
Kalendarz wyborczy  

Wydziału Biologii i Biotechnologii 
WYBORY DZIEKANA I PRODZIEKANÓW 

 oraz 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW, 

WYBORY DO RADY WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII, 

WYBORY DO SENATU UWM 

Lp. Etap Organ odpowiedzialny Termin 

ETAPY WSTĘPNE 

1. 
Wybory uzupełniające 
nauczycieli do Uczelnianego 
Kolegium Elektorów 

Według Ordynacji 
wyborczej (Uchwała Senatu 
nr 706 z 24.04.2015 r.) 
  
Wydziałowa komisja 
wyborcza – wybór 1 
nauczyciela z tytułem 
profesora lub stopniem dr 
habilitowanego oraz 1 
osoby z grona pozostałych 
nauczycieli wydziału –
 dotyczy wydziałów z 
uprawnieniami 
akademickimi 

16 lutego 2016 r.: 
Nauczyciele z tytułem profesora 
lub stopniem dr habilitowanego 
- sala posiedzeń Rady Wydziału  
11:00 - pierwszy termin 
11:15 - drugi termin 
 
Pozostali nauczyciele - sala 
posiedzeń Rady Wydziału 
13:00 - pierwszy termin 
13:15 - drugi termin  
 
Do 29.02.2016 r. 

2. 
Potwierdzenie czynnego 
prawa wyborczego członków 
rady wydziału 

Wydziałowa komisja 
wyborcza 

Do 29 lutego 2016 r. 
Najpóźniej do 29.02.2016 r. 

3. 

Podjęcie uchwał przez rady 
wydziałów ws. liczby 
członków rady wydziału na 
nową kadencję z grona 
nauczycieli posiadających 
tytuł naukowy profesora lub 
stopień doktora 
habilitowanego (wg § 21, ust. 
3 Statutu) ** dotyczy 
wydziałów,  w których 
zatrudnionych jest ponad 30 
nauczycieli posiadających 
tytuł naukowy profesora lub 
stopień doktora 
habilitowanego 

Rada wydziału na wniosek 
dziekana 

Do 31 marca 2016 r. 
Najpóźniej do 31.03.2016 r. 

  



WYBORY DZIEKANA I PRODZIEKANÓW* 
Terminy uchwalone przez wydziałowe komisje wyborcze 

4. Zgłaszanie pisemne kandydatów 
na dziekana 

Każdy członek 
społeczności 
akademickiej 
posiadający czynne 
prawo wyborcze 

Od 22 do 23 i 31 marca 2016 r.  
w godz. 11:00 – 12:00 w sali 
posiedzeń Rady Wydziału 
 
Najpóźniej 14 dni przed datą 
zebrania wyborczego (do godz. 
12.00) 

5. 
Ogłoszenie listy osób 
kandydujących na funkcję 
dziekana 

Przewodniczący 
wydziałowej komisji 
wyborczej 

31 marca 2016 r. 
 
14 dni przed datą zebrania 
wyborczego 

6. 

Zgłaszanie przez kandydata/-ów 
na funkcję dziekana pisemnych 
propozycji kandydatów na 
prodziekanów 

Kandydat/-ci na funkcję 
dziekana 

Od 6 do 7 kwietnia 2016 r. 
w godz. 11:00 – 12:00 w sali 
posiedzeń Rady Wydziału 
 
Najpóźniej 7 dni przed datą 
zebrania wyborczego 

7. 
Ogłoszenie listy osób 
kandydujących na funkcję 
prodziekana 

Przewodniczący 
wydziałowej komisji 
wyborczej 

7 kwietnia 2016 r. 
 
7 dni przed datą zebrania 
wyborczego 

8. 
Wyrażenie zgody na 
kandydaturę/-y prodziekana/-ów 
do spraw studenckich 

Zebranie przedstawicieli 
studentów i doktorantów 
w wydziałowej komisji 
wyborczej 

Do dnia zebrania wyborczego; 
brak stanowiska w tym terminie 
uznaje się za zgodę 

9. 

