
KOMUNIKAT Nr 1/2020 
PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI WYBORCZEJ Wydziału Filologicznego 

z dnia 2 czerwca 2020 r. 
 
w sprawie zasad i trybu prezentacji wstępnych kandydatów na Dziekana 
Wydziału Filologicznego UWr podczas WYDZIAŁOWEJ DEBATY przed wyborami 
kandydata na Dziekana Wydziału Filologicznego na kadencję 2020-2024  

(debata za pomocą środków komunikacji elektronicznej) 
  
Na podstawie § 110 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z § 6 Zarządzenia nr 
29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności 
Uniwersytetu Wrocławskiego (z późn. zm.), Przewodnicząca Komisji Wyborczej Wydziału 
Filologicznego (KWWF) ustala, co następuje:  
 

§ 1 
1. Przewodnicząca KWWF ustaliła zasady i tryb prezentacji wstępnych kandydatów na 
dziekana podczas wydziałowej debaty wyborczej.  
2. Wstępnym kandydatem na Dziekana Wydziału Filologicznego jest osoba, która:  

A/ została zgłoszona przez członka Wydziałowego Kolegium Elektorów  

oraz  

B/ złożyła na ręce Przewodniczącej KWWF:  

-  pisemną zgodę na kandydowanie wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań 

-  oświadczenie lustracyjne bądź informację lustracyjną  

zgodnie z harmonogramem czynności związanych z postępowaniem w sprawie wyłonienia 
kandydata na Dziekana Wydziału Filologicznego,  ogłoszonym  27 maja 2020 r.,  oraz 
trybem obsadzania funkcji dziekana ustalonym w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 

§ 2 
1. Debata odbędzie się  5 czerwca 2020 roku o godz. 12.00 i zostanie przeprowadzona 
przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. 
2. Debata będzie transmitowana z sali nr 13 (Wielka Zachodnia) Instytutu Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
3. W sali nr 13 podczas debaty mogą przebywać: wstępni kandydaci na dziekana, 
członkowie KWWF oraz pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego zapewniający obsługę 
techniczną debaty.  
 

§ 3 
1. Debatę otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicząca KWWF lub wyznaczona przez nią 
osoba.  
2. Przewodnicząca KWWF wraz z członkami KWWF czuwa nad prawidłowym przebiegiem 
debaty.  
3. Protokół z przebiegu debaty sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącą KWWF.  
 

§ 4 
1. Po otwarciu debaty Przewodnicząca KWWF:  

A/ przedstawia – w porządku alfabetycznym – listę wstępnych kandydatów na 
dziekana;  

B/ podaje informację o zasadach i trybie prezentacji wstępnych kandydatów na 
dziekana;  

C/ losuje kolejność wystąpień wstępnych kandydatów na dziekana.  
2. Przewodnicząca KWWF – w porządku alfabetycznym listy wstępnych kandydatów na 
dziekana – ustala kolejność ich autoprezentacji, losując zaklejone koperty, w których 
znajdują się kartki wyznaczające kolejność tych wystąpień (kartki z numerami 1 i 2). 
3. Wylosowane numery określają kolejność autoprezentacji oraz kolejność odpowiedzi na 
pierwsze pytanie.  



4. Wstępni kandydaci na dziekana odpowiadają na przemian, a kolejność sukcesywnie się 
zmienia. 
 
 

