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Gdańsk, 05.06.2020 

Załącznik do uchwały nr 4/2020 Wydziałowej Komisji 

Wyborczej Wydziału Biologii UG z dnia 5 czerwca 2020 r. 
 

  

Data 
 

 

KALENDARZ WYBORCZY NA WYDZIALE BIOLOGII UG  
NA KADENCJĘ 2020-2024 

[zgodnie ze Statutem UG z dnia 13 czerwca 2019 r.] 
AKTUALIZACJA 

 

 

1 etap (wybory Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Biologii) 
 

 

Do 25.05.2020  
 
 

 

Zgłaszanie kandydatów do Rady Przedstawicieli Społeczności 
Akademickiej (RPSA)* spośród: 

 nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego 
profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, 

 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 
 
Zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnych dla 
przeprowadzenia wyborów do RPSA spośród: 

 nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego 
profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, 

 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 
 

 

26.05.2020 
  
 

 

Opublikowanie, na stronie Wydziału Biologii, list proponowanych 
kandydatów do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej 
Wydziału. 

 
Opublikowanie, na stronie Wydziału Biologii, list proponowanych 
kandydatów do Komisji Skrutacyjnych. 
 

 

03.06.2020 
 

 

Wybór 13 członków Rady Przedstawicieli Społeczności 
Akademickiej Wydziału Biologii spośród nauczycieli akademickich 
zatrudnionych na Wydziale, nieposiadających tytułu naukowego 
profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego. 
 
Wybór 4 członków Rady Przedstawicieli Społeczności 
Akademickiej Wydziału Biologii spośród pracowników 
zatrudnionych na Wydziale, niebędących nauczycielami 
akademickimi. 
 
Wybory odbędą się w aplikacji MS Teams z wykorzystaniem MS Forms (z 
zachowaniem wymogu tajności). 
 

 

Do 05.06.2020  
 
 

 

Opublikowanie, na stronie Wydziału Biologii, list wybranych 
członków Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej 
Wydziału. 
 

 

2 etap (wybory kandydata/kandydatów na Dziekana Wydziału Biologii) 
 

 

05.06.2020  
 
 

 

Otwarcie listy kandydatów na Dziekana Wydziału Biologii. 
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05.06.2020  

 

Zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej Rady 
Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Biologii dla 
przeprowadzenia wyborów  kandydata/kandydatów na Dziekana. 

05.06. 2020  
 

Dodatkowy nabór (jedna osoba) do Komisji Skrutacyjnej w sprawie 
wyborów uzupełniających do Rady Przedstawicieli Społeczności 
Akademickiej z grona nauczycieli akademickich nieposiadających 
tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora 
habilitowanego. 

13.06.2020 Opublikowanie, na stronie Wydziału Biologii, list kandydatów do 
Komisji Skrutacyjnych w sprawie dodatkowych wyborów do RPSA. 

15.06.2020 Dodatkowe głosowanie w sprawie wyboru jednego przedstawiciela 
do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału 
Biologii z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu 
naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora 
habilitowanego. 
 
Wybrano 12 przedstawicieli RPSA w ramach przewidzianej puli 13 osób; 
dodatkowe głosowanie spowodowane jest uzyskaniem przez dwie osoby takiej 
samej liczby głosów. 

15.06.2020 Dodatkowe głosowanie w sprawie wyboru jednego przedstawiciela 
do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału 
Biologii z grupy pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi. 
  
Wybrano 3 przedstawicieli RPSA w ramach przewidzianej puli 4 osób; 
dodatkowe głosowanie spowodowane jest uzyskaniem przez dwie osoby takiej 
samej liczby głosów. 

15.06. 2020  
 

Opublikowanie, na stronie Wydziału Biologii, kompletnej listy 
wybranych członków Rady Przedstawicieli Społeczności 
Akademickiej Wydziału. 

 
15.06. 2020  

 

 
Zamknięcie listy kandydatów na Dziekana Wydziału Biologii. 
 

 
16.06.2020  

 

 
Opublikowanie, na stronie Wydziału Biologii, listy kandydatów na 
Dziekana. 
 

 

16.06.2020  
 

 

Opublikowanie, na stronie Wydziału Biologii, listy kandydatów do 
Komisji Skrutacyjnej Rady Przedstawicieli Społeczności 
Akademickiej Wydziału. 
 

 

16.06. 2020  
 

 

Prezentacje, na stronie Wydziału Biologii, sylwetek 
kandydata/kandydatów na Dziekana. 
 

 

23.06.2020  
 

 

Udzielenie rekomendacji kandydatowi/kandydatom na Dziekana 
Wydziału Biologii. 
 
Wybory odbędą się w aplikacji MS Teams z wykorzystaniem MS Forms (z 
zachowaniem wymogu tajności). 

 
[Zgodnie ze Statutem UG § 167 „Osoba, której sprawa dotyczy bezpośrednio 
nie uczestniczy w głosowaniu i przy ocenie tego głosowania jest traktowana 
tak, jakby nie była członkiem danego organu kolegialnego; odejmuje się ją od 
liczby członków organu i od liczby osób obecnych na posiedzeniu”] 
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23.06.2020  
 

 

Opublikowanie, na stronie Wydziału Biologii, listy 
kandydatów/kandydata rekomendowanych do pełnienia funkcji 
Dziekana na kadencję 2020-2024. 
 

 

*W skład Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału wchodzą (Ordynacja Wyborcza UG 

rozdział 8, § 24): 
1) wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 
habilitowanego, zatrudnieni na Wydziale, stanowiący więcej niż połowę statutowego składu rady (53 osoby), 
2) wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Wydziale, stanowiący do 15% 
składu rady (13 osób), 
3) wybrani przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych na Wydziale, 
stanowiący do 5% składu rady (4 osoby), 
4) wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów Wydziału, stanowiący nie mniej niż 20% składu rady (18 
osób). 

 

 

 
Przewodniczący  

Wydziałowej Komisji Wyborczej 
Wydziału Biologii UG 

 

dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG 
e-mail: leszek.rolbiecki@ug.edu.pl 


