
Ogłoszenie wyborcze nr 12 KKW KNH 

ws. przedłużenia terminu głosowania w wyborach zdalnych do Senatu UR 
 w grupie profesorów i profesorów UR zatrudnionych w Instytucie Archeologii  

 

Kolegialna Komisja Wyborcza, po otwarciu podczas spotkania wyborczego w dniu 19 V 2020 r., 
urny z głosami oddanymi w korespondencyjnych wyborach do Senatu UR w grupie profesorów 
i profesorów UR zatrudnionych w Instytucie Archeologii stwierdziła, że w związku z brakiem 
możliwości rozstrzygnięcia głosowania  spowodowanym nie uzyskaniem przez żadnego ze 
zgłoszonych kandydatów ponad 50% ważnie oddanych głosów  zaistniała konieczności 
przedłużenia terminu głosowania i wyznaczenia kolejnego terminu spotkania wyborczego. 

W związku z powyższym KKW KNH informuje, iż: 

1) Lista kandydatów ubiegających się o mandat Senatora UR w danej grupie pozostaje bez 
zmian; 

2) Wszystkie oddane do dnia 19 maja 2020 r. głosy zachowują ważność; 

3) Profesorowie i profesorowie UR, którzy nie oddali jeszcze głosu w wyborach mogą to uczynić 
do dnia 21 maja 2020 r. do godz. 12.00; 

4) Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie na wydrukowanej karcie do głosowania  
 1 kandydata  Głosy niespełniające tych wymogów zostaną uznane za nieważne.  Kartę do 
głosowania należy umieścić w kopercie (oznakowanej jako koperta nr 1), zakleić, po czym 
umieścić w kopercie (koperta nr 2) wraz z wydrukowanym oświadczeniem o osobistym i tajnym 
oddaniu głosu, a następnie dostarczyć bezpośrednio do członka KKW dyżurującego przy urnie 
wyborczej w siedzibie Instytutu  Historii (pokój 226) w  dniach:  

•  20.05.2020 w godz. 10.00- 13.00 
•  21.05.2020 w godz. 10.00-12.00 

5) Zebranie wyborcze mające na celu przeliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów 
odbędzie  się w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego, w dniu 21 maja 2020 o godz. 12.30  
 
6)  Działając w oparciu o zapisy paragrafu 69, pkt 1 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu 
Rzeszowskiego  (stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały nr 553/04/2020 Senatu Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Tekst jednolity z dnia 23 kwietnia 2020 r. informujemy, iż  w związku z 
przedłużeniem terminu nadsyłania głosów do ważności głosowania korespondencyjnego 
wymagane  kworum, zostaje obniżone do 1/3 uprawnionych do głosowa. Mandat obejmuje 
kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 

 
 
dr hab. Beata Lorens, prof. UR 
 
       Przewodnicząca KKW KNH  