§ 5 
1.  Członkowie społeczności Wydziału Filologicznego zgłaszają ewentualny zamiar zadania 
pytania wstępnym kandydatom na dziekana 4 czerwca 2020 r. w godzinach: 8.00 – 
15.00. Mogą to uczynić wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą specjalnego formularza. 
Aby skorzystać z formularza, należy wcześniej otworzyć konto pocztowe w domenie 
uwr.edu.pl i kliknąć na link https://bit.ly/2AsGyYs 
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1:  
A/wskazuje  imię i nazwisko osoby zgłaszającej się do zadania pytania; 
B/ wskazuje adres mailowy tej osoby – wyłącznie w domenie uwr.edu.pl; 
C/ nie zawiera treści pytania, które ma być postawione podczas debaty. 
3. Osoba, która ma zamiar zadać pytanie podczas debaty wyborczej, może przesłać 
zgłoszenie tylko jeden raz. 
4. Sekretarz KWWF  tworzy alfabetyczną listę zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, 
zawierającą imiona i nazwiska oraz adresy mailowe z domeny uwr.edu.pl osób 
zgłaszających się do zadania pytania wstępnym kandydatom na dziekana. W trakcie debaty 
pytania wstępnym kandydatom na dziekana może zadać maksymalnie 12 osób.  
5. Jeżeli na liście pojawi się więcej niż 12 osób, wstępni kandydaci na dziekana losują po 
jednej zaklejonej kopercie, w której znajdują się: imię i nazwisko oraz adres mailowy 
(…@uwr.edu.pl) osoby zgłaszającej się do zadania pytania. Trwa to aż do wylosowania 
łącznie 12 takich kopert. Podczas losowania kolejno odczytują imiona i nazwiska osób, 
które będą zadawały pytania.  
6. Dodatkowo wstępni kandydaci na dziekana losują kolejno po jednej zaklejonej kopercie, 
w której znajduje się kartka zawierająca imię, nazwisko oraz adres mailowy (w domenie 
uwr.edu.pl) osoby, która zgłosiła się do zadania pytania podczas debaty. Przewodnicząca 
KWWF nadaje tym kopertom kolejne numery od 13 do 16, tworząc listę rezerwową osób 
uprawnionych do zadania pytania (jeśli wystąpi sytuacja, o której mowa w § 7 ust. 6).  
 

§ 6 
1. Przewodnicząca udziela głosu wstępnym kandydatom na dziekana, aby przedstawili 
przygotowane przez nich autoprezentacje.   
2. Autoprezentacja wstępnego kandydata na dziekana trwa maksymalnie 10 minut.  
3. Jeśli wstępny kandydat na dziekana przekroczy czas autoprezentacji, Przewodnicząca 
KWWF przerywa jego wystąpienie.  
 

§ 7 
1. Po zakończeniu prezentacji Przewodnicząca KWWF zaprasza osoby uprawnione, by 
zadawały pytania wstępnym kandydatom na dziekana. Pytania są zadawane zgodnie z 
kolejnością, w której wylosowano koperty.  
2. Pytania zadają osoby, których dane widnieją na liście zgłoszeń. Jeśli zgłosiło się więcej 
niż 12 osób, pytania zadają osoby do tego uprawnione zgodnie z § 5 ust. 5 .  
3. Zaproszenie do udziału w debacie w aplikacji Microsoft Teams zostanie wysłane do osób 
uprawnionych najpóźniej do momentu zakończenia prezentacji przez pierwszego 
wstępnego kandydata na dziekana. Zaproszenie to trafi na adres w domenie uwr.edu.pl. 
Osoba, która otrzyma zaproszenie, powinna je zaakceptować w ciągu 5 minut i dołączyć 
do spotkania w aplikacji Microsoft Teams. 
4. Jeśli osoba uprawniona do zadania pytania nie zaakceptuje zaproszenia i nie dołączy do 
spotkania w aplikacji Microsoft Teams, utraci status osoby uprawnionej do udziału w 
debacie.  
5. Jeśli osoba uprawniona nie skorzysta z prawa, by zadać pytanie, informacje o tym 
podczas debaty przekazuje Przewodnicząca KWWF.  

Jeśli na liście pojawi się więcej niż 12 osób, Przewodniczą zarządza przeniesienie pierwszej 
osoby z listy rezerwowej na ostatnie miejsce listy osób uprawnionych do zadawania pytań. 



Przewodnicząca otwiera kopertę z numerem 13 i odczytuje: imię, nazwisko danej osoby 
oraz jej adres mailowy (w domenie uwr.edu.pl).  
 

§ 8 
1. Przewodnicząca KWWF kieruje porządkiem debaty oraz rundą pytań i odpowiedzi.  
2. Osoba uprawniona zadaje wyłącznie jedno  pytanie skierowane do wszystkich wstępnych 
kandydatów. Pytania nie mogą się powtarzać.  
3. Czas na zadanie pytania – maksymalnie 1 minuta.  
4. Po zakończeniu zadawania pytania przez osobę uprawnioną wstępni kandydaci na 
dziekana udzielają odpowiedzi w kolejności, o której mowa w § 4 ust. 3 i 4. Czas na 
odpowiedź wynosi maksymalnie 3 minuty. 
6. Przewodnicząca KWWF przerywa zadawanie pytania lub odpowiedź na pytanie, jeśli 
zostaną przekroczone limity określone  w ust. 3 i 4.  
 

§ 9 
 
Komunikat obowiązuje od dnia ogłoszenia. 

 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej  
Wydziału Filologicznego 

Dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr 

 


