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TERMINARZ  WYBORCZY WYBORÓW  DO:  

SENATU UCZELNI  
KOLEGIUM ELEKTORÓW UCZELNI,  

SENATU UCZELNI – WYBORY UZUPEŁNIAJACE 
KOLEGIUM ELEKTORÓW WYDZIAŁU TECHNICZNEGO 

 

Lp. Czynność wyborcza Termin Miejsce  Uwagi 

1.  Ogłoszenie terminarza wyborczego 25.02.2011 
Tablice 

ogłoszeń, strona 
internetowa 

 

2.  
Sporządzenie list wyborczych osób 
posiadających czynne i bierne prawo 
wyborcze 

25.02.2011  
do wglądu w 
sekretariacie 
Rektoratu 

3.  

Termin zgłaszania kandydatów dla 
Wydziału Technicznego spośród 
nauczycieli akademickich do: 
- Kolegium Elektorów Uczelni,  
- Kolegium Elektorów Wydziału              
   Technicznego  
(w grupie nauczycieli akademickich 
posiadających tytuł naukowy profesora lub 
stopień naukowy doktora habilitowanego), 
- Senatu Uczelni  
(w grupie nauczycieli akademickich 
nieposiadających tytułu naukowego profesora 
lub stopnia naukowego doktora 
habilitowanego)  
- Senatu Uczelni – wybory 
uzupełniające 
(w grupie nauczycieli akademickich 
nieposiadających tytułu naukowego profesora 
lub stopnia naukowego doktora 
habilitowanego)  

 
Od 28.02.2011 

 
do 04.03.2011 

 
do godz. 10.00 

 
 

Budynek 
Rektoratu 

(sekretariat) 

Sekretarz 
Uczelnianej 

Komisji 
Wyborczej 

4.  

Zebranie nauczycieli akademickich 
Wydziału Technicznego do wyboru 
członków:  
- Kolegium Elektorów Uczelni,  
- Kolegium Elektorów Wydziału              
   Technicznego  
(w grupie nauczycieli akademickich 
posiadających tytuł naukowy profesora lub 
stopień naukowy doktora habilitowanego), 
- Senatu Uczelni  
(w grupie nauczycieli akademickich 
nieposiadających tytułu naukowego profesora 
lub stopnia naukowego doktora 
habilitowanego)  
- Senatu Uczelni – wybory 
uzupełniające 
(w grupie nauczycieli akademickich 
nieposiadających tytułu naukowego profesora 
lub stopnia naukowego doktora 
habilitowanego) 

07.03.2011 
godz. 14,00 

 
 

Sala nr 24 
Budynek nr 3  
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5.  

Opublikowanie wyników wyborów 
przeprowadzonych w Wydziale 
Technicznym do: 
- Kolegium Elektorów Uczelni,  
- Kolegium Elektorów Wydziału              
   Technicznego  
(w grupie nauczycieli akademickich 
posiadających tytuł naukowy profesora lub 
stopień naukowy doktora habilitowanego), 
- Senatu Uczelni  
(w grupie nauczycieli akademickich 
nieposiadających tytułu naukowego profesora 
lub stopnia naukowego doktora 
habilitowanego)  
- Senatu Uczelni – wybory 
uzupełniające 
(w grupie nauczycieli akademickich 
nieposiadających tytułu naukowego profesora 
lub stopnia naukowego doktora 
habilitowanego) 

08.03.2011 
Strona 

internetowa 
 

6.  

Stwierdzenie waŜności wyborów 
przeprowadzonych w Wydziale 
Technicznym do:  
- Kolegium Elektorów Uczelni,  
- Kolegium Elektorów Wydziału              
   Technicznego  
(w grupie nauczycieli akademickich 
posiadających tytuł naukowy profesora lub 
stopień naukowy doktora habilitowanego), 
- Senatu Uczelni  
(w grupie nauczycieli akademickich 
nieposiadających tytułu naukowego profesora 
lub stopnia naukowego doktora 
habilitowanego)  
- Senatu Uczelni – wybory 
uzupełniające 
(w grupie nauczycieli akademickich 
nieposiadających tytułu naukowego profesora 
lub stopnia naukowego doktora 
habilitowanego) 

14.03.2011 
Strona 

internetowa 
 

 


