
                                                                                 Załącznik do uchwały nr 41/2020 UKW  z dnia 15.06.2020 r. 
 

 
 
Kalendarz czynności wyborczych w wyborach do kolegium elektorów, wyborów rektora oraz 

wyborów do Senatu na kadencję 2020-2024  
 

Lp. Data Czynność wyborcza 
1. 17-24 lutego 2020 roku 

od godz. 8
00

 do godz. 15
00 

Zgłaszanie kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu  
2. 26 lutego 2020 roku 

Ogłoszenie list kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu 
3.  5 marca 2020 roku Wybory do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli 

akademickich na wydziałach i w filii. Termin, czas i miejsce  ustala 

właściwa Okręgowa Komisja Wyborcza. 
4. od 2 marca do 5 marca 2020 roku Wybory do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród studentów, zgodnie 

z regulaminem Samorządu studentów. 
5.  5 marca 2020 roku Wybory do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród doktorantów, 

zgodnie z regulaminem Samorządu doktorantów. 
6.  5  marca 2020 roku Wybory do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich 

jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych, ogólnouczelnianych, 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  

7. 9  marca 2020 roku Ogłoszenie składu kolegium elektorów na kadencję 2020-2024 

7
1 

10 marca 2020 – 16 marca 2020 

Zgłaszanie kandydatur do Kolegium elektorów w grupie profesorów  
i profesorów Uczelni na nieobsadzony mandat na Wydziale Prawa i Nauk 

Społecznych - okręg nr 3 

7
2 

do 11 marca 2020 roku 
Przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone mandaty w grupie studentów 

Wydziału Prawa i Nauk Społecznych - okręg nr 11 

8. 
od 5 marca 2020 r. do 12 marca 2020 r.      

do g. 15
00 Zgłaszanie kandydatów na rektora 

9. do 19 marca 2020 r. 

Wyrażenie opinii przez Senat Uniwersytetu co do kandydatów wskazanych 
przez Radę Uczelni. 

 

10.   20 maja 2020 r. Ogłoszenie listy kandydatów na rektora 

11. od 21 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. Kampania wyborcza kandydatów na rektora 

12. do 22 maja 2020 r.  

Przeprowadzenie wyborów do Kolegium elektorów w grupie profesorów  
i profesorów Uczelni na nieobsadzony mandat na Wydziale Prawa i Nauk 

Społecznych - okręg nr 3 

13. 25 maja 2020 r.  Ogłoszenie składu Kolegium elektorów na kadencję 2020-2024 

14. od 26 maja 2020 r. do 30 maja 2020 r.  Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Kolegium elektorów 

15. 
od 1 czerwca 2020 r. do 8 czerwca 

2020 r. do g. 13.00 Zgłaszanie kandydatów do Senatu 

16. 2 czerwca 2020 r. Wybory rektora 
17. 4 czerwca 2020 r. Wybory rektora - ewentualna II tura 

18. do 15 czerwca  2020 r.  
Ogłoszenie list kandydatów do Senatu w grupie nauczycieli akademickich, 

 doktorantów i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

19 od 15 czerwca do 18 czerwca 2020 r.  
Dodatkowy termin na zgłoszenie kandydatów do Senatu w grupie 

studentów 

20. 19 czerwca 2020 r. Ogłoszenie listy kandydatów do Senatu w grupie studentów 



21. 
do 30 czerwca 2020 r. Wybory do Senatu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

wydziałach, studentów i doktorantów 

 

22. do 7 lipca 2020  r. Wybory do Senatu spośród pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi oraz nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 

międzywydziałowych, pozawydziałowych, ogólnouczelnianych 

23. do 14 lipca 2020 r.  Ogłoszenie składu Senatu na kadencję 2020-2024 

 


