
Uchwała Nr 4/2016 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

z dnia 11 lutego 2016 roku 

 

w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych  
 

  

Na podstawie § 89 ust.1 pkt 2) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, 

co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Ustala się kalendarz czynności wyborczych w wyborach do organów jednoosobowych, kolegialnych 

i wyborczych Uczelni na kadencję 2016-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący 

 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 

              r. pr. Roman Wołowiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Załącznik do uchwały UKW UJK  nr   4/2016 

 

 

Kalendarz czynności wyborczych w wyborach do organów jednoosobowych, kolegialnych oraz 

 wyborczych Uczelni na kadencję 2016-2020 

 

Lp. Data Czynność wyborcza 

1. 22-29 lutego 2016 roku do g. 15
00 

Zgłaszanie kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu – 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz 

nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałem  

2. 2 marca 2016 roku  Ogłoszenie list kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu– 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz 

nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałem  

3. Do 17 marca 2016 roku Wybory do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli 

akademickich na wydziałach. Termin, czas i miejsce ustala właściwa 

Wydziałowa Komisja Wyborcza.  

4. Do 17 marca 2016 roku Wybory do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród studentów, 

zgodnie z regulaminem Samorządu studentów.  

5. Do 17 marca 2016 roku Wybory do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród doktorantów, 

zgodnie z regulaminem Samorządu doktorantów. 

6. 16 marca 2016 roku Wybory do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli 

akademickich zatrudnionych poza wydziałem 

7. 21 marca 2016 roku Ogłoszenie składu kolegium elektorów na kadencję 2016-2020  

8. 7 – 14 marca 2016 roku do g. 15
00

 Zgłaszanie kandydatów na rektora   

9. 16 marca 2016 roku  Ogłoszenie listy kandydatów na rektora 

10. 31 marca 2016 roku  Wybory rektora  

11. Do 6 kwietnia 2016 roku do g. 15
00

 Zgłaszanie kandydatów na prorektorów 

12. 7 kwietnia 2016 roku Ogłoszenie listy kandydatów na prorektorów 

13. 14 kwietnia 2016 roku Wybory prorektorów 

14. Do 10 maja 2016 roku  Wybory dziekanów  

15. Do 21 maja 2016 roku Wybory prodziekanów 

16. Do 25 maja 2016 roku Wybory do rad wydziałów 

17. 16 - 23 maja 2016 roku do g.15
00

  Zgłaszanie kandydatów do Senatu spośród pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich 

zatrudnionych poza wydziałem 

18. 25 maja 2016 roku Ogłoszenie list kandydatów do Senatu  

19. 2 czerwca 2016 roku Wybory do Senatu spośród pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych poza 

wydziałem 

20. Do 2 czerwca 2016 roku Wybory do Senatu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych 

na wydziałach, studentów i doktorantów 

21. 3 czerwca 2016 roku Ogłoszenie składu Senatu na kadencję 2016-2020 

 

 

 

Przewodniczący 

 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 

              r. pr. Roman Wołowiec 


