
 

Wrocław,  2 czerwca 2020 r. 
 

 

ZAWIADOMIENIE  KOMISJI WYBORCZEJ  

WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO 

 

O MIEJSCU, GODZINIE ORAZ PRZEBIEGU DEBATY WYBORCZEJ 

WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO 

                                                                         

 
W związku ze zwołaną na  5 czerwca 2020 r., godz. 12.00, wydziałową debatą wyborczą 
informuję, że ze względu na okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 
SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19:  

1) wydziałowa debata wyborcza (dalej „debata”) zostanie przeprowadzona przy pomocy 
środków komunikacji elektronicznej;  

2) debata będzie transmitowana z sali nr 13 (Wielka Zachodnia) Instytutu Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego; 

3) debatę będzie można obejrzeć w czasie rzeczywistym na kanale YouTube Instytutu 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, który będzie dostępny pod adresem 
https://bit.ly/36MRk80;  

4) przekaz będzie obejmował fonię oraz wizję;  

5) nagranie debaty będzie dostępne na kanale YouTube do dnia wyborów kandydata na 
Dziekana Wydziału Filologicznego (do 9 czerwca 2020 r.);  

6) w sali nr 13 (Wielka Zachodnia) podczas debaty mogą przebywać: wstępni kandydaci 
na Dziekana Wydziału Filologicznego, członkowie Komisji Wyborczej Wydziału 
Filologicznego oraz pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego zapewniający obsługę 
techniczną debaty;  

7) członkowie społeczności Wydziału Filologicznego, którzy chcą zadać pytania wstępnym 
kandydatom na Dziekana Wydziału Filologicznego, zgłaszają taki zamiar drogą 
elektroniczną  4 czerwca w godzinach: 8.00-15.00: 

- zgłoszenie można wysłać wyłącznie poprzez formularz dostępny pod adresem 
https://bit.ly/2AsGyYs; na link należy kliknąć przy otwartej poczcie w domenie uwr.edu.pl; 

- zgłoszenie nie może zawierać treści pytania, które ma być postawione podczas debaty; 

- ta sama osoba może wysłać zgłoszenie tylko jeden raz;   

8) podczas debaty pytanie może zadać maksymalnie 12 osób spośród tych, które przesłały 
zgłoszenie (por. pkt. 7); pytanie będzie można zadać przy wykorzystaniu  aplikacji 
Microsoft Teams; 

9) jeśli do debaty wyborczej zgłosi się więcej niż 12 osób, członkowie społeczności Wydziału 
Filologicznego zadający pytania wstępnym kandydatom na Dziekana Wydziału 
Filologicznego zostaną wylosowani podczas debaty (według reguł określonych w 
Komunikacie Nr 1/2020 Przewodniczącej Komisji Wyborczej  Wydziału Filologicznego  z 
dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zasad i trybu prezentacji wstępnych kandydatów na 
Dziekana Wydziału Filologicznego podczas wydziałowej debaty wyborczej dotyczącej 
wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Filologicznego na kadencję 2020-2024 
przeprowadzonej przy pomocy środków komunikacji elektronicznej). 

 

 



Porządek wydziałowej debaty wyborczej: 

1. Otwarcie wydziałowej debaty wyborczej. 

2. Wyznaczenie protokolanta wydziałowej debaty wyborczej. 

3. Przedstawienie regulaminu wydziałowej debaty wyborczej i najważniejszych zasad 

prezentacji wstępnych kandydatów na dziekana - szczególnie: 

- limitu czasu na przedstawienie deklaracji programowej – maksimum 10 minut; 

- limitu czasu na odpowiedzi na pytania – maksimum 3 minuty; 

- limitu czasu na zadanie pytania przez uczestnika debaty – maksimum 1 minuta. 

4. Losowanie kolejności wystąpień wstępnych kandydatów na dziekana. 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego losuje kolejne zamknięte 

koperty, w których znajdują się  kartki z imionami i nazwiskami wstępnych kandydatów 

na dziekana.  

5. Jeśli do zadawania pytań zgłosi się więcej niż 12 osób, odbędzie się dodatkowe 

losowanie kopert zawierających imiona i nazwiska osób, które będą mogły uczestniczyć 

w debacie.  

6. Przedstawianie deklaracji programowych przez wstępnych kandydatów na dziekana. 

7. Odpowiedzi na pytania uczestników wydziałowej debaty wyborczej.  

Osoby, które uczestniczą w debacie, mogą wstępnym kandydatom na dziekana zadać 

tylko 1 pytanie. Pytania nie mogą się powtarzać. 

8. Zamknięcie wydziałowej debaty wyborczej. 

 
                       
 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej  
Wydziału Filologicznego 

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr 


