
Zaproszenie na zebrania wyborcze

Wydziałowa Komisja Wyborcza zaprasza członków społeczności akademickiej 
Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW na zebrania wyborcze w 
trybie zdalnym w celu dokonania wyboru członków Rady Naukowej ISIiI spośród 
następujących społeczności:

� przedstawiciele innych nauczycieli akademickich – 3 mandaty;

� przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 1 
mandat.

Wybory rozpoczną się w dniu 5 października 2020 r. o godz. 9.00. Głosowanie 
przeprowadzone zostanie w formie zdalnej, za pomocą uniwersyteckiego systemu 
Ankieter. Logowanie do Ankietera odbywa się przy użyciu danych dostępowych CAS,
tj. danych, których używają Państwo do logowania się do USOSweb (login to 
PESEL). Proszę o wcześniejsze sprawdzenie, np. tu: https://usosweb.uw.edu.pl/, czy 
mogą się Państwo zalogować. W razie problemów z logowaniem proszę o kontakt z 
pełnomocnikiem ds. USOS w ISIiI.

Procedura wyborcza:

1. W dniu 5.10.2020 uprawnione osoby otrzymają zaproszenie do wzięcia udziału w 
głosowaniu za pomocą sieci elektronicznej.

2. Głosowanie na przedstawiciela danej społeczności odbywa się w gronie 
pracowników danej społeczności. W głosowaniu będzie można wskazać 
maksymalnie taką liczbę przedstawicieli ile jest mandatów (czyli – odpowiednio – 3 
oraz 1). Głosowanie (tajne) potrwa 24 godziny, a WKW przekaże informację o jego 
wyniku.

3. Uprzejmie proszę o wyłonienie Komisji Skrutacyjnej, która winna liczyć 3 członków 
i przesłanie swojego imienia i nazwiska na ręce przedstawiciela WKW, bądź 
Sekretariatu ISIiI do dnia 3.10.2020 do godz. 12.00. Członkostwo w Komisji 
skrutacyjnej wiąże się z koniecznością osobistego udania się do Sekretariatu ISIiI 
UW i podpisania protokołu głosowania na podstawie wydruków z systemu Ankieter. 
Członkowie Komisji skrutacyjnej nie mogą zostać wybrani na przedstawicieli do Rady
Naukowej.

4. W dn. 6.10.2020 do kandydatów, którzy uzyskają co najmniej bezwzględną 
większość głosów, zostanie przesłana informacja, iż do dn. 7.10.2020 do godz. 
10.00 mają możliwość dostarczenia na ręce przedstawiciela WKW wypełnionego i 
własnoręcznie podpisanego formularza zgody (może być skan wysłany z poczty w 
domenie UW), a w późniejszym terminie dostarczą oryginał do Sekretariatu ISIiI. 
Wyłącznie kandydaci, którzy wyrażą pisemna zgodę, zostaną członkami Rady 
Naukowej Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich.
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