
KOMUNIKAT Nr 2 

Przewodniczącego Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 10 marca 2016 r. 

 

Przewodniczący Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów (znany dalej: „Przewodniczącym 

UKE”) informuje, że najbliższe II zebranie (otwarte) Uniwersyteckiego Kolegium 

Elektorów (zwane dalej: „zebraniem”) odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r. (środa) – 

od godz. 10.15, w sali 3D, budynek „D” Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  

(ul. Uniwersytecka 7–10).  

Planowany koniec zebrania godz. 13.00. 

 

Przedmiotem zebrania będzie prezentacja kandydatów na Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego (zwanych dalej: „kandydatami na Rektora”) 

 

ZASADY I PORZĄDEK ZEBRANIA 
 

1. Zebranie otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący UKE. 

2. Przedstawienie informacji o biernym prawie wyborczym kandydatów na Rektora  

w wyborach na kadencję 2016-2020. 

3. Po otwarciu zebrania kolejność przedstawiania deklaracji programowych 

(„prezentacja kandydata”) przez kandydatów na Rektora ustala, w drodze 

losowania z udziałem kandydatów na Rektora, Przewodniczący UKE. 

4. Kandydat na Rektora może przedstawić tylko jeden raz na zebraniu deklarację 

programową („prezentacja kandydata”) w czasie nie dłuższym niż 20 minut. 

5. Po przedstawieniu wszystkich deklaracji programowych przez kandydatów na 

Rektora mogą być kandydatom na Rektora zadawane pytania przez uczestników 

zebrania. 

6. Zgłaszaniem pytań kandydatom na Rektora na zebraniu kieruje Przewodniczący 

UKE. 

7. Czas zadawania jednego pytania przez uczestnika zebrania konkretnemu 

kandydatowi albo niektórym lub wszystkim kandydatom na Rektora nie może być 

dłuższy niż 3 minuty. 

8. Po każdym zdanym przez uczestnika zebrania pytaniu następuje udzielenie 

odpowiedzi na zadane pytanie przez kandydata lub kandydatów na Rektora.  

9. W sytuacji skierowania pytania przez uczestnika zebrania do niektórych lub 

wszystkich kandydatów na Rektora kandydaci odpowiadają na zadane pytanie 

zawsze w kolejności przedstawiania na zebraniu prezentacji programowej 

ustalonej w drodze losowania (pkt 2).  

10. Czas odpowiedzi na każde zadane pytanie przez kandydata na Rektora nie może 

być dłuższy niż 5 minut. 

11. Po przekroczeniu przewidzianego wyżej czasu dla dokonania określonych wyżej 

czynności na zebraniu Przewodniczący UKE „odbiera głos” uczestnikowi zebrania 

lub kandydatowi na Rektora. 

12. Po zadaniu pytań kandydatom na Rektora Przewodniczący UKE zamyka zebranie. 

13. Przebieg zebrania jest rejestrowany (nagrywany). 

 

 

 

 

         Przewodniczący  

Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów  
 prof. dr hab. Karol Kiczka 


