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Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego   
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1. W wyborach do Rady Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (RSSWCh 

UG) mogą brać udział studenci Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w sposób bierny i czynny.  

2. Kandydatem do RSSWCh UG (zwany później Kandydatem) może być każdy student Wydziału 

Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, który nie później niż do dnia wyznaczonego przez Wydziałową 

Studencką Komisję Wyborczą prześle na wskazany adres do zgłoszeń swoją kandydaturę.  

3. Zgłoszenia przesłane po terminie wyznaczonym przez Wydziałową Studencką Komisję Wyborczą nie 

będą brane pod uwagę przy akceptacji kandydatów.  

4. Kandydatura powinna być przesłana w postaci jednostronicowego pliku A4 w formacie .doc lub .pdf, 

w którym muszą być zawarte minimum: 1) imię i nazwisko; 2) rok i kierunek studiów; 3) zdjęcie;  

4) krótki opis.  

5. Kandydat zgadza się na umieszczenie ww. zgłoszenia przy stanowisku do głosowania w trakcie 

trwania wyborów.  

6. Kandydat zostaje oficjalnie wpisany na listę kandydatów po otrzymaniu oficjalnego e-mail’a  

z odpowiednią treścią. Jeśli kandydat nie otrzymał wiadomości zwrotnej w przeciągu 2 dni od nadania 

e-mail’a jest zobowiązany o poinformowaniu Wydziałowej Studenckiej Komisji Wyborczej innymi 

drogami komunikacji o nadaniu zgłoszenia. 

7. Wydziałowa Studencka Komisja Wyborcza ma prawo do przedłużenia terminu zbierania zgłoszeń 

kandydatów w wypadku otrzymania liczby zgłoszeń mniejszych od wolnych wakatów do RSSWCh 

UG.  

8. Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania ciszy wyborczej w dniach trwania wyborów – również 

w mediach społecznościowych i dopilnowanie o nierozpowszechnianie wizerunku kandydata przez 

osoby postronne.  

9. Jeżeli zaś zostanie złamana cisza wyborcza przez osobę postronne w celu promocji wybranego 

kandydata, kandydat o którego mowa chodzi jest zobowiązany natychmiastowo upomnienie osoby  
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postronnej o zaniechaniu działania oraz poinformowanie i wyjaśnienie sytuacji Wydziałowej 

Studenckiej Komisji Wyborczej.  

10. Wydziałowa Studencka Komisja Wyborcza ma prawo do usunięcia kandydata w trakcie trwania 

wyborów z listy kandydatów i nieuwzględniania liczby głosów jakie zbierał, jeżeli zostanie przez 

kandydata złamana cisza wyborcza lub jeśli nie złoży wyjaśnienia dotyczącego działaniu osoby 

postronnej promującej jego wizerunek.  

11. Wyniki wyborów Wydziałowa Studencka Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej 

ostatniego dnia wyborów.  

12. Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania powyższego Regulaminu.  

13. Regulamin jest ważny z chwilą jego uchwalenia przez Radę Samorządu Studentów Wydziału Chemii 

Uniwersytetu Gdańskiego.  

 

 

 

 

 

 

………………………………………..                                                    ………………………………….. 

            Przewodniczący RSSWCh UG                                                                                                 Prodziekan ds. Studiów  

 Wydziału Chemii UG 

 


