
UCHWAŁA Nr 4  

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

na kadencję 2020 – 2024 

z dnia 8 maja 2020 r.  

 

w sprawie organizacji i przebiegu spotkania przedwyborczego kandydatów  

na Rektora w dniu 27 maja 2020r. w wyborach na kadencję 2020-2024  

 

Uczelniana Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zgodnie z Wznowionym Kalendarzem Wyborczym (Uchwała UKW nr 3 z dnia 

30.04.2020 r.) spotkanie przedwyborcze Kandydatów na Rektora odbędzie się w dniu  

27 maja 2020 r., bez osobistego udziału członków Społeczności Akademickiej. 

2. W spotkaniu przedwyborczym uczestniczą osobiście Kandydaci na Rektora. 

Spotkanie prowadzi Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

 

§ 2 

Przebieg spotkania transmitowany będzie w sieci internetowej a następnie jego 

nagranie dostępne będzie do dnia wyborów Rektora Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie tj. do dnia 2 czerwca 2020 r.  

§ 3 

1. Przebieg spotkania przewiduje: 

1) etap I – autoprezentacja kandydata nie dłuższa niż 7 minut.  

2) etap II – udzielanie odpowiedzi na pytania przedstawione przez reprezentatywne 

środowiska Społeczności Akademickiej wymienione w § 5 ust. 2, nie dłuższej niż  

1 minuta na każde pytanie.  

3) etap III – zadawanie wzajemnie pytań pomiędzy kandydatami nie więcej niż  

2 pytania, czas odpowiedzi nie więcej niż 2 minuty na każde pytanie. 

4) etap IV – podsumowanie nie dłuższe niż 5 minut dla każdego kandydata  

2. Każdy z kandydatów może zgłosić do dnia 25 maja 2020 r. do Przewodniczącego 

UKW informację o zamiarze wykorzystania w trakcie spotkania prezentacji 

multimedialnej w formie PowerPoint o proporcjach ekranu 16:9.  

§ 4 

1. Reprezentatywne środowiska Społeczności Akademickiej w terminie do dnia  

18 maja 2020 r. prześlą do Przewodniczącego UKW na adres mailowy 

uczelnianakomisjawyborcza@umlub.pl nie więcej niż po 2 pytania wspólne dla 

wszystkich kandydatów na Rektora. 

2. Reprezentatywnymi środowiskami Społeczności Akademickiej są:  

1) Senat  
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2) Rada Uczelni  

3) Rada Naukowa Kolegium Nauk Medycznych,  

4) Rada Naukowa Kolegium Nauk Farmaceutycznych, 

5) Rada Naukowa Kolegium Nauk o Zdrowiu,  

6) Rada ds. Kształcenia,  

7) Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej,  

8) Samorząd Studentów 

9) Samorząd Doktorantów 

10) Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie  

11) NSZZ Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

§ 5 

1. W przypadku otrzymania pytań powtarzających się lub dotyczących tego samego 

zagadnienia Przewodniczący zwołuje posiedzenie UKW w dniu 19 maja 2020 r.  

w celu sformułowania ostatecznej listy pytań.  

2. O połączeniu pytań powtarzających się lub dotyczących tego samego zagadnienia 

Przewodniczący UKW zawiadamia zadających pytania w celu uzyskania ich 

akceptacji.  

3. Nie później niż dniu 21 maja 2020 r. do godz. 15.00 Przewodniczący UKW przesyła  

do wiadomości każdemu z kandydatów na służbowa skrzynkę pocztową ostateczną 

listę pytań.  
 

§ 6 

1. Niniejsza uchwala nie narusza wynikającego z 18 ust. 1 Regulaminu Wyborów 

obowiązku przedstawienia programu wyborczego.  

2. Program wyborczy powinien być zamieszczony na stronie internetowej Uczelni  

w dniu 22 maja 2020 r.  

 

 

 

 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

/-/ 

prof. dr hab. Jarosław Dudka  

 


