
 

 POLITECHNIKA GDAŃSKA Sekretariat WKW nr 3: 
 Wydział Elektroniki, tel:. +48 58 347 17 84 
 Telekomunikacji i Informatyki fax: +48 58 348 63 73 
 ul. G. Narutowicza 11/12 e-mail: jolcza@pg.edu.pl 
 80-233 Gdańsk 
 www.eti.pg.edu.pl/wybory-2020/ 

 

  Gdańsk, dnia 07.05.2020r.  

KOMUNIKAT NR 15/2020 

Wydziałowa Komisja Wyborcza nr 3 
 

W nawiązaniu do aktualnej Instrukcji Wyborczej PG Wydziałowa Komisja Wyborcza 

informuje, że 12.05.2020 rozpoczną się wybory do Rady Dyscypliny Naukowej Automatyka, 

Elektronika i Elektrotechnika. 

 

Zgodnie z p. 5.5.5. Instrukcji Wyborczej PG, czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach 

członków rady dyscypliny naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika 

przysługuje wszystkim nauczycielom akademickim posiadającym tytuł profesora lub stopień 

doktora habilitowanego lub doktora, zatrudnionym w Uczelni na stanowiskach badawczo-

dydaktycznych, dydaktycznych i badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy, deklarującym 

przynależność do tej dyscypliny w co najmniej 25%, zgodnie z ostatnim oświadczeniem 

złożonym na podstawie art. 343 ust. 7 Ustawy. 

 

Harmonogram wyborów do Rady Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i 

Elektrotechnika przewidzianych do przeprowadzenia na Wydziale Elektroniki, 

Telekomunikacji i Informatyki, w okręgu wyborczym nr 3 (OW3), jest następujący: 

 

1. W dniu 12.05.2020 (wtorek) należy zgłaszać kandydatów do rady dyscypliny naukowej 

Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika: drogą elektroniczną na adres 

wybory.aee@eti.pg.edu.pl, za pomocą służbowej poczty elektronicznej do godz. 13.00 

 

Liczby członków rad dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika w 

poszczególnych grupach pracowników (zgodnie z Uchwałą Senatu PG 

nr 447/2020/XXIV z 22 kwietnia 2020 r.): 

A. 10 profesorów lub doktorów habilitowanych. 

Uprawnieni do głosowania: profesorowie i doktorzy habilitowani. 

B. 2 doktorów. 

Uprawnieni do głosowania: nauczyciele akademiccy posiadający stopień doktora. 

 

2. Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłosi wstępne listy kandydatów do rady dyscypliny 

naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika w dniu 12.05.2020 o godz. 15.00. 

3. Pisemne zgody na kandydowanie od zgłoszonych kandydatów będą przyjmowane do dnia 

13.05.2020 (środa) do godz. 14.00, drogą elektroniczną na adres wybory.aee@eti.pg.edu.pl 

lub w pokoju 131 EA budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w 

godz. 10.00 – 13.00.  
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4. Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłosi ostateczne listy kandydatów na członków rady 

dyscypliny naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika w dniu 13.05.2020 o 

godz. 14.30. 

5. W dniu 15.05.2020 (piątek) w godz. 9.00–14.00 odbędzie się pierwsza tura wyborów 

członków rady dyscypliny naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika 

przeprowadzona wyłącznie w formie elektronicznej. 

W przypadku, gdy liczba wybranych członków w poszczególnych grupach będzie 

mniejsza od liczby mandatów, mogą mieć miejsce kolejne tury wyborów, także 

przeprowadzane wyłącznie w formie elektronicznej. 

II tura w dniu 18.05.2020 (poniedziałek) w godz. 9.00–13.30, 

III tura w dniu 20.05.2020 (środa) w godz. 9.00–13.30, 

IV tura w dniu 21.05.2020 (czwartek) w godz. 9.00–13.30,  

 

 

6. W dniu 21.05.2020 (czwartek) o godz. 15.00 zostanie ogłoszona lista wybranych członków 

rady dyscypliny naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. 

 

Przewodniczący WKW 

Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

 

 

......................................................... 

dr hab. inż. Paweł Wierzba. prof. PG 


