
UCHWAŁA NR 8  

Wydziałowej Komisji Wyborczej, Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego 

z dnia 08 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia terminu i trybu przeprowadzenia wyborów 

 do Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika 

 

§ 1 

Wydziałowa Komisja Wyborcza, w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Pedagogicznego, ustala że 

wybory do Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika odbędą się;  

- dla grupy nauczycieli akademickich mających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego 

wskazanych w § 53 ust.3 pkt. 1,  w dniu 17 grudnia 2020 roku. 

- dla pozostałych nauczycieli akademickich wskazanych w § 53 ust.3 pkt. 2. w dniu 18 grudnia 2020 

Godzina rozpoczęcia wyborów podana zostanie w ogłoszeniu wyborczym. 

 

§ 2 

Wybory do Rady Naukowej Dyscypliny dla przedstawicieli obu grup nauczycieli akademickich odbędą 

się w trybie zdalnym przy wykorzystaniu w przewidzianych podczas zebrania wyborczego 

głosowaniach, systemu uniwersyteckiego Ankieter.    

§ 3 

Tryb zdalnego uczestnictwa w zebraniu wyborczym będzie realizowany poprzez platformę 

komunikacji zdalnej GoogleMeet  z konta pocztowego założonego dla każdego wyborcy w domenie 

Uniwersytetu Warszawskiego. Czynność weryfikacji tożsamości osoby uczestniczącej w zebraniu 

będzie realizowana poprzez udostępnienie prowadzącemu zebranie wyborcze obrazu i dźwięku z 

kamery uczestnika zebrania wyborczego. Prowadzący może poprosić o pokazanie do kamery 

dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji tożsamości wyborcy.  

§ 4 

Tryb zdalnego oddawania głosów będzie realizowany poprzez uniwersyteckie narzędzie Ankieter 

obsługiwane przez dwoje pracowników technicznych Wydziału Pedagogicznego w obecności 

członków Wydziałowej Komisji Wyborczej. W tym systemie zarejestrowany zostanie również fakt 

"pobrania karty do głosowania" polegający na zaznaczeniu odpowiedzi "Tak" na anons "Głosowanie 

w dniu 17.12.2020 lub 18.12.2020 w wyborach do Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika - kadencja 

2020-24" otrzymanym poprzez dedykowany każdemu wyborcy link - zaszyfrowanego i anonimowego, 

dostępu do pliku w trybie zdalnym. Brak zgłoszonego w przez wyborcę protestu do 



przewodniczącego zebrania będzie tożsamy z domniemaniem, że wyborca otrzymał "kartę do 

głosowania" w sposób prawidłowy i rozumie jak oddać swój głos.  

  

§ 5 

Przebieg zebrania wyborczego będzie rejestrowany i przechowywany na dysku przypisanym do konta 

pocztowego przewodniczącego zebrania przez okres 30 dni po czym zostanie usunięty. Rejestracji nie 

podlegają czynności wyborcze.  

§ 6 

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych związanych z czynnościami wykonywanymi w 

ramach zebrania wyborczego, w tym szczególnie związanych z przebiegiem głosowań, 

przewodniczący zebrania wyborczego po konsultacji z pracownikami technicznymi wspomagającymi 

głosowanie będzie podejmował dalsze stosowne decyzje.    

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący WKW: K. Pierścieniak 


