
Uchwała Nr 15/2016 

Wydziałowej Komisji Wyborczej 
Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
z dnia 14 marca 2016 roku 

 
w sprawie ogłoszenia list kandydatów oraz wyznaczenia miejsca i terminów kolejnych zebrań 

wyborczych do kolegium elektorów Uniwersytetu i kolegium elektorów Wydziału spośród 
nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym 

 
Na podstawie § 92 pkt. 1 lit.b) i pkt. 2 lit.b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
oraz Uchwały Nr 6/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 11 lutego 2016 r. uchwala się, 
co następuje: 

§ 1 
Na podstawie Uchwały Nr 6/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 11 lutego 2016 r. §7, 
pkt. 9. Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła listę kandydatów w II turze wyborów do kolegium 
elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub 
stopniem naukowym doktora habilitowanego: 
 

1) Babiarz Mirosław 
2) Dróżka Wanda 

Do obsadzenia w tej kurii społeczności akademickiej jest jeden mandat. 
 

§ 2 
Na podstawie Uchwały Nr 6/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 11 lutego 2016 r. §7, 
pkt. 9. Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła listę kandydatów w II turze wyborów do kolegium 
elektorów Uniwersytetu spośród pozostałych nauczycieli akademickich: 
 

1) Chabior Agata 
2) Krawczyk-Blicharska Małgorzata  
3) Robak Ewa 

Do obsadzenia w tej kurii społeczności akademickiej są dwa mandaty. 

§ 3 
Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła listę kandydatów w II turze wyborów do kolegium 
elektorów Wydziału spośród nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub 
stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudnionych w Instytucie Pedagogiki                             
i Psychologii: 

1) Sakowicz Tadeusz  
2) Zawadzka Bożena 

Do obsadzenia w tej kurii społeczności akademickiej dwa mandaty. 

§ 4 
Na podstawie Uchwały Nr 6/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 11 lutego 2016 r. §7, 
pkt. 9. Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła listę kandydatów w II turze wyborów do kolegium 
elektorów Wydziału spośród pozostałych nauczycieli akademickich: 

1) Biała Jolanta 
2) Miko-Giedyk Justyna 

Do obsadzenia w tej kurii społeczności akademickiej 1 mandat. 

§ 5 
II tura wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu i kolegium elektorów Wydziału, spośród 
nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK                         
w Kielcach odbędzie się na zebraniu wyborczym w dniu 17 marca 2016 roku w Kielcach,                            
w budynku przy ul. Krakowskiej 11, sala 106 w godzinach: 11.00 – 12.00. 



§ 6 
W przypadku nieobsadzenia niektórych mandatów, zgodnie z Uchwałą nr 6/2016 Uniwersyteckiej 
Komisji Wyborczej kolejne zebrania wyborcze będą odbywały się w tym samym dniu, w godzinach 
wskazanych przez WKW. Informacje w sprawie wyznaczenia godzin kolejnych zebrań 
wyborczych, 17 marca 2016 r. będą wywieszane na drzwiach sali, w której odbywają się wybory. 

§ 7 
W przypadku obsadzenia wszystkich mandatów do kolegium elektorów Uniwersytetu i kolegium 
elektorów Wydziału na zebraniu, o którym mowa w §5 kolejne zebrania nie odbywają się. 

 
§ 8 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
 
           Przewodniczący 
Wydziałowej Komisji Wyborczej 
          dr Marek Osman 


