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  Gdańsk, dnia 22.04.2020r.  

 

KOMUNIKAT NR 9/2020 

Wydziałowa Komisja Wyborcza nr 3 
 

W nawiązaniu do aktualnej Instrukcji Wyborczej PG Wydziałowa Komisja Wyborcza 

informuje, że 27.04.2020 rozpoczną się wybory do Senatu PG.  

Harmonogram wyborów do Senatu przewidzianych do przeprowadzenia na Wydziale 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, w okręgu wyborczym nr 3 (OW3), jest 

następujący: 

 

1. W dniu 27.04.2020 (poniedziałek) należy zgłaszać kandydatów do Senatu: drogą 

elektroniczną na adres wyborysenat@eti.pg.edu.pl, lub pisemnie w pokoju 131 EA 

budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w godz. 9.30–11.00. 

 

Liczby mandatów do Senatu PG z ramienia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji  

i Informatyki w poszczególnych grupach pracowników (zgodnie z ustalonym przez 

Senat PG podziałem mandatów na kadencję 2020-2024 oraz informacją Uczelnianej 

Komisji Wyborczej): 

Grupa A. 2 profesorów lub profesorów uczelni. 

Uprawnieni do głosowania: profesorowie i profesorowie uczelni Wydziału. 

Grupa B. 1 przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi. 

Uprawnieni do głosowania: pozostali nauczyciele akademiccy i pracownicy 

niebędący nauczycielami akademickimi Wydziału. 

 

2. Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłosi wstępne listy kandydatów do Senatu w dniu 

27.04.2020 o godz. 12.00. 

3. Pisemne zgody na kandydowanie na członków Senatu od zgłoszonych kandydatów będą 

przyjmowane do dnia 28.04.2020 (wtorek) do godz. 10.00 drogą elektroniczną na adres 

wyborysenat@eti.pg.edu.pl, oraz w pokoju 131 EA. Podpisane oryginały wymaganych 

dokumentów, tj. zgody na kandydowanie i oświadczenia lustracyjnego, należy dostarczyć do 

Wydziałowej Komisji Wyborczej (pokój 131EA) do dnia 15.05.2020 do godziny 14.00. 

4. Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłosi ostateczne listy kandydatów do Senatu w dniu 

28.04.2020 o godz. 11.00. 

5. W dniu 28.04.2020 (wtorek) w godz. 12.00–13.00 odbędzie się pierwsza tura wyborów 

przeprowadzona w formie elektronicznej, zaś w godz. 14.00–15.00 w sali 20 EA odbędzie 
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się zebranie wyborcze, podczas którego grupy pracowników A i B wybiorą członków 

Senatu. 

W przypadku, gdy liczba wybranych członków Senatu w poszczególnych grupach 

będzie mniejsza od liczby mandatów, mogą mieć miejsce kolejne tury wyborów. 

II tura w dniu 29.04.2020 (środa) w godz. 9.00–11.00 w formie elektronicznej, zaś w 

godz. 13.00–14.00 w formie tradycyjnej w sali 20 EA 

III tura w dniu 30.04.2020 (czwartek) w godz. 9.00–11.00 w formie elektronicznej, zaś 

w godz. 13.00–14.00 w formie tradycyjnej w sali 20 EA 

IV tura w dniu 04.05.2020 (poniedziałek) w godz. 9.00–11.00 w formie elektronicznej, 

zaś w godz. 13.00–14.00 w formie tradycyjnej w sali 20 EA  

 

 

6. W dniu 04.05.2020 (poniedziałek) o godz. 15.00 zostanie ogłoszona lista członków Senatu 

wybranych z ramienia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. 

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej 

Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

 

 

......................................................... 

dr hab. inż. Paweł Wierzba. prof. PG 


