UCHWAŁA NR 16/2020
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej W Jeleniej Górze
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie: odwołania spotkania wyborczego kandydatów na rektora ze Wspólnotą Uczelni
i zastąpienia go prezentacją kandydatów drogą elektroniczną.
Na podstawie: § 22 ust. 6 Regulaminu wyborczego Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Wyższej w Jeleniej Górze uchwala się, co następuje:
§1
1. Mając na uwadze wprowadzony na obszarze RP stan epidemii koronowirusa SARSCoV-2 oraz wydawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzenia
dotyczące ograniczenia funkcjonowania uczelni wyższych, Uczelniana Komisja
Wyborcza KPSW w Jeleniej Górze (dalej UKW), uwzględniając rekomendację
Rektora dotyczących bezpieczeństwa wyborców, postanawia:
1) odwołać spotkanie wyborcze kandydatów na rektora ze Wspólnotą Uczelni;
2) zobowiązać kandydatów do opublikowania na stronie Uczelni spotu wyborczego
w formie audio-video wraz z ewentualną prezentacją programu wyborczego;
3) umożliwić członkom Wspólnoty Uczelni zadawanie pisemnych pytań - drogą
mailową - kandydatowi lub/i kandydatom dotyczących: programu wyborczego,
kompetencji kandydatów i funkcjonowania Uczelni.
2. Spot wyborczy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 może być zrealizowany przy
współpracy pracowników Biura ds. Promocji KPSW.
3. Pytania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, powinny być przesłane kandydatowi lub/i
kandydatom za pośrednictwem UKW na adres UKW@kpswjg.pl. Odpowiedzi zostaną
opublikowane na stronie internetowej Uczelni. Na pytania, którego autora nie będzie
można zidentyfikować, odpowiedź nie będzie udzielana.
4. UKW sprawdza zgodność pytań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 z warunkami
określonymi w niniejszej uchwale, a następnie przekazuje je odpowiednio
kandydatowi lub/i kandydatom
5. W przypadku pytań, które będą dotyczyć tych samych zagadnień, odpowiedzi
kandydat lub/i kandydaci mogą udzielić zbiorczo.
6. Terminy poszczególnych czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 określone zostaną
w terminarzu wyborczym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej KPSW
w Jeleniej Górze.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zastępca przewodniczącego
Uczelnianej Komisji Wyborczej
w Jeleniej Górze
dr Beata Telążka

