
UCHWAŁA NR 18/20 

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie  

na kadencję organów uczelni 2020-2024  

z dnia 19 czerwca 2020 roku 

w sprawie szczegółowego terminu przeprowadzenia głosowania  

na członków Senatu uczelni 

 

Na podstawie § 49 i § 50 oraz 52 ust. 3 Statutu Karpackiej  Państwowej Uczelni w Krośnie 

 w zw. z §12 ust. 2  Regulaminu wyborczego w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję 

organów uczelni 2020-2024 w zw. z § 6 ust. 1 i 6-12 Szczegółowych zasad wyborów do Senatu 

Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 w zw. z § 1 ust. 5 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 911) uchwala się, co 

następuje: 

§1 

Uczelniana Komisja Wyborcza Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 

2020-2024 ogłasza, iż właściwe głosowanie na członków do Senatu uczelni odbędzie się: 

 

1) w grupie nauczycieli  akademickich zatrudnionych w  Instytucie  Politechnicznym  

- w dniu 23 czerwca 2020 r. od godziny 1000 do godziny 2000,  

2) w grupie nauczycieli akademickich z każdego studium  

- w dniu 23 czerwca 2020 r. od godziny 1000 do godziny 2000, 

3) w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

-  w dniu 23 czerwca 2020 r. od godziny 1000 do godziny 2000 

4) w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie  Humanistycznym 

-  w dniu 24 czerwca 2020 r. od godziny 1000 do godziny 2000, 

5) w grupie nauczycieli  akademickich zatrudnionych w Instytucie Zdrowia i Gospodarki  

- w dniu 24 czerwca 2020 r. od godziny 1000 do godziny 2000, 

6) w grupie studentów wszystkich Instytutów 

- w dniu 24 czerwca 2020 r. od godziny 1000 do godziny 2000  

 

       §2 

Głosowanie, o którym mowa w §1 odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

 

       §3 

Dopuszcza się ogłoszenie wyników wyborów w poszczególnych grupach, wskazanych w §1.  

 

       §4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej  

             prof. dr hab. Kazimierz Sikora 

 


