
UCHWAŁA Nr 3  

 

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

na kadencję 2020 – 2024 

 

z dnia 30 kwietnia 2020 r.  

 

w sprawie ustalenia terminów czynności wyborczych  

w wyborach na kadencję 2020-2024  

 

Uczelniana Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się następujące terminy poszczególnych czynności wyborczych w wyborach na 

kadencję 2020-2024:  

 

1. 13.05. 2020 r. – zaopiniowanie kandydatów na Rektora – Senat (tryb zdalny ) 

głosowania testowe: 7.05.2020 r. i 11.05.2020 r.  

2. Do dnia 20.05.2020 r. – wskazanie kandydatów na Rektora – Rada Uczelni (tryb 

zdalny) 

głosowania testowe: 14.05.2020 r. i 18.05.2020 r.  

3. Do dnia 21.05.2020 r. – ogłoszenie listy kandydatów na Rektora (UKW)  

4. 27.05.2020 r. – wspólne spotkanie przedwyborcze kandydatów – (transmitowane w 

sieci intranet) 

Do dnia 08.05.2020 r. – komunikat UKW określający zasady przebiegu spotkania 

przedwyborczego  

5. 02.06.2020 r. wybory Rektora – tryb zdalny  

głosowania testowe: 27.05.2020 r. i 29.05.2020 r.  

6. 03.06.2020 r. – ewentualna II tura wyborów na Rektora – tryb zdany  

7. do 08.06.2020 r. – stwierdzenie wyboru Rektora i zawiadomienie właściwego 

ministra (Przewodniczący UKW i Przewodniczący Kolegium Elektorów) 

8. 08.06.2020 r. – 12.06.2020 r. – zgłaszanie kandydatów na członków Senatu wraz  

z oświadczeniami lustracyjnymi lub informacją lustracyjną.  

9. do 17.06.2020 r. – Sekretarze WKW/UKW potwierdzają na służbowe skrzynki  

e-mailowe otrzymane zgłoszenia i wzywają do uzupełnienia braków lub błędów.  

10. do 19.06.2020 r. – złożenie poprawionych zgłoszeń lub oświadczeń lustracyjnych 

11. do 23.06.2020 r. – Sekretarze WKW/UKW potwierdzają na służbowe skrzynki  

e-mailowe otrzymane, uzupełnione dokumenty.  

12. Do 24.06.2020 r. – ogłoszenie list kandydatów na członków Senatu.  



13. 26.06.2020 r. – 03.07.2020 r. – głosowanie na członków Senatu Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie odpowiednio WKW lub UKW (zdalne lub osobiste – w 

zależności od sytuacji epidemicznej).  

Do dnia 10.06.2020 r. – komunikat UKW określająy sposób głosowania w formie zdalnej lub 

osobistej.  

W przypadku przeprowadzania głosowania w formie zdalnej głosowania testowe  16.06.2020 r. 

oraz 23.06.2020 r.  

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

/-/ 

prof. dr hab. Jarosław Dudka  

 

  

 

 


