
Uchwała Nr 18 
Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
z dnia 4 kwietnia 2016 r. 

w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń 
kandydatów na dziekana i prodziekanów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego 

 
Na podstawie § 92, pkt. 1) lit. a); § 100; § 101, pkt.4; § 102 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach  oraz Uchwały Nr 4 WKW Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK, uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na dziekana Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego odbywa się                          
w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11 w pok. 121 u sekretarza WKW mgr Wiesławy Zasada, w dniach 14-21 
kwietnia 2016 r. (z wyjątkiem soboty i niedzieli), w godzinach 10.00 – 15.00.  
 
Zgłoszenia kandydatów należy składać na obowiązujących drukach, zgodnie z Uchwałą Nr 12 Uniwersyteckiej 
Komisji Wyborczej z 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących na funkcje 
rektora i prorektora oraz dziekana i prodziekana, a także wzorów zgłoszeń kandydatów na te funkcje na kadencję 
2016-2020 

§ 2  
 
Ogłoszenie listy kandydatów  na dziekana Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego nastąpi 21 kwietnia 2016r. 
po godz. 15.00 w sposób przyjęty zwyczajowo (tablica ogłoszeń WKW oraz strona internetowa WPiA). 

§ 3 
 

Wybór dziekana Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, zgodnie z harmonogramem wyborów, odbędzie się 
na zebraniu wyborczym elektorów Wydziału 28 kwietnia 2016 r. o godz. 13.00 w budynku Wydziału, Kielce                 
ul. Krakowska 11 s. 106. 

§ 4 
Kandydatów na prodziekanów Wydziału dziekan elekt zgłasza do Wydziałowej Komisji Wyborczej w terminie 
do 5 maja 2016 r., do godz. 15.00,   w pok. 121 u sekretarza WKW mgr Wiesławy Zasada. 
 
Zgłoszenia kandydatów należy składać na obowiązujących drukach, zgodnie z Uchwałą Nr 12 Uniwersyteckiej 
Komisji Wyborczej z 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących na funkcje 
rektora i prorektora oraz dziekana i prodziekana, a także wzorów zgłoszeń kandydatów na te funkcje na kadencję 
2016-2020. 

§ 5  
Ogłoszenie listy kandydatów na prodziekanów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego nastąpi 5 maja 2016r. 
po godz. 15.00 w sposób przyjęty zwyczajowo (tablica ogłoszeń WKW oraz strona internetowa WPiA). 
 

§ 6  
Kandydaci na dziekana i prodziekanów Wydziału, zobowiązani są do złożenia oświadczenia lustracyjnego 
zgodnie z Obwieszczeniem nr 1 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 11 lutego 2016 r. oraz 
Obwieszczeniem nr 2 z 2 marca 2016 r.  zmieniającym Obwieszczenie UKW nr 1.     
 
W przypadku złożenia oświadczenia w Dziale Kadr UJK ul. Żeromskiego 5 pokój 26a do Wydziałowej Komisji 
Wyborczej należy złożyć potwierdzenie złożenia takiego oświadczenia. 
 

 
 

    Przewodniczący 
                                            Wydziałowej Komisji Wyborczej 

                                            dr Marek Osman 


