
Protokół z wyborów do Senatu APS przedstawiciela Instytutu Filozofii i Socjologii APS 

z grupy profesorów i profesorów uczelni 

W dniu 15 maja 2020 r. w godz. 9:00 – 14:00, odbyły się wybory uzupełniające do Senatu 

APS z Instytutu Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej z grupy profesorów i profesorów uczelni, w formie głosowania za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznych 

zapewniających tajność głosowań.  

Do wyborów zgłoszono jednego kandydata: dr hab. Annę Drabarek, prof. APS 

Uprawnionych do głosowania było 10 osób. W systemie zarejestrowano 6 oddanych głosów. 

Głosów ważnych 6, w tym głosów wstrzymujących się 0, głosów nieważnych 0 

Procedurę wyborczą w dniu głosowania przeprowadziła Uczelniana Komisja Wyborcza APS, 

z wykorzystaniem modułu wyborczego w systemie USOS, będącego systemem zdalnego 

głosowania zapewniającym tajność głosowania. 

Dostęp do wyników głosowania mieli następujący członkowie UKW APS 

 dr hab. Adam Solak, prof. APS – przewodniczący UKW APS 

 mgr Karol Brunejko – zastępca przewodniczącego UKW APS 

 dr Kamila Dobrenko – sekretarz UKW APS 

 dr Małgorzata Czarkowska 

 dr Katarzyna Smolińska 

 mgr Aleksandra Drążkiewicz 

W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano dr hab. Annę Drabarek, prof. APS 

Senatorem Instytutu Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej kadencji 2020-2024. 

Za kandydaturą dr hab. Anny Drabarek, prof. APS zagłosowało 6 osób. 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej APS stwierdza, że wybory zostały 

przeprowadzone w sposób zgodny z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 

lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.85 z późn. Zm.) oraz ze Statutem APS z dnia 16 maja 

2019 r., którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Senatu APS nr 234/2019 z dnia 

18 grudnia 2019r. oraz Ordynacją Wyborczą APS, stanowiącą załącznik nr 2 do Statutu APS 

z dnia 16 maja 2019 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Senatu APS nr 284/2020 

z dnia 28 lutego 2020 r. i uchwałą Senatu APS nr 310/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch egzemplarzach: 

 w celu ogłoszenia wyników wyborów 

 dla Uczelnianej Komisji Wyborczej APS 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej APS 

 


