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UNIWERSYTET
WARSZAWSKI
Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia
dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz.

Warszawa, 7 stycznia 2021 r.
PRSZ/3/2021

Szanowni Państwo
Członkowie i Opiekunowie
Organizacji Studenckich
Uniwersytetu Warszawskiego

s'.?^^/^>< ^UL.^-X<^vJ>

działając na podstawie § 5 ust. 5wzw. z § 5 ust. 4 Regulaminu Rady Konsultacyjnej
do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego z dnia 31 grudnia 2020 r. (Monitor UW z 2020 r.
póz. 521) zwołuję zgromadzenie przedstawicieli uczelnianych organizacji studenckich
(dalej jako: „Zgromadzenie") w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Konsultacyjnej do
spraw Studenckiego Ruchu Naukowego XXIII kadencji.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021 r. o godzinie 18:00 za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na
odległość.

Link do spotkania zostanie przekazany wszystkim członkom wspólnoty Uniwersytetu
Warszawskiego, którzy zgłoszą chęć wzięcia udziału w Zgromadzeniu do dnia 16 stycznia
2021 r. włącznie poprzez formularz na stronie: httDS://tinvurl.com/wyborv-rk

Proszę mieć na uwadze, że z uwagi na zdalny tryb posiedzenia wymagane jest
przesłanie upoważnienia do głosowania na co najmniej 5 dni przed zgromadzeniem,
a zatem do dnia 16 stycznia 2021 r. włącznie, na adres mailowy:
karolina.skorupa@adm.uw.edu.pl.

Proponuje się następujący porządek Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia -

Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego.
2. Wyznaczenie protokolanta Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Informacje bieżące Rady Konsultacyjnej do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego

XXII kadencji.
5. Przedstawienie kandydatów na członków Rady Konsultacyjnej XXIII kadencji (dalej:

„kandydaci").
6. Wskazanie kolejności prezentacji poszczególnych kandydatów.
7. Prezentacje kandydatów.
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8. Zgłoszenia do zadawania pytań kandydatom.
9. Losowanie osób zadających pytania kandydatom.
10. Odpowiedzi kandydatów na pytania.
11. Wybory członków Rady Konsultacyjnej do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego

XXIII kadencji.
12. Ogłoszenie wyników wyborów.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Kandydatem na członka Rady Konsultacyjnej może być student lub doktorant będący
przedstawicielem organizacji studenckiej działającej na Uniwersytecie Warszawskim.
Kandydaturę zgłasza prezes zarejestrowanej przed dniem 22 lipca 2020 r. organizacji
studenckiej Przewodniczącemu Rady w wersji elektronicznej na adres sekretariatu
prorektora właściwego do spraw studenckich (sekretariatstud@adm.uw.edu.pl).
Kandydatury należy zgłaszać do dnia 14 stycznia 2021 r. włącznie.

Do dnia 14 stycznia 2021 r. włącznie kandydat ma obowiązek złożyć:
a) zgodę na kandydowanie wraz ze wskazaniem przez opiekuna organizacji studenckiej

dziedziny nauki, w której prowadzone są badania w jednostce organizacyjnej
Uniwersytetu Warszawskiego, przy której działa organizacja studencka (wzór
w załączeniu);
deklarację programową, która powinna zawierać wskazanie roku oraz kierunku lub
kierunków studiów, na których kształcenie odbywa kandydat (w przypadku
studiowania jednocześnie kilku kierunków studiów należy podać wszystkie
studiowane kierunki studiów);
curriculum vitae kandydata;
deklaracje poparcia kandydatury wystawione przez prezesów co najmniej dwóch
organizacji studenckich innych niż organizacja studencka zgłaszająca kandydaturę,
działających przy jednostkach organizacyjnych prowadzących badania w tej samej
dziedzinie nauki;
opinię o kandydacie wystawioną przez opiekuna organizacji zgłaszającej

b)

c)
d)

e)
kandydaturę.

Ponadto do deklaracji programowej należy dołączyć zgodę kandydata na
rozpowszechnianie za pomocą druku oraz sieci internetowej przekazanych informacji.
Objętość deklaracji programowej nie może przekroczyć 12 000 znaków ze spacjami. Do
deklaracji programowej można dołączyć zdjęcie w pliku elektronicznym.

Na pięć dni przed dniem, na który zaplanowano Zgromadzenie, na stronie
internetowej Rady Konsultacyjnej do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego opublikowane
zostaną deklaracje programowe i curriculum vitae dołączone do kandydatur spełniających
wymagania formalne. Na stronie internetowej Rady znajdują się też wersje edytowalne
wzorów upoważnienia do głosowania oraz zgody na kandydowania (www.rada.uw.edu.pl).
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Każdy zarejestrowany kandydat ma do pięciu minut na przedstawienie swojego
programu działania. Kolejność wystąpień kandydatów ustalana jest alfabetycznie.
Kandydatom może zostać zadane do pięciu pytań przez osoby ustalone w drodze losowania.
Zgłoszenia do zadania pytania składa się na czacie w komunikatorze internetowym podczas
Zgromadzenia. Każdy uprawniony do głosowania może złożyć tylko jedno zgłoszenie.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez jedną osobę jest większa niż jeden,
wszystkie są nieważne. Ze zgłoszeń dokonuje się losowania maksymalnie pięciu osób
zadających pytania. Osoba wylosowana może zadać tylko jedno pytanie, które jest
kierowane do wszystkich kandydatów. Zadawanie pytania nie może przekroczyć dwóch
minut, odpowiedź kandydata nie może trwać dłużej niż trzy minuty. Kolejność udzielania
odpowiedzi przez kandydatów jest odwrotna do kolejności prezentacji.

