
Przewodniczący 
Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr

ZAWIADOMIENIE
PRZEWODNICZĄCEGO UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI 

WYBORCZEJ O MIEJSCU I GODZINIE UNIWERSYTECKIEJ 
DEBATY WYBORCZEJ

W dniu 3 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 11.00 
w sali im. Andrzeja Mycielskiego w Budynku D 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 
(ul. Uniwersytecka 7-10, III piętro)

↓
Rozpocznie się uniwersytecka debata wyborcza,  
na której odbędzie się prezentacja kandydatów  

na Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
debata jest otwarta dla całej wspólnoty uniwersyteckiej

(pracowników, doktorantów, studentów)

—1— 
debata będzie transmitowana w czasie rzeczywistym na stronie głównej UWr (www.uni.wroc.pl);

——2——
przekaz będzie obejmował fonię oraz wizję; 

———3———
nagranie debaty będzie dostępne po jej zakończeniu;

————4————
prawo zadawania pytań będzie przysługiwało wyłącznie osobom będącym 

w sali im. Andrzeja Mycielskiego w Budynku D WPAE w trakcie debaty;
—————5—————

zasady i tryb prezentacji kandydatów ustali Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 
w porozumieniu z Przewodniczącą Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów;

——————6——————
w związku z debatą ogłoszone zostaną godziny rektorskie.

Ze względu na obowiązujący stan zagrożenia COVID-19 zaleca się: 
—a—

założenie maseczki ochronnej,
——b——

przestrzeganie stosownego dystansu społecznego,
———c———

rozważenie możliwości śledzenia debaty poprzez transmisję w przypadku osób, 
które nie zamierzają zadawać pytań kandydatom. 
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