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Protokół z wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów
na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW

•

Posiedzenie wyborcze rozpoczęło się 22 października o godz. 15:15, zgodnie z
harmonogramem wyborów do WRD, ustalonym na podstawie §21 ust. 2 Regulaminu
Samorządu Doktorantów UKSW oraz §7 ust. 1 Ordynacji wyborczej Samorządu
Doktorantów UKSW. Posiedzenie prowadził mgr Robert Miecznikowski, sekretarzem
posiedzenia była mgr Agnieszka Praga, członkowie Komisji Wyborczej.

•

W posiedzeniu uczestniczyły 4 osoby, w tym jedna spóźniona, przybyła po zamknięciu listy
kandydatów oraz wyborze liczby członków WRD, przed rozdaniem kart do głosowania.

•

Komisarz Wyborczy otworzył listę kandydatów. Do Wydziałowej Rady Doktorantów
zgłosiło się troje kandydatów: mgr Jakub Jurkowski, mgr Łukasz Kucharczyk, mgr Agata
Mikołajko. Zamknięto listę kandydatów.

•

Przystąpiono do głosowania jawnego nad liczbą członków WRD:
•

trzyosobowy skład WRD- 3 głosy;

•

czteroosobowy skład WRD- 0 głosów;

•

pięcioosobowy skład WRD- 0 głosów.

W drodze głosowania ustalono, że WRD WNH liczyć będzie trzech członków.
•

Po ustaleniu liczby członków WRD kandydaci przedstawili się.

•

Przystąpiono do głosowania nad kandydatami do WRD w trybie tajnym, na przygotowanych
przez Komisję Wyborczą kartach do głosowania. Mgr Robert Miecznikowski przedstawił
instrukcję głosowania.

• Wyniki głosowania:
www.doktoranci.uksw.edu.pl

doktoranci@uksw.edu.pl

tel. (22) 569 96 45

•

•

mgr Jakub Jurkowski – 1 głos

•

mgr Łukasz Kucharczyk – 2 głosy

•

mgr Agata Mikołajko – 1 głos

W wyniku głosowania członkami Wydziałowej Rady Doktorantów WNH zostali: mgr Jakub
Jurkowski, mgr Łukasz Kucharczyk, mgr Agata Mikołajko.

•

Prowadzący posiedzenie wyborcze mgr Robert Miecznikowski przedstawił wyniki wyborów
oraz poinformował o siedmiodniowym okresie uprawomocnienia wyborów oraz o
możliwości złożenia protestu wyborczego, zgodnie z §4 pkt. 2 Ordynacji Wyborczej
Samorządu Doktorantów UKSW.

•

Posiedzenie wyborcze zostało zamknięte przez prowadzącego mgr Roberta
Miecznikowskiego.

Protokół sporządziła mgr Agnieszka Praga.
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