Uprzejmie przypominam, że student lub doktorant może reprezentować w trakcie
Zgromadzenia tylko jedną organizację studencką i ma tylko jeden głos, który oddaje na
jednego kandydata. Organizację reprezentuje wyłącznie prezes organizacji lub osoba przez
niego pisemnie upoważniona. Upoważnienie dla prezesa organizacji lub osoby przez
niego upoważnionej przesyła się na co najmniej 5 dni przed Zgromadzeniem na adres:
karolina.skorupa@adm.uw.edu.pl. Prezes lub osoba przez niego pisemnie upoważniona,
aby wziąć udział w głosowaniu, musi mieć upoważnienie do głosowania poświadczone przez
opiekuna organizacji studenckiej własnoręcznym podpisem lub w drodze mailowej z adresu
elektronicznej poczty uniwersyteckiej (wzór w załączeniu). W przypadku dłuższej
nieobecności opiekuna organizacji studenckiej, upoważnienie w jego imieniu może podpisać
kierownik jednostki organizacyjnej (dziekan lub dyrektor szkoły doktorskiej w przypadku
organizacji doktorantów) albo kierownik jednostki dydaktycznej (prodziekan ds. studenckich,
dyrektor ds. kształcenia lub dyrektor kolegium studiów), przy której organizacja studencka
jest zarejestrowana.

W wyborach mogą wziąć udział wyłącznie przedstawiciele organizacji studenckich,
które w przepisanym terminie złożyły sprawozdanie z działalności za rok ubiegły lub zostały
zarejestrowane przed dniem 22 lipca 2020 r.

Liczę na Państwa obecność i aktywny udział podczas Zgromadzenia, jak
również życzę wielu sukcesów w działalności organizacji studenckich!
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Warszawa, dnia ........................ roku

(nazwisko i imię)

(numer albumu)

(organizacja studencka)

(jednostka organizacyjna Uniwersytetu)

(adres elektronicznej poczty uniwersyteckiej)

(numer telefonu)

ZGODA NA KANDYDOWANIE

Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady Konsultacyjnej do spraw
Studenckiego Ruchu Naukowego .................... kadencji. W przypadku wyboru
zgadzam się objąć funkcję.

(data i podpis kandydata)

Niniejszym oświadczam, że badania w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu
Warszawskiego, przy której działa organizacja studencka, której jestem opiekunem,
prowadzone są w dziedzinie nauk społecznych/humanistycznych/ścisłych
i przyrodniczych1.

(data i podpis opiekuna organizacji studenckiej2)

[ Niepotrzebne skreślić. Można wybrać tylko jedną dziedzinę nauki.
Podpis opiekuna organizacji może zostać zastąpiony potwierdzeniem z adresu elektronicznej poczty
uniwersyteckiej pracownika.



Warszawa, dnia ........................ roku

UPOWAŻNIENIE DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO
RADY KONSULTACYJNEJ DO SPRAW STUDENCKIEGO RUCHU NAUKOWEGO

Niniejszym upoważniam (imię i nazwisko prezesa organizacji studenckiej lub osoby
pisemnie upoważnionej przez prezesa organizacji}.

nr albumu ......................... kierunek studiów

członka organizacji studenckiej {nazwa

organizacji)

numer w rejestrze ........................ do wykonywania prawa głosu w imieniu

organizacji studenckiej we wszelkich sprawach, w tym w szczególności w sprawie

wyboru członków Rady Konsultacyjnej do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego na

Zgromadzeniu przedstawicieli organizacji studenckich, które odbędzie się w dniu

r. Oświadczam, że upoważniona osoba jest Prezesem organizacji

studenckiej/niejest Prezesem organizacji studenckiej .
Ponadto oświadczam, że badania w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu

Warszawskiego, przy której działa organizacja, prowadzone są w dziedzinie nauk

społecznych/humanistycznych/ścistych i przyrodniczych .

(Imię i nazwisko)

Opiekun organizacji studenckiej5.
(Imię i nazwisko)

Prezes organizacji studenckiej6

3Niewłaściwe skreślić.
4 Niepotrzebne skreślić. Można wybrać tylko jedną dziedzinę nauki.
Podpis opiekuna organizacji może zostać zastąpiony potwierdzeniem z adresu elektronicznej poczty

uniwersyteckiej pracownika.
Podpis jest wymagany, jeżeli upoważniona osoba nie Jest prezesem organizacji studenckiej.
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