KALENDARZ WYBORCZY 2020
•

20 XI 2019 r.
(środa)

− powołanie przez senat Uczelnianej Komisji Wyborczej; utworzenie
okręgów wyborczych – Uchwała Senatu PG nr 382/2019/XXIV z 20
listopada 2019 r.

•

do 29 XI 2019 r.
(piątek)
15 I 2020 r.
(środa)

− powołanie Wydziałowych i Okręgowych Komisji Wyborczych

30 I 2020 r.
(czwartek)
6 II 2020 r.
(czwartek)
10 II 2020 r.
(poniedziałek)
17 II 2020 r.
(poniedziałek)
20 II 2020 r.
(czwartek)
24 II 2020 r.
(poniedziałek)
27 II 2020 r.
(czwartek)
11 III 2020 r.
(środa)
12-23 III 2020 r.

− podział liczby mandatów w Uczelnianym Kolegium Elektorów
przypisanych poszczególnym okręgom wyborczym

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

23 III 2020 r.
(poniedziałek)
24 III 2020 r.
(wtorek)
9 IV 2020 r.
(czwartek)
22 IV 2020 r.
(środa)

•

27 IV–4 V 2020 r.

•

11–22 V 2020

•
•

21-25 IX 2020 r.
nie później niż do
30 X 2020
(piątek)

− zatwierdzenie przez senat Instrukcji wyborczej

− zebranie UKW z przewodniczącymi WKW oraz OKW
− początek wyborów UKE
− zakończenie wyborów członków UKE
− ogłoszenie składów kolegiów elektorskich
− wręczenie mandatów elektora
− zgłaszanie kandydatów na rektora
− zaopiniowanie przez senat kandydatów na rektora zgłoszonych
w trybie §5 ust. 1 Regulaminu
rada uczelni i UKE przeprowadzają zebrania wyborcze, w trakcie
których wskazują kandydatów na rektora w trybie §5 ust. 5 i 6
Regulaminu
Przekazanie do UKW list kandydatów na funkcję rektora wskazanych
przez Radę Uczelni i UKE
− ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów na rektora (co najmniej 7
dni przed wyborami pkt 5.2.9. Instrukcji)
− wybory rektora
− uchwała senatu w sprawie ustalenia liczbowego składu senatu
następnej kadencji
− opinia senatu w sprawie rad dyscyplin i dziedzin naukowych
− określenie przez senat podziału mandatów w wybieralnej części rad
dyscyplin naukowych/dziedzin naukowych
− wybory przedstawicieli do senatu w trybie §29 Statutu i §9
Regulaminu (harmonogram ustalają WKW)
− wybory przedstawicieli do rad dyscyplin i dziedzin naukowych
(harmonogram ustalają odpowiednie WKW)
wybory przedstawicieli do rad wydziałów (harmonogram ustalają
WKW)
zgłaszanie kandydatów na członków rady uczelni – szczegółowy
harmonogram pozostałych czynności wyboru rady uczelni określi
organ dokonujący wyboru – senat, na wniosek rektora

