Załącznik nr 1 do uchwały UKW nr 1 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad
przeprowadzania debaty kandydatów na rektora w wyborach w roku 2020.

Zasady przeprowadzenia debaty wyborczej kandydatów na rektora Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie, w wyborach w roku 2020.
1. Debata przeprowadzona zostanie przy pomocy komunikatora MS Teams w trybie
spotkania, tj. komunikacji dwukierunkowej. Liczba osób biorących udział w debacie
określona jest przez warunki systemowe MS Teams – do 350 osób.
2. Debata ma charakter otwarty, tj. dla członków wspólnoty Uczelni. O uzyskaniu
dostępu do spotkania (debaty) decyduje kolejnośd zalogowania sią do systemu
(spotkania) MS Teams.
3. Rozpoczęcie debaty nastąpi o godz. 10.00.
4. Debatę poprowadzi Przewodniczący Kolegium Elektorów lub inna osoba wskazana
przez UKW w przypadku okoliczności uniemożliwiających wykonanie czynności przez
Przewodniczącego KE.
5. Debata podzielona jest na trzy bloki:
a) autoprezentacje kandydatów – czas na wystąpienie wynosi do 10 min dla każdego
kandydata
b) odpowiedzi na pytania przesłane do kandydatów przed debatą – czas na
wystąpienie wynosi do 10 min dla każdego kandydata
c) pytania zadawane on-line do wszystkich kandydatów – przewidywany czas tej
części debaty to 60 min. z możliwością przedłużenia, o czym zdecyduje prowadzący
debatę.
6. Pytania, o których mowa w pkt. 1b) przesyłane będą od środy (10.06) godz. 20.00 do
poniedziałku (15.06) do godz. 12.00 bezpośrednio do kandydatów na ich służbowe
adresy mailowe, z powiadomieniem UKW (adres ukw@up.krakow.pl).
7. Odpowiedzi na pytania, o których mowa w pkt. 1b), mogą byd również udzielone
pisemnie w formie dokumentu elektronicznego, który zostanie zamieszczony
w intranecie w zakładce Wybory2020.
8. Pytania, o których mowa w pkt. 1c) zadawane są przez dyskutantów on-line i czas na
zadanie pytania wynosi do 1 min., natomiast czas na udzielenie odpowiedzi przez
kandydata wynosi do 3 min.

9. Prowadzący spotkanie ma prawo uchylid pytanie, o którym mowa w pkt.1c)
w przypadku naruszenia dobrych obyczajów lub zasady kultury osobistej, jakie mogą
wynikad z formy zadania pytania lub jego treści.
10. W ramach kontroli czasu działao podejmowanych w trakcie debaty, o których mowa
w pkt. 5 i 8, prowadzący debatę ma prawo zwracad uwagę na przekroczenie czasu
wypowiedzi.
11. Spotkanie zostanie zarejestrowane i może zastad upublicznione w intranecie Uczelni.

