
Lublin, dnia 26 czerwiec 2020 r.  

 

 
KOMUNIKAT NR 4 

WYDZIAŁOWEJ  KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO – Obwód nr 1 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lekarskiego informuje, że w związku ze 

zbliżającymi się wyborami na kadencję 2020-2024 do Senatu Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie, zgłaszanie kandydatów na członków Senatu odbędzie się w terminie  

od 29.06.2020 do 03.07.2020 r. Termin upływa w dniu 03.07. 2020 r. o godz. 15.00  

Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie na formularzu – KARTA ZGŁOSZENIA 

KANDYDATA NA CZŁONKA SENATU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 

(zał. nr 6 do „Regulaminu”), według wzoru dostępnego na stronie internetowej Uczelni  

w zakładce Uczelnia → Wybory na kadencję 2020-2024. 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną pracownicy z grupy nauczycieli akademickich 

zgłaszają kandydatów: 

1. w formie elektronicznej poprzez wysłanie zeskanowanej karty zgłoszenia na adres 

mailowy: 2dziek.lek@umlub.pl albo 

2. w siedzibie Wydziałowej Komisji Wyborczej ul. Chodźki 19 III piętro (Dziekanat 

Wydziału Lekarskiego) w godz. 8.00 – 15.00 – karty zgłoszeń należy wrzucić do 

skrzynki podawczej. 

Zgłoszenia muszą zawierać pisemną zgodę na kandydowanie (czytelny podpis 

kandydata) oraz podpis osoby zgłaszającej kandydata. 

Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. zobowiązani są do wypełnienia obowiązku 

lustracyjnego. Kandydaci składają: 

1.  oświadczenie lustracyjne - składają osoby, które po raz pierwszy ubiegają się o 

wykonywanie funkcji publicznej albo 

  

2. informację lustracyjną - składają osoby, które kiedykolwiek wcześniej złożyły 

oświadczenie  lustracyjne.  

Formularze w wersji pdf (do wypełnienia ręcznego) lub word są dostępne na stronie Uczelni 

w zakładce Uczelnia → Wybory na kadencję 2020-2024. 

Oświadczenia oraz informacje lustracyjne muszą być złożone w oryginale poprzez 

umieszczenie w zamkniętej kopercie i wrzucenie do skrzynki podawczej w Dziekanacie. 

 

PRZYPOMINAMY: 

1. Zgłoszenia dotyczą wszystkich grup nauczycieli akademickich: 

- profesorowie i profesorowie uczelni, 

- doktorzy habilitowani 

- pozostali nauczyciele akademiccy 

2. Kandydatem na członka Senatu Uczelni może być pracownik, który nie był członkiem    

Senatu przez pełne dwie kolejno następujące po sobie kadencje. 

Listy kandydatów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Uczelni w terminie  

do dnia 15.07.2020 r.  
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