
UCHWAŁA NR 22 

Komisji Wyborczej UR z dnia 27.11.2013r. 

W sprawie stwierdzenia prawomocności zebrań wyborczych, których 

organizatorem zgodnie z pismem JM Rektora z 2 lipca 2013r. była Komisja 

Wyborcza UR. 

Komisja Wyborcza UR na podstawie pisma JM Rektora z 2 lipca 2013r oraz uchwały 

Senatu UR o nr 141/06/2013 z 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w strukturze 

organizacyjnej UR opracowała terminarz wyborczy, którego realizacja doprowadziła 

do wyboru Wydziałowych Kolegiów Elektorskich, powstających od 2014r. Wydziałów: 

Pedagogicznego i Muzyki oraz wyboru przez te gremia władz nowo powstających 

jednostek organizacyjnych. 

§1. 

W dniu 10 października 2013r. KWUR zorganizowała i przeprowadziła wybory do 

Kolegium Elektorów Wydziału Muzyki. Z grupy pracowników nie będących 

nauczycielami akademickimi, elektorem została wybrana mgr Aldona Łysikowska – 

natomiast z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (niesamodzielnych), 

elektorami zostali wybrani: dr Zbigniew Jakubek, dr Ewa Nidecka, dr Elżbieta 

Ochwat, dr Krzysztof Uściłowski, dr Jolanta Wąsacz-Kreton, dr Małgorzata 

Zarębińska. 

W dniu 21.10.2013r. KWS zorganizowała i przeprowadziła wybory studentów do tego 

Kolegium Elektorskiego, wybierając: Kingę Cieślę, Michała Karcza, Klaudię 

Majdosz, Martę Rusinek, Krystiana Sasa i Macieja Seniwa. 

§2. 

W dniu 10 października 2013r. KWUR zorganizowała i przeprowadziła wybory do 

Kolegium Elektorów Wydziału Pedagogicznego. Z grupy pracowników nie 

będących nauczycielami akademickimi, elektorem została inż. Danuta Kucharska – 

natomiast z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (niesamodzielnych), 

elektorami zostali wybrani: dr Anna Batiuk, dr Maria Kocór, dr Danuta Ochojska, 

dr Teresa Piątek, dr Ewa Tłuczek-Tadla, dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak. 

W dniu 21 października 2013r. KWS zorganizowała i przeprowadziła wybory 

studentów do tego Kolegium Elektorskiego, wybierając: Annę Pels, Grzegorza 

Pittnera, Marię Potoczną, Annę Thier, Annę Tuleję i Elizę Zbyrasz. 

 

 

 



§3. 

W wyniku przeprowadzonej przez KWUR procedury wyborczej w dniu 7 listopada 

2013r. dziekanem-elektem Wydziału Muzyki wybrany został dr hab. prof. UR 

Mirosław Dymon, a w dniu 14 listopada 2013r. jako prodziekani-elekci wybrani 

zostali: 

- ds. studenckich i rozwoju – dr hab. prof. UR Grzegorz Oliwa 

- ds. nauki i jakości kształcenia – dr hab. prof. UR Krzysztof Kostrzewa 

- ds. dydaktyki – dr Tomasz Zając 

 

§4. 

W wyniku przeprowadzonej przez KWUR procedury wyborczej w dniu 7 listopada 

2013r. dziekanem-elektem Wydziału Pedagogicznego wybrany został dr hab. prof. 

UR Ryszard Pęczkowski, a w dniu 14 listopada 2013r. jako prodziekani-elekci 

wybrani zostali: 

- ds. studiów stacjonarnych – dr hab. prof. UR ks. Janusz Miąso 

- ds. studiów niestacjonarnych – dr hab. prof. UR Marta Uberman 

- ds. studenckich i jakości kształcenia – dr Aleksandra Mach 

§5. 

Obecni po wysłuchaniu relacji ze wszystkich zebrań wyborczych jednomyślnie podjęli 

uchwałę stwierdzającą prawomocność powyższych wyborów. 

§6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia, a wybrane władze wydziałów sprawują 

swe funkcje od 1 stycznia 2014r. Z tą samą datą Wydziałowe Kolegia Elektorów 

przekształcają się w Rady Wydziałów. Kadencja powyższych gremiów trwa do 31 

sierpnia 2016r. 

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej UR 

Dr hab. prof. UR Paweł Grata 


