
Uchwała Nr 13/2016 

Wydziałowej Komisji Wyborczej 

 

Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego 

 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

z dnia 10 marca 2016 roku 

 

w sprawie ustalenia wyników wyborów w dniu 10 marca 2016 r.  do kolegium elektorów Uniwersytetu 

spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

Na podstawie § 92 pkt. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się,                       

co następuje: 

§ 1 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza, że do Kolegium elektorów Uniwersytetu podczas wyborów                  

w dniu 10 marca 2016 r.  w godz. 10.00 – 15.00 wybrani zostali: 

 

1. spośród nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora 

habilitowanego, zatrudnionych na Wydziale:  

Dobrołowicz Justyna  

Głowacki Marek  

Koziej Sławomir  

Mądrawski Jerzy  

Mielicka-Pawłowska Halina  

Ślusarczyk Urszula  

 

Z przypadających do obsadzenia 7 mandatów, dokonano wyboru 6 osób.  

W czasie kolejnej tury wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich 

posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, zatrudnionych na Wydziale 

Pedagogicznym i Artystycznym, pozostał do obsadzenia 1 mandat.  

 

Wybory uzupełniające odbędą się 17 marca 2016 r. w godz. 11.00 – 12.00, w budynku WPiA przy ul. 

Krakowskiej 11, w sali 106. W przypadku nieobsadzenia mandatu, w wyniku głosowania, kolejne zebranie 

wyborcze odbędzie się w tym samym dniu, i w tym samym miejscu w godzinach wskazanych przez komisję. 

 

2. spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale:  

Okraj Zofia  

Przychodni Agnieszka  
 

Z przypadających do obsadzenia 4 mandatów, dokonano wyboru 2 osób.  

W czasie kolejnej tury wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród pozostałych nauczycieli 

akademickich pozostały do obsadzenia 2 mandaty.  

 

Wybory uzupełniające odbędą się 17 marca 2016 r. w godz. 11.00 – 12.00, w budynku WPiA przy ul. 

Krakowskiej 11, w sali 106. W przypadku nieobsadzenia mandatów, w wyniku głosowania, kolejne zebranie 

wyborcze odbędzie się w tym samym dniu, i w tym samym miejscu w godzinach wskazanych przez komisję. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

            Przewodniczący 

Wydziałowej Komisji Wyborczej 

              dr Marek Osman 


