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Wydziałowa Komisja Wyborcza 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 

 

KOMUNIKAT nr 20 

Wydziałowej Komisji Wyborczej  

w kadencji 2020-2024 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza ustala, iż zgłoszenia kandydatów w wyborach przedstawicieli 

doktorantów Wydziału do Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na 

kadencję 2020 – 2024 powinny być dokonywane w formie elektronicznej, zgodnie z procedurą 

i w terminach określonych w aktualnym Szczegółowym terminarzu czynności wyborczych na 

Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2020 – 2024, opublikowanym na 

stronie wyborów wydziałowych pod adresem: 

https://zarzadzanie.uni.lodz.pl/WyboryWydzialowe/tabid/341/Default.aspx z wykorzystaniem 

formularzy opracowanych do tego celu przez WKW WZ UŁ. 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2020 r., określiła i przyjęła 

wzory formularzy zgłoszeniowych kandydatów oraz oświadczeń o wyrażeniu przez nich zgody 

na kandydowanie, które – ze względów formalnych – powinny być stosowane przy zgłaszaniu 

kandydatów w wyborach: 

1) przedstawicieli doktorantów – uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez 

Wydział Zarządzania – do Rady Wydziału Zarządzania UŁ; 

2) przedstawicieli doktorantów – uczestników Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ, 

którzy zadeklarowali dyscyplinę naukową: nauki o zarządzaniu i jakości (afiliacja na 

Wydziale Zarządzania UŁ) – do Rady Wydziału Zarządzania UŁ. 

 

Formularze zgłoszeniowe kandydatów oraz oświadczenia o wyrażeniu przez nich zgody na 

kandydowanie, powinny być przesyłane w formie elektronicznej, z uniwersyteckich, 

imiennych adresów e-mail w domenie dedykowanej studentom i doktorantom: @unilodz.eu lub 

z adresów w domenie @uni.lodz.pl bądź w domenie wydziałowej, odpowiednio przez: osobę 

zgłaszającą oraz kandydata, do Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Łódzkiego, na adresy e-mail: przewodniczącej (katarzyna.kepa@uni.lodz.pl) 

oraz sekretarza (karina.skrabulska@unilodz.eu). 

 

Do zgłoszenia kandydata na przedstawiciela doktorantów w Radzie Wydziału Zarządzania UŁ 

uprawniony jest tylko inny doktorant z Wydziału (tj. uczestnik studiów doktoranckich na 

Wydziale Zarządzania UŁ lub uczestnik Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ w 

dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości) korzystający z czynnego prawa wyborczego. 
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Termin zgłaszania kandydatów określi i poda do publicznej wiadomości Rada Samorządu 

Doktorantów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. 

 

Formularze zgłoszeniowe o których mowa wyżej, stanowią załączniki do niniejszego 

komunikatu (do pobrania w formie elektronicznej). 

 

 

 

Sekretarz Przewodniczący 

Wydziałowej Komisji Wyborczej     Wydziałowej Komisji Wyborczej 

Wydziału Zarządzania UŁ     Wydziału Zarządzania UŁ 

 

 

 

 

 

/-/ mgr Joanna Żurawska /-/ dr Dominik Drzazga 


