
	OBWIESZCZENIE	
 Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

 z dnia 18 października 2022 roku 

	w	sprawie	wyborów	przedstawicieli	studentów	Wydziału	Polonistyki	

 Na  podstawie  §  14  ust.  2  Ordynacji  Wyborczej  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu  Warszawskiego,  stanowiącej  załącznik  do  Regulaminu 
 Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2022 roku poz. 239), obwieszcza się wybory przedstawicieli studentów do: 

 ●  Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki 	(11		mandatów)	 w okręgach wyborczych według poniższego  wykazu; 
 ●  Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego 	(2	mandaty)	 ; 
 ●  Rady Wydziału Polonistyki 	(7	mandatów)	 ; 
 ●  rad dydaktycznych według poniższego wykazu. 

	WYKAZ	OKRĘGÓW	WYBORCZYCH	
	w	wyborach	do	Rady	Samorządu	Studentów	Wydziału	Polonistyki	

	Numer	
	okręgu	 	Kierunki	studiów	 	Liczba	

	mandatów	

 55 
 �ilologia polska  �ilologia polskiego języka migowego 

 5 
 logopedia ogólna i kliniczna  sztuka pisania 

 56  �ilologia klasyczna i studia śródziemnomorskie  1 
 57  kulturoznawstwo – wiedza o kulturze  sztuki społeczne  3 
 58  slawistyka  1 
 59  �ilologia bałtycka  1 

	WYKAZ	RAD	DYDAKTYCZNYCH	

	Numer	
	rady	 	Kierunki	studiów	 	Liczba	

	mandatów	

 36 

 �ilologia bałtycka  �ilologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 

 9 
 �ilologia polska  �ilologia polskiego języka migowego 
 kulturoznawstwo – wiedza o kulturze  logopedia ogólna i kliniczna 
 slawistyka  sztuka pisania 
 sztuki społeczne 

	PROCEDURA	WYBORCZA	

	Termin	i	forma	zgłaszania	kandydatur	 	Termin	i	forma	głosowania	

 do 28.10.2022 (pt.) w godzinach pracy 
 Biura Zarządu Samorządu Studentów UW 

 w formie zgłaszania elektronicznego 

 od 03.11.2022 (czw.) od godz. 8.00 
 do 04.11.2022 (pt.) do godz. 8.00 

 w formie głosowania elektronicznego 

 ●  Czynne  i  bierne  prawa  wyborcze  w  wyborach  do  rady  jednostki  i  Parlamentu  Studentów  UW  przysługują  każdemu  studentowi  jednostki,  zaś  w  wyborach  do  rady 
 dydaktycznej i w danym okręgu wyborczym do Rady Samorządu Studentów jednostki stosownie do kierunku studiów studenta. 

 ●  Zgłoszenia  kandydatur  należy  składać  w  formie  elektronicznej  jako  załącznik  do  wiadomości  wysyłanej  na  adres  poczty  elektronicznej  Biura  Zarządu  Samorządu 
 Studentów  UW: 	biuro@samorzad.uw.edu.pl.	 	Wiadomość	 	należy	 	wysłać	 	z	 	konta		o		domenie		identy�ikowanej		z	 	UW		(np.	 	@student.uw.edu.pl).	  Formularze  i 
 szczegółowa instrukcja składania zgłoszeń kandydatur dostępne są na stronie internetowej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW. 

 ●  Studentów  uprawnionych  do  głosowania  za  pomocą  aktywnego  indywidualnego  konta  studenta  przypisanego  do  danego  kierunku  studiów  ustala  na  bieżąco  system 
 USOS na podstawie stanu aktywacji konta i kodów programów studiów wskazanych w systemie USOSweb UW przez Komisję Wyborczą Samorządu Studentów UW. 

 ●  Głosowanie  przeprowadzi  Komisja  Wyborcza  Samorządu  Studentów  UW  za  pomocą  systemu  USOSweb  UW.  Głosowanie  będzie  dostępne  wyłącznie  w  systemie 
 centralnym  USOSweb  UW;  oddanie  głosu  za  pomocą  wydziałowych  systemów  nie  będzie  możliwe.  Student,  po  zalogowaniu  się  do  systemu,  w  zakładce  „DLA 
 WSZYSTKICH”  wybiera  podstronę  „WYBORY”,  dostępną  pod  adresem  internetowym:  https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/wybory2/index  – 
 szczegółowa instrukcja głosowania dostępna jest na stronie internetowej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW. 

 ●  Głosować będzie się na określonych kandydatów, najwyżej tylu, ile mandatów jest do obsadzenia w wyborach do danego organu albo w danym okręgu wyborczym. 
 ●  Mężów zaufania należy zgłaszać w formie przewidzianej dla zgłaszania kandydatur do chwili zakończenia głosowania. 
 ●  Wybrani  zostają  kandydaci,  którzy  uzyskali  kolejno  największą  liczbę  głosów,  z  zastrzeżeniem,  że  w  przypadku  rad  dydaktycznych  do  ich  składu  wybrani  zostają  po 

 co najmniej jednym przedstawicielu studentów z każdego z kierunków studiów właściwych danej radzie dydaktycznej. 
 ●  Wyniki wyborów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW. 

 Przewodniczący 
 Komisji Wyborczej 

 Samorządu Studentów UW 

	Krzysztof	Radziwon	

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Kontakt z Komisją Wyborczą SS UW – ul. Krakowskie Przedmieście 24 (pok. 206 w budynku ZSS UW) 
 Przewodniczący Komisji Wyborczej SS UW Krzysztof Radziwon – tel. kom.: 609 155 424 
 Adres e-mail –  komisjawyborcza  @samorzad.uw.edu.pl 
 Strona internetowa – 	ukw.samorzad.uw.edu.pl	

mailto:kwssuw@gmail.com

