Załącznik nr 5 do uchwały
nr 335/2016 Senatu UPP

Uczelniana Komisja Wyborcza
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wołyńska 35, 60-637 Poznań
tel. 61 848-71-82, tel. 61 848-71-79

Kalendarz czynności wyborczych:
do 23 marca 2016 roku (środa)
1. Wydziałowe komisje wyborcze:
a) przeprowadzą wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz przedstawicieli
pozostałych nauczycieli akademickich do Uczelnianego Kolegium Elektorów
i wydziałowych kolegiów elektorów;
b) przeprowadzą

wybory

przedstawicieli

pracowników

wydziału

niebędących

nauczycielami akademickimi do wydziałowych kolegiów elektorów;
c) wraz ze studenckimi podkomisjami wyborczymi przeprowadzą wybory przedstawicieli

studentów do Uczelnianego i wydziałowych kolegiów elektorów oraz do Senatu i rad
wydziałów;
d) wraz z podkomisjami wyborczymi doktorantów przeprowadzą wybory przedstawicieli

doktorantów do rad wydziałów i do wydziałowych kolegiów elektorów.

2. Uczelniana Komisja Wyborcza:
a) przeprowadzi wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych
w ogólnouczelnianych jednostkach dydaktycznych do Uczelnianego Kolegium
Elektorów;
b) wraz z podkomisją doktorantów przeprowadzi wybory przedstawiciela doktorantów

do Uczelnianego Kolegium Elektorów i Senatu;
c) zorganizuje spotkanie z kandydatami na przedstawicieli pracowników uczelni
niebędących nauczycielami akademickimi do Uczelnianego Kolegium Elektorów

i

przeprowadzi

wybory

przedstawicieli

pracowników

uczelni

niebędących

nauczycielami akademickimi do Uczelnianego Kolegium Elektorów.

10 marca (czwartek) 2016 roku, godz. 13.00
upływa termin zgłaszania kandydatów na Rektora.
Dyżury Komisji Wyborczej 8, 9 i 10 marca 11.00 – 13.00 w sali Senatu

17 marca (czwartek) 2016 roku, godz. 15.00
w sali wykładowej Biocentrum – spotkanie z kandydatami na Rektora

31 marca (czwartek) 2016 roku, godz. 10.00-11.00
w Kolegium Rungego Uczelniane Kolegium Elektorów dokona wyboru Rektora
godz. 13.00-14.00
II tura wyborów Rektora (jeśli nie zostanie dokonany wybór Rektora w I turze)

7 kwietnia (czwartek) 2016 roku, godz. 15.00
upływa termin zgłaszania kandydatów na prorektorów

8 kwietnia (piątek) 2016 roku, godz. 15.00
w sali wykładowej Biocentrum spotkanie z kandydatami na prorektorów

11 kwietnia (poniedziałek) 2016 roku, godz. 10.00-11.00
w sali Kolegium Rungego Uczelniane Kolegium Elektorów dokona wyboru prorektorów
godz. 13.00-14.00
II tura wyborów prorektorów (jeśli nie zostanie dokonany wybór prorektorów w I turze)

do 15 kwietnia 2016 roku
upływa termin zgłaszania kandydatów na dziekanów w wydziałowych komisjach wyborczych

do 22 kwietnia 2016 roku
wydziałowe kolegia elektorów dokonują wyborów dziekanów

do 10 maja 2016 roku
wydziałowe kolegia elektorów dokonują wyborów prodziekanów

w dniach 9, 10 i 11 maja 2016 roku: zgłaszanie kandydatów na członków Senatu odpowiednio
do wydziałowych komisji wyborczych oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej

do 23 maja 2016 roku
Wydziałowe komisje wyborcze:
a)

przeprowadzą wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł
naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz przedstawicieli
pozostałych nauczycieli akademickich do Senatu;

b) przeprowadzą wybory pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników
niebędących nauczycielami do rad wydziałów.

Uczelniana Komisja Wyborcza:
a) przeprowadzi wybory przedstawiciela nauczycieli akademickich zatrudnionych
w ogólnouczelnianych jednostkach dydaktycznych do Senatu;
b) zorganizuje spotkanie z kandydatami na przedstawicieli pracowników uczelni
niebędących nauczycielami akademickimi do Senatu i przeprowadzi wybory
przedstawicieli pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
do Senatu.

