
 

 

 

UCHWAŁA NR 1/2015 

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych wyborów  

do jednoosobowych i kolegialnych organów Uniwersytetu Wrocławskiego  

na kadencję 2016-2020 

 

 

Na podstawie § 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 32/2012 Senatu UWr  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. Statut Uniwersytetu Wrocławskiego (z późniejszymi zmianami) 

Uczelniana Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:  

 

 

§ 1 

 

Ustala się następujący kalendarz wyborczy:  

1. do dnia 23 grudnia 2015 r.:  

a/ ustalenie przez UKW liczby mandatów na wydziałach oraz w okręgach  

wyborczych w celu dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów 

Uniwersytetu,  

b/ utworzenie przez UKW okręgów wyborczych;  

2. do dnia 15 stycznia 2016 r.:  

a/ ustalenie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Samorządu Studentów UWr 

terminu wyboru elektorów studenckich z uwzględnieniem wymogów 

terminarza czynności wyborczych,  

b/ ustalenie przez Komisję Wyborczą Samorządu Doktorantów UWr terminu 

wyboru elektorów doktoranckich z uwzględnieniem wymogów terminarza 

czynności wyborczych; 

3. do dnia 22 stycznia 2016 r.:  

a/ powołanie okręgowych komisji wyborczych celem przeprowadzenia wyborów 

w okręgach wyborczych niebędących wydziałami,  

b/ wybór wydziałowych komisji wyborczych;  

4. do dnia 12 lutego 2016 r.:  

wybór członków Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów,  

5. w dniu 2 marca 2016 r., godz. 10:15:  
I zebranie (zamknięte) Kolegium Elektorów. Zgłaszanie kandydatów na 

Rektora w głosowaniu indykacyjnym;  

6. do dnia 9 marca 2016 r., do godz. 16:15 w Dziale Organizacyjnym UWr  

(ul. Kuźnicza 34):  

Składanie w UKW pisemnej zgody na kandydowanie na urząd Rektora;  

7. w dniu 16 marca 2016 r., godz. 10:15:  
II zebranie (otwarte) Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów; Prezentacja 

kandydatów na Rektora; 

8. w dniu 23 marca 2016 r., godz. 12:15:  
III zebranie (zamknięte) Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów; Wybory 

Rektora,  

9. w dniu 6 kwietnia 2016 r., godz. 10:15:  
IV zebranie (zamknięte) Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów. Wybory 

prorektorów,  

10.  do dnia 20 czerwca 2016 r.:  

a/ wybory dziekanów i prodziekanów przez wydziałowe kolegia elektorskie,  

b/ wybory delegatów do Senatu: nauczycieli akademickich, pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów i studentów,  



c/ wybory delegatów do Rad Wydziałów: nauczycieli akademickich, pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów i studentów,  

d/ wybór Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.  

 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Przewodniczący  

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

 

prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz 

 

 

 

 

 