Spotkania z kandydatami na 
funkcję dziekana; kandydat 
może zapraszać zgłoszonych 
przez siebie kandydatów na 
prodziekanów 

Obsługa organizacyjna 
spotkań: 
Dziekanat/biuro 
dziekana/kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 

7 kwietnia 2016 r. o godz. 13:00 
 
Dwa tygodnie poprzedzające datę 
zebrania wyborczego. Ostatnie 
spotkanie najpóźniej 48 godzin 
przed zebraniem wyborczym 

10. 
Zebranie wyborcze w celu 
wyborów dziekana  
i prodziekanów 

Przewodniczący 
wydziałowej komisji 
wyborczej 

14 kwietnia 2016 r. 
o godz. 9:30 w sali posiedzeń 
Rady Wydziału 
 
14 dni od ogłoszenia listy 
kandydatów na funkcję dziekana; 
najpóźniej do 30.04.2016 r. 

11. 

Uprawomocnienie się wyników 
wyborów. 
Przesłanie informacji o wyborze 
do Rektora 

Przewodniczący 
wydziałowej komisji 
wyborczej 

21 kwietnia 2016 r. 
7 dni od daty wyborów 

  



WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH** 
Terminy uchwalone przez wydziałowe komisje wyborcze 

RADA WYDZIAŁU:    

12. 

Wybór nauczycieli z tytułem 
profesora lub stopniem dra 
habilitowanego na członków 
rady wydziału – dotyczy 
wydziałów, które  ograniczą 
liczbę mandatów wg § 21, ust.  
3 Statutu 

Wydziałowa komisja 
wyborcza 

10 maja 2016 r. 
10:00 - pierwszy termin 
10:15 - drugi termin 
Sala posiedzeń Rady Wydziału 
 
Do 31.05.2016 r. 

13. 

Wybory członków rady 
wydziału spośród grona 
pozostałych nauczycieli 
wydziału 

Wydziałowa komisja 
wyborcza 

10 maja 2016 r. 
10:00 - pierwszy termin 
10:15 - drugi termin 
Sala P13 Collegium Biologiae 
Do 31.05.2016 r.   

14. 
Wybory członków rady 
wydziału spośród pracowników 
niebędących nauczycielami 

Wydziałowa komisja 
wyborcza 

10 maja 2016 r. 
13:00 - pierwszy termin 
13:15 - drugi termin 
Sala P13 Collegium Biologiae 
Do 31.05.2016 r. 

15. 
Wybory członków rady 
wydziału spośród studentów  
wydziału 

Posiedzenie: Samorząd 
Studencki  

Termin do ustalenia przez 
Samorząd Studencki 

16 
Wybory członków rady 
wydziału spośród doktorantów 
wydziału 

Posiedzenie: Samorząd 
Doktorantów 

Termin do ustalenia przez 
Samorząd Doktorantów 

WYBORY PRZEDSTAWICIELI WYDZIAŁU DO SENATU UWM 

17. 

Wybory członków Senatu UWM 
spośród nauczycieli z tytułem 
naukowym profesora lub 
stopniem dra habilitowanego 

Wydziałowa komisja 
wyborcza 

10 maja 2016 r. 
10:00 - pierwszy termin 
10:15 - drugi termin 
Sala posiedzeń Rady Wydziału 
Do 31.05.2016 r.   

18. 
Wybory członków Senatu UWM 
spośród grona pozostałych 
nauczycieli wydziału 

Wydziałowa komisja 
wyborcza 

10 maja 2016 r. 
10:00 - pierwszy termin 
10:15 - drugi termin 
Sala P13 Collegium Biologiae 
Do 31.05.2016 r. 

 *W przypadku braku rozstrzygnięcia wyborów w wyznaczonym terminie, właściwa komisja wyborcza określa nowy harmonogram wyborów, 

z zastrzeżeniem, że wybory organów jednoosobowych i kolegialnych powinny się zakończyć z dniem 31 maja 2016 r.  

** Należy zwrócić uwagę na prognozy stanu pracowników, studentów i doktorantów jednostki na dzień 1.10.2016 r. (skuteczne, dłuższe niż 

miesiąc objęcie mandatu) 


