyborczym uczestniczy: 

  a) w pierwszym terminie o godz. 15.15 nie mniej niŜ 2/3 członków WKE 

  b) w drugim terminie o godz. 15.30 nie mniej niŜ 50% członków WKE 

Przed ustalonym w kalendarzu wyborczym czasem wyborów Prodziekanów, Dziekan elekt 

określa liczbę Prodziekanów i zgłasza Przewodniczącemu WKW po jednym kandydacie do 

pełnienia tych funkcji, określając wstępny podział obowiązków oraz dołącza do zgłoszenia 

ich zgody na kandydowanie i oświadczenie o złoŜeniu oświadczenia lustracyjnego o którym 

mowa w pkt 3.8 Instrukcji wyborczej PG  (pkt 5.3.11 Instrukcji wyborczej PG). 

Prodziekanem moŜe być nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym co najmniej doktora  

i zatrudniony w uczelni jako podstawowym miejscu pracy (pkt 1.5 Instrukcji wyborczej PG). 

Funkcję Prodziekana nie moŜe pełnić osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego innej 

uczelni.  

Kandydatura Prodziekana zajmującego się sprawami studenckimi wymaga zgody większości 

przedstawicieli studentów i doktorantów. Niezajęcie stanowiska w terminie 3 dni roboczych 

od dnia przedstawienia kandydata uwaŜa się za wyraŜenie zgody (pkt 5.3.12 Instrukcji 

wyborczej PG). 



Lista kandydatów na stanowiska Prodziekanów zostanie ogłoszona w komunikacie  

po otrzymaniu formalnego zgłoszenia przez Dziekana elekta, skierowanego  

do Przewodniczącego WKU. 

Wybory są rozstrzygane bezwzględną większością głosów, tj. ponad połową oddanych 

głosów waŜnych. Głosowanie na kandydatów odbywa się w trybie tajnym. 

Po zakończeniu wyborów Przewodniczący WKW wydaje akt stwierdzający wybór 

Prodziekanów i powiadamia o tym UKW oraz urzędującego Rektora i Rektora elekta  

(pkt 5.3.15 Instrukcji wyborczej PG). 

 

 
Wydziałowa Komisja Wyborcza WZiE 


