
Warszawa, 19 października 2020 r. 

 

Zarządzenie Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego ChAT nr 1/2020 

w sprawie organizacji wyborów do organów kolegialnych Samorządu Studenckiego 

ChAT w dniach 21-23 października 2020 r. 

 

I. Termin i tryb przeprowadzania wyborów 

1. Na podstawie art. 1 pkt 2. zarządzenia nr 20/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii 

Teologicznej w Warszawie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ochrony sanitarnej oraz 

szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

w okresie pandemii ogłasza się, że wybory do organów kolegialnych Samorządu 

Studenckiego ChAT określonych w § 7 Regulaminu Samorządu Studenckiego 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2019 r. tj.: 

1) Zarządu Samorządu Studenckiego ChAT; 

2) Uczelnianej Komisji Rewizyjnej Samorządu Studenckiego ChAT; 

3) Uczelnianego Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studenckiego ChAT. 

odbywają się w trybie zdalnym za pomocą platformy USOSweb CHAT, z zachowaniem 

tajności głosowania.  

2. Wybory odbywają się w okresie od 21 października 2020r., od godziny 15:00 do 23 

października do godziny 15:00. 

3. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi. 

4. Do Zarządu Samorządu Studenckiego ChAT wybiera się 8 osób. Po 4 z każdego Wydziału, 

przy czym reprezentanci Wydziału Teologicznego, reprezentują w liczbie co najmniej 

jednego przedstawiciela każdą Sekcję Wydziału.  

5. Do Uczelnianej Komisji Rewizyjnej oraz Uczelnianego Sądu Koleżeńskiego Samorządu 

Studenckiego ChAT wybiera się 3 osoby. Minimum po 1 z każdego Wydziału. 

 

II. Termin i tryb zgłaszania kandydatów 

1. Ustala się czas zgłaszania kandydatów do poszczególnych organów na okres od 19 

października 2020 r., od godziny 12:00 do 21 października 2020 do godziny 12:00.  

2. Liczba kandydatów do poszczególnych organów jest nieograniczona. 

3. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu studentowi Akademii. 

 



4. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się drogą elektroniczną za pośrednictwem właściwego 

dla kandydata Wydziału, poprzez wysłanie zgłoszenia droga mailową na adres mailowy 

właściwego Wydziału.  

5. W przypadku zgłaszania przez studenta kandydatury innego studenta wymagane jest 

przesłanie przez wskazywanego zgody na kandydowanie analogicznie na adres mailowy 

właściwego Wydziału.  

 

III. Tryb głosowania 

1. Głosowanie odbywa się w systemie USOSweb ChAT. 

2. W celu oddania głosu należy zalogować się do serwisu USOSweb - 

https://usosweb.chat.edu.pl. 

Logowanie odbywa się poprzez Punkt Logowania, gdzie należy podać identyfikator i hasło do 

systemu. 

3. Po zalogowaniu należy przejść do zakładki „DLA WSZYSTKICH”, a następnie wybrać 

moduł „Wybory”. 

4. W module „Wybory” znajduje się lista aktualnych wyborów, w których można oddać głos. 

Poszczególne wybory podzielone są na tury, odbywające się w określonym przedziale 

czasowym, w których możliwe jest głosowanie. Przejście do właściwego głosowania możliwe 

jest po wybraniu opcji ‘głosuj’ przy trwającej turze głosowania.  

5. W wyborach do poszczególnych organów Samorządu Studenckiego można oddać głos na 

liczbę kandydatów nie większą niż liczba kandydatów określona w Regulaminu Samorządu 

Studenckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 

 

IV. Termin ogłoszenia wyników wyborów 

1. Termin ogłoszenia wyników wyborów ustala się na 23 października 2020 roku, na godzinę 

16:00.  

 

(-) Maksymilian Gadowski 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego ChAT 

 

 

https://usosweb.chat.edu.pl/

