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Instytut Literaturoznawstwa 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 10 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia terminu wyborów 

w Instytucie Literaturoznawstwa 

 

Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 13 Regulaminu Wyborczego KUL zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zwołuje się posiedzenie Rady Instytutu Literaturoznawstwa w celu wyboru do Senatu KUL 

przedstawiciela dyscypliny podlegającej ewaluacji jakości działalności naukowej, członka komisji 

dyscyplinarnej do spraw pracowników oraz członka Rady Szkoły Doktorskiej KUL. 

2. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 29 czerwca 2020 r. o godzinie 10. 

3. Głosowanie odbędzie się poprzez system teleinformatyczny. 

 

§ 2 

1. Kandydatów do funkcji wymienionych w § 1 można zgłaszać w terminie nie późniejszym niż 14 

dni od dnia ogłoszenia terminu posiedzenia wyborczego  Rady Instytutu Literaturoznawstwa. 

2. Zgodnie z § 31 Statutu KUL kandydatem na przedstawiciela dyscypliny w Senacie KUL może być 

nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego, zatrudniony na Uniwersytecie w podstawowym miejscu pracy na czas 

nieokreślony oraz spełniający kryteria, o których mowa w § 26 ust. 2 Statutu KUL. 

3. Zgodnie z § 7 Regulaminu Wyborczego KUL kandydatem na członka komisji dyscyplinarnej do 

spraw pracowników może być nauczyciel akademicki, zatrudniony na Uniwersytecie w 

podstawowym miejscu pracy na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy. 

4. Zgodnie z § 7 Regulaminu Wyborczego KUL kandydatem na członka Rady Szkoły Doktorskiej KUL 

może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego, zatrudniony na Uniwersytecie w podstawowym miejscu pracy, w 

pełnym wymiarze czasu pracy. 

5. Osoba posiadająca bierne prawo wyborcze może zgłosić swoją kandydaturę. 

6. Kandydata może zgłosić również osoba posiadająca czynne prawo wyborcze. 

7. Zgłoszenia kandydata dokonuje się na piśmie, które należy złożyć w Sekretariacie Instytutu 

Literaturoznawstwa (CN-011) lub przesłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres 

lit@kul.pl. 
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8. Zgłoszenie powinno zawierać: 

1) imię i nazwisko kandydata; 

2) określenie tytułu naukowego kandydata, stopnia naukowego lub tytułu zawodowego 

3) nazwę wydziału lub innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której kandydat jest 

zatrudniony. 

9. Dodatkowo, w przypadku wskazanym w ust. 6, do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę 

osoby wskazywanej jako kandydat. 

                                                                                                                      
 

 

 

     


