
  UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA  

UCHWAŁA 
Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 21 maja 2020 roku 

 

w sprawie wyborów rektora Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza  
w Warszawie na kadencję 2020-2024  

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 
 

Na podstawie § 73a ust 1 Statutu Akademii Teatralnej im. Aleksandra 

Zelwerowicza w Warszawie Uczelniana Komisja Wyborcza uchwala co następuje:  
 

§ 1 

Procedury wyborcze, odwołane w dniu 16 marca 2020r. w związku                                 

z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii  

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  i zawieszeniem zajęć dydaktycznych              

w Akademii, zostaną wznowione i przeprowadzone z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej. 
 

§ 2 

Terminarz procedur związanych z wyborami rektora jest następujący: 

1. 28 maja 2020r., godz. 12.00  

Zebranie wyborcze Uczelnianego Kolegium Elektorów - zgłaszanie 

kandydatów na przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów.  

Skład komisji wyborczej:   

dr hab. Bożena Suchocka (przew. UKW),                    

dr Kamila Lewandowska (członek UKW),  

Aleksandra Sidor (członek UKW). 

 Zebranie odbędzie się na platformie MSTeams z wykorzystaniem kont 

indywidualnych w domenie e-at.edu.pl. 
 

2. 2 czerwca 2020r., godz. 12.00 

Debata wyborcza 

Zebranie otwiera Przewodnicząca UKW dr hab. Bożena Suchocka. 

Debata wyborcza odbędzie się ̨ przy wykorzystaniu jednej z platform 

streamingowych. Link do spotkania zostanie przesłany dzień wcześniej na 

indywidualne konta mailowe w domenie e-at.edu.pl. Pytania do kandydata 

można przesyłać z wyprzedzeniem, aż do godz. 20.00 1 czerwca 2020 r. na 

adres biuro.rektora@e-at.edu.pl. Podczas trwania spotkania będzie 

możliwość zadawania pytań za pośrednictwem chatu. 

mailto:biuro.rektora@e-at.edu.pl


 

3. 3 czerwca 2020r., godz. 12.00 

Zebranie wyborcze Uczelnianego Kolegium Elektorów - wybór 

przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów. 

Skład komisji wyborczej:  

dr hab. Bożena Suchocka (przew. UKW),  

prof. Bogdan Michalik (z-ca przew. UKW),  

Katarzyna Wacowska (sekretarz UKW). 

Zebranie odbędzie się na platformie MSTeams z wykorzystaniem kont 

indywidualnych w domenie e-at.edu.pl.  

Głosowanie odbędzie się z wykorzystaniem modułu Ankieter w systemie 

USOS. 
 

4. 7 czerwca 2020r., godz. 12.00 

Posiedzenie elekcyjne: wystąpienie kandydata, wybory. 

Posiedzenie elekcyjne odbędzie się na platformie MSTeams                                        

z wykorzystaniem kont indywidualnych w domenie e-at.edu.pl.  

Głosowanie odbędzie się z wykorzystaniem modułu Ankieter w systemie 

USOS. 

 

§ 3 

1. Zasady i tryb głosowania zostaną przedstawione na spotkaniu testowym           

z Przewodniczącą Uczelnianej Komisji Wyborczej w dniu 27 maja 2020r.             

o godz. 12.00.   

2. Spotkanie testowe odbędzie się na platformie MSTeams z wykorzystaniem 

kont indywidualnych w domenie e-at.edu.pl.  

3. Głosowanie testowe odbędzie się z wykorzystaniem modułu Ankieter                

w systemie USOS. 
 

§ 4 

Wyniki wyborów zostaną wygenerowane z modułu Ankieter w systemie USOS po 

zakończeniu głosowania i ogłoszone na stronie internetowej Akademii.  

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                        

 

        Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej     

                       /-/ dr hab. Bożena Suchocka  


