
HARMONOGRAM WYBORÓW
W OKRĘGU WYBORCZYM NR 2 (WYDZIAŁ CHEMICZNY)

w roku 2020

WYBORY CZŁONKÓW
UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW (UKE) 

w grupach pracowniczych  A (profesorowie i profesorowie uczelni) i B (pozostali
nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi)

10  lutego  2020  r.  (poniedziałek),  godziny  900 –  1100,  skrzyżowanie  w  przejściu  podziemnym  pomiędzy
budynkami

zgłaszanie kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupach pracowniczych A i B

pracownicy grupy A – profesorowie i profesorowie uczelni

pracownicy grupy B – pozostali nauczyciele akademiccy oraz osoby niebędące nauczycielami akademickimi

11 lutego 2020 r. (wtorek), godzina 1400 – ogłoszenie listy kandydatów na elektorów

12 lutego 2020 r. (środa), godziny 900 – 1100, skrzyżowanie w przejściu podziemnym pomiędzy budynkami

pierwsza tura wyborów elektorów UKE w grupach pracowniczych A i B

13  lutego  2020  r.  (czwartek),  godziny  900 –  1100,  skrzyżowanie  w  przejściu  podziemnym  pomiędzy
budynkami

druga tura wyborów elektorów UKE w grupach pracowniczych A i B

14 lutego 2020 r. (piątek), godziny 900 – 1100, skrzyżowanie w przejściu podziemnym pomiędzy budynkami

trzecia tura wyborów elektorów UKE w grupach pracowniczych A i B

Ewentualna czwarta tura odbędzie się  14 lutego 2020 r. (piątek), w godzinach 1300 – 1500, skrzyżowanie w
przejściu podziemnym pomiędzy budynkami.

20 lutego 2020 r. (czwartek) – ogłoszenie składu kolegium elektorskiego Uczelnianego Kolegium Elektorów

WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO SENATU PG
w grupach pracowniczych  A (profesorowie i profesorowie uczelni) i B (pozostali

nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi)

27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek),  godziny 900 – 1100,  skrzyżowanie w przejściu podziemnym pomiędzy
budynkami

zgłaszanie kandydatów w wyborach członków Senatu PG w grupach pracowniczych A i B

pracownicy grupy A – profesorowie i profesorowie uczelni

pracownicy grupy B – pozostali nauczyciele akademiccy oraz osoby niebędące nauczycielami akademickimi

28 kwietnia 2020 r. (wtorek), godzina 1400 – ogłoszenie listy kandydatów na senatorów

29 kwietnia 2020 r. (środa), godziny 900 – 1100, skrzyżowanie w przejściu podziemnym pomiędzy budynkami

pierwsza tura wyborów członków Senatu w grupach pracowniczych A i B

30  kwietnia  2020  r.  (czwartek),  godziny  900 –  1100,  skrzyżowanie  w  przejściu  podziemnym  pomiędzy
budynkami

druga tura wyborów członków Senatu w grupach pracowniczych A i B

30  kwietnia  2020  r.  (czwartek),  godziny  1300 –  1500,  skrzyżowanie  w przejściu  podziemnym  pomiędzy
budynkami

trzecia tura wyborów członków Senatu w grupach pracowniczych A i B



Ewentualna czwarta tura odbędzie się 4 maja 2020 r. (poniedziałek), w godzinach 900 – 1100, skrzyżowanie w
przejściu podziemnym pomiędzy budynkami.

4 maja 2020 r. (poniedziałek), godzina 1400 – ogłoszenie wyników wyborów członków Senatu

WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO RADY DYSCYPLINY CHEMIA
w grupach pracowniczych  A (profesorowie i profesorowie uczelni) i B (pozostali

nauczyciele akademiccy)
11  maja  2020  r.  (poniedziałek),  godziny  900 –  1100,  skrzyżowanie  w  przejściu  podziemnym  pomiędzy

budynkami

zgłaszanie kandydatów w wyborach na członków rady dyscypliny grupach pracowniczych A i B

pracownicy grupy A – profesorowie i profesorowie uczelni

pracownicy grupy B – pozostali nauczyciele akademiccy

13 maja 2020 r. (środa) – ogłoszenie listy kandydatów na członków rady dyscypliny

19 maja  2020 r.  (wtorek),  sala  Audytorium 1.4  (budynek Chemii  C),  godzina 1315 –  zebranie  wyborcze

poświęcone wyborowi członków rady dyscypliny

WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO RADY WYDZIAŁU
w grupach pracowniczych: profesorowie i profesorowie uczelni, pozostali

nauczyciele akademiccy, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

21 września 2020 r. (poniedziałek),  godziny 900 – 1100,  skrzyżowanie w przejściu podziemnym pomiędzy
budynkami

zgłaszanie kandydatów w wyborach członków rady wydziału w trzech grupach:

- profesorowie i profesorowie uczelni

- pozostali nauczyciele akademiccy

- pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

22 września 2020 r. (wtorek), godzina 1400 – ogłoszenie listy kandydatów na członków rady wydziału

23 września 2020 r. (środa), godziny 900 – 1100, skrzyżowanie w przejściu podziemnym pomiędzy budynkami

pierwsza tura wyborów członków rady wydziału w trzech grupach pracowniczych

24  września  2020  r.  (czwartek),  godziny  900 –  1100,  skrzyżowanie  w  przejściu  podziemnym  pomiędzy
budynkami

druga tura wyborów członków rady wydziału w trzech grupach pracowniczych

25  września  2020  r.  (piątek),  godziny  900 –  1100,  skrzyżowanie  w  przejściu  podziemnym  pomiędzy
budynkami

trzecia tura wyborów członków rady wydziału w trzech grupach pracowniczych

Ewentualna czwarta tura odbędzie się 25 września 2020 r. (piątek), w godzinach 1300 – 1500, skrzyżowanie w
przejściu podziemnym pomiędzy budynkami.

25 września 2020 r. (piątek), po godzinie 1500 – ogłoszenie wyników wyborów członków rady wydziału


