
  
Uchwała nr 9 

Uczelnianej Komisji Wyborczej 
z dnia 05.05.2020 

o zmianie uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej 
z dnia 17 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych 
 
 

 

Na podstawie § 1 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów 
systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 511 ze zmianami) oraz § 64 ust. 1 pkt 2 Statutu 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przyjętego 
Uchwałą Nr 60/2019 Senatu UJD z dnia 17.04.2019r. z późniejszymi zmianami w sprawie 
Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 
stanowi się, co następuje: 
 
 

§1 
Podejmuje się ponownie procedury wyborcze zawieszone z powodu stanu epidemii uchwałą 

Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 7/2020 
 
 

§2 
W uchwale Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia 

terminarza czynności wyborczych wprowadza się następujące zmiany  
 
 

1) §1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: Do dnia 27 maja 2020 r. 
• wybór elektorów w grupach studentów i doktorantów 
• wybór elektorów w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach 

innych niż profesor lub profesor uczelni 
wybór elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
 

2) §1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: Do dnia 5 maja 2020 r. 
Ogłoszenie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą listy kandydatów na Rektora  
wskazanych stosownie do ust. 8. 
 
 
3) §1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
Do dnia 29 maja 2020 r. Wybory do Senatu. 
 
 
4) §1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

Do dnia 29 maja 2020 r. 
Przedstawienie programu wyborczego przez kandydatów na Rektora przed Uczelnianym 
Kolegium Elektorów 
 



5) §1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 
 

Do dnia 3 czerwca 2020 r. 
Wybory Rektora na zebraniu wyborczym Uczelnianego Kolegium Elektorów. 
 
 
 

6) §1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 
Do dnia 30 czerwca 2020 r.  
Przedstawienie przez Rektora kandydatów do Rady ds. Nadawania Stopni Naukowych  
i Stopni w Zakresie Sztuki, do powołania przez Senat 
  
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
 
           PRZEWODNICZĄCY 
       UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
            Dr Jerzy Zdański  Prof. UJD 


