
Wydziałowa Komisja Wyborcza  
Wydziału Architektury Politechniki Gdaoskiej 

Gdaosk, dnia 06.02.2020  
 
 

Komunikat nr 1/2020 
 
 
Wydziałowa Komisja Wyborcza (WKW) informuje, że 11.02.2020 rozpoczną się wybory do 
Uczelnianego Kolegium Elektorów. Elektorzy (UKE) wybierad będą Rektora PG. Harmonogram 
wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów jest następujący: 
1. Dnia 11.02.2020 (wtorek) w sali 312a GG w godz. 9.00–9.30 należy zgłaszad kandydatów do UKE. 

Liczby mandatów do uczelnianego kolegium elektorów z ramienia Wydziału Architektury w poszczególnych 
grupach pracowników (zgodnie z komunikatem 1/20202ukw): 
 gr. A. - 6 profesorów lub profesorów uczelni. Uprawnieni do głosowania: profesorowie i profesorowie uczelni 
Wydziału. 
gr. B. - 1 przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi. Uprawnieni do głosowania: pozostali nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami 
akademickimi Wydziału.  

2. WKW ogłosi wstępne listy kandydatów do UKE w dniu 11.02.2020 o godz. 10.00.  
3. Pisemne zgody na kandydowanie na elektorów od zgłoszonych kandydatów będą przyjmowane do 
dnia 12.02.2020 (środa) do godz. 12.00 w Sekretariacie Wydziału.  
4. WKW ogłosi ostateczne listy kandydatów do UKE w dniu 12.02.2020 o godz. 12.30.  
5. W dniu 13.02.2020 (czwartek) w godz. 9.00–9.30 w sali 312a GG odbędzie się zebranie wyborcze, 
podczas którego grupy pracowników A i B wybiorą elektorów do UKE. W przypadku 
nierozstrzygnięcia wyborów w I turze, mogą mied miejsce kolejne tury wyborów: 
- II tura w dniu 13.02.2020 (czwartek) w godz. 10.00–10.30, sala 312a GG, 
- III tura w dniu 13.02.2020 (czwartek) w godz. 11.00–11.30, sala 312a GG, 
- IV tura w dniu 13.02.2020 (czwartek) w godz. 12.00–12.30, sala 312a GG. 
6. W dniu 13.02.2020 (czwartek) o godz. 13.00 zostanie ogłoszona lista Elektorów UKE wybranych z 
ramienia Wydziału Architektury.  
7. Mandaty elektora UKW będą do odebrania w Sekretariacie Wydziału 24.02.2020.  
 
Zgodnie z kalendarzem wyborczym określonym w Instrukcji Wyborczej:  
- wybory Rektora odbędą się w terminie 27.02 - 31.03.2020 
- wybory przedstawicieli do Senatu PG odbędą się w terminie 27.04 - 4.05.2020 
- wybory przedstawicieli do Rad Dyscyplin Naukowych odbędą się w terminie 11-22.05.2020 
- wybory przedstawicieli do Rady Wydziału odbędą się w terminie 21.09 - 25.09.2020 
 
Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej będą ogłaszane:  
-na tablicy informacyjnej w holu przed Dziekanatem Wydziału Architektury, 
-na stronie internetowej Wydziału. 
 
 
 

Przewodniczący WKW Wydziału Architektury 
 

dr hab. inż. arch. Robert Idem, prof. PG 


