POLITECHNIKA GDAŃSKA
Uczelniana Komisja Wyborcza

Gdańsk, 21.05.2019 r.

KOMUNIKAT nr 4/2019
1. Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że na posiedzeniu w dniu 21 maja 2019 r.
o godz. 11.00 dokonała sprawdzenia złożenia przez zgłoszonych kandydatów na rektora
oświadczeń, o których mowa w p. 3.8 Instrukcji Wyborczej Politechniki Gdańskiej i na tej
podstawie ogłasza ostateczną listę kandydatów na rektora:
1) prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG
2) prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG
Serdecznie gratulujemy Panom Profesorom podjęcia decyzji o kandydowaniu na
stanowisko Rektora naszej Alma Mater.
2. Zgodnie z pkt 5.1.2 Instrukcji Wyborczej PG sylwetki kandydatów na funkcję Rektora PG
prezentowane są alfabetycznie, po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów na rektora,
w zakładce "Wybory 2019".
3. Materiał prezentujący sylwetki kandydatów na Rektora Politechniki Gdańskiej w zakładce
Sylwetki Kandydatów na stronie https://pg.edu.pl/wybory-2019-2020/sylwetki-kandydatow
należy przesłać najpóźniej w terminie do 23 maja 2019 r. na adres promocja@pg.edu.pl
(zgodnie z pkt 5.1.2 Instrukcji Wyborczej PG) - tekst o łącznej objętości
nieprzekraczającej 10 tys. znaków wraz ze spacjami (czcionka 11) oraz zdjęcie kandydata
(szer.12 cm, wysokość 9 cm, rozdzielczość 300 dpi).
4. Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że kandydaci na stanowisko rektora przedstawią
swoje programy wyborcze na otwartym zebraniu informacyjnym w dniu 29 maja br.
(środa) o godz. 11.15 w Auli PG.
5. W zebraniu informacyjnym mogą uczestniczyć oprócz elektorów również inne
zainteresowane osoby spośród społeczności akademickiej PG i zaproszeni goście.
6. Planowany jest następujący przebieg zebrania prowadzonego przez UKW:
1) Otwarcie zebrania.
2) Losowanie kolejności wystąpień.
3) Przedstawienie sylwetek i osiągnięć kandydatów na rektora (referują upoważnione
przez kandydatów osoby w czasie do 5 minut w kolejności określonej drogą
losowania).
4) Prezentacja programów wyborczych przez kandydatów na rektora (referują
kandydaci w czasie do 15 minut, w kolejności określonej drogą losowania).
5) Przewidziana jest możliwość zadawania pytań kandydatom w zakresie Ich
programów wyborczych oraz wizji rozwoju uczelni. Pytania powinny być tak
sformułowane, aby czas zadawania nie przekraczał 1 min. i aby mogli na nie
odpowiedzieć obaj kandydaci. Przewodniczący zebrania udziela głosu

naprzemiennie, a czas odpowiedzi na pytanie nie powinien przekraczać 3 min.
Planowany łączny czas dla wszystkich zadających pytania i odpowiedzi wynosi 60
min. Na zakończenie zebrania informacyjnego, dodatkowo każdy z kandydatów
będzie miał możliwość 5 minutowego podsumowania swojego wystąpienia,
w kolejności odwrotnej do wylosowanej na początku zebrania.
6) Każdy z wypowiadających się ponosi osobistą odpowiedzialność za treść i formę
swojego wystąpienia.
7) Techniczną obsługę zebrania zapewnia Biuro Rektora i Sekcja Multimedialna.
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