
OGŁOSZENIE 
Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

o możliwości zgłaszania kandydatur na stanowiska 

Dziekanów 
Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku 

Wydziału Instrumentalnego 
Wydziału Wokalno-Aktorskiego 

Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej 
Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

na kadencję 2020-2024 
 

1. Na podstawie uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 1/2020 z dnia 26 lutego 2020 

r., uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 9/2020 z dnia 14 marca 2020 r. oraz 

uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 14/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. 

ogłaszam możliwość zgłaszania kandydatur na stanowiska Dziekanów: 

1) Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku 

2) Wydziału Instrumentalnego 

3) Wydziału Wokalno-Aktorskiego 

4) Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej 

 Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2024. 

2. Zgłaszanie kandydatur odbywać się będzie w dniach 16-22 kwietnia 2020 r. do godz. 

14:00 za pomocą modułu wyborczego w systemie USOS w formie wskazania 

kandydata. Kandydaci zostaną wyłonieni z listy członków danej grupy wyborczej 

posiadających bierne prawo wyborcze. Oddanie co najmniej jednego głosu „ZA” na 

daną osobę będzie zgłoszeniem jej kandydatury do wyborów;  

3. Lista zgłoszonych kandydatur opublikowana zostanie na stronie internetowej 

www.amuz.bydgoszcz.pl/o-uczelni/wybory/ w dniu 22 kwietnia 2020 r. po 

zamknięciu głosowania w systemie USOS (po godz. 14:00) 

4. Wyrażanie zgody na kandydowanie będzie możliwe w dniach 22-27 kwietnia 2020 r. 

do godz. 14:00 poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego 

formularza zgody pocztą elektroniczną na adres wybory@amuz.bydgoszcz.pl 

w formie załącznika (w formacie pliku .jpg, .pdf lub w formie zarchiwizowanej / 

skompresowanej / spakowanej). Uczelniana Komisja Wyborcza rekomenduje 

przesyłanie plików zabezpieczonych hasłem.  

Hasło należy przekazać członkowi Prezydium Uczelnianej Komisji Wyborczej inną drogą 

komunikacji niż ta wykorzystana przy przesyłaniu pliku (np. wiadomością tekstową 

wysłaną na numer tel. 604 180 449 lub 727 888 606).  

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/o-uczelni/wybory/
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Oryginał dokumentu należy dostarczyć pocztą lub osobiście do Uczelnianej Komisji 

Wyborczej w terminie pięciu dni od odwołania lub wygaśnięcia Zarządzeń Rektora 

AMFN w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa pod rygorem uznania 

wyrażenia zgody za bezskuteczne; 

5. Formularz wyrażenia zgody na kandydowanie dostępny będzie na stronie 

www.amuz.bydgoszcz.pl/o-uczelni/wybory/ 

6. Lista kandydatów na stanowiska Dziekanów Wydziałów Akademii Muzycznej 

im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy zostanie opublikowana w dniu 27 kwietnia 2020 

r. na stronie www.amuz.bydgoszcz.pl/o-uczelni/wybory/  
 

Bydgoszcz, 16 kwietnia 2020 r. 

 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Marcin Tarnawski 
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