
Uchwała nr 1/21 

Komisji Wyborczej Wydziału Chemii 

Uniwersytetu Gdańskiego 

na kadencję 2020-2024 

z dnia 5 października 2021 roku 

 

w sprawie określenia liczby przedstawicieli poszczególnych grup członków społeczności 

akademickiej wydziału w radzie wydziału oraz terminu zgłaszania kandydatów do Rady 

Wydziału Chemii 

 

Na podstawie § 22b Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącej załącznik nr 2 

do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.), w związku z § 2 ust. 12 

uchwały nr 13/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie 

zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Określa się następującą liczbę przedstawicieli poszczególnych grup członków społeczności 

akademickiej Wydziału Chemii w Radzie Wydziału na kadencję od 3 listopada 2021 r. do 31 

sierpnia 2024 r.: 

Przedstawiciele poszczególnych grup członków społeczności akademickiej Liczba osób 

1.  dziekan jako przewodniczący 1 

2.  prodziekani 3 

3.  dyrektorzy instytutów bądź kierownicy katedr 12 

4.  inni aniżeli określeni w pkt 1-3, nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale 

na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy 

doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem §§  22a – 22e Ordynacji 
41 

5.  wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na 

wydziale, stanowiący od 12% do 15% składu rady, z zastrzeżeniem § 22d 

Ordynacji 
12 

6.  wybrani, w trybie i na zasadach określonych w regulaminie samorządu 

studenckiego, przedstawiciele studentów wydziału, stanowiący od 17% do 20% 

składu rady 
16 

7.  wybrani przedstawiciele pracowników zatrudnionych na wydziale, niebędących 

nauczycielami akademickimi, stanowiący od 2% do 5% składu rady, nie mniej niż 

1 osoba, z zastrzeżeniem § 22d Ordynacji 
3 

8.  jeden przedstawiciel doktorantów wydziału, wybrany w trybie i na zasadach 

określonych w regulaminie samorządu doktorantów 
1 

Łącznie 89 

 

§ 2. 

Kandydatów na członków Rady Wydziału Chemii należy zgłaszać do dnia                                        

13 października 2021 roku do Komisji Wyborczej Wydziału Chemii załączając pisemną 

zgodę na kandydowanie do Rady Wydziału Chemii w formie własnoręcznie podpisanego 

dokumentu, następnie zeskanowanego i przesłanego na adres e-mail: 

marta.jazwiecka@ug.edu.pl 

 

Przewodnicząca  

Komisji Wyborczej Wydziału Chemii 

dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. Uczelni 
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