
KOMUMKAT IYR 8/2020

UC ZELMANEJ KOMJSJI WYBORCZEJ
IJNIWERSYTETU SZCZECŃSKIEGO

zdrua 18 maja 202Ar.

w sprawie dostosowania kalendarza wyborczego

Na podstawie uchwały Nr 22/2020 Uczelnianej Komisji V/yborczej Uniwersytetu Szczecińskiego z
dnia 13 maja 2020 r. w Sprawie dostosowania kalendarza wyborczego i uchwaĘ Nr 27/20f0
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 maja 202a r. w sprawie
zmiarry ka|endar za cąynno ści wyborczy ch.

Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości zmiany crynności wyborczych kalendarza
wyborczego:

1) do dnia 18 maja 2A20 r.
- podanie do wiadomości przezUczeIrttanąKomisję Wyborczą |iczby miejsc w Senacie,

liczby okręgów oraz |iczby mandatów przypadającvch poszczególnym grupom
wyborców reprezentowanych w Senacie' w tym w poszczególnych insĘrtutach;

2) od dnia 25 maja do 5 czerwca2020 t.
- wybory do Uczelniź}nego Kolegium Elektorów w grupie studentów i doktorantów

(zebrania wyborcze przeprowadzane ptzez samorząd studencki i samorząd
doktorantów na podstawie upoważnienia Uczelnianej Komisj i Wyborczej);

3) od dnia 25 maja do 5 czerwca2LlA r.
- wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie nauc4'cieli akademickich i

pracowników nieĘdących nauczycielami akademickimi (zebrania wyborcze
przsprowadzane przaz Ucze|nianą Komisj ę Wyborczą);

4) od dnia 8 czerwca do 10 czerwca 2020 r.
_ przyjmowanie przęz Uczelnianą Komisję Wyborczą pisemnych zgłoszeńkandydatów

na członka Senatu wtaz z oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie do Senafu (w
grupie pracowników);

5) w dniu l0 czerwca2020 r.
- zwołanie ptzez Uczelnlatą Komisję Wyborczą zebratia wyborczego Uczelnianego

Kolegium Elektorów celem dokonania wyboru Rektora;
6) do dnia 12 czprwca2020 r.

- podanie do wiadomości przpz Ucze|nianą Komisję Wyborczą list kandydatów na
senatorów (w grupie pracowników);

T w dniu 18 czerwca 2A2A r.
- łvybory Rektora przez Uczelniane Kolegium Elektorów, przeprowadzanę ptzez

Uczelnianą Komisję Wyborczą;
8) od dnia 29 czerwca do 10 lipca}0fD r.

- wybory do Senatu w grupach nauczycieli akademickich i pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi (zebrania wyborcze przeprowadzane ptzęz Uczelnianą
Komisję Wyborczą).



- vybory do s€natB w grupach strdentow i doktorantów (zebrania uyborczeprzeprowadzane pnlez sarrorząd strrdmcki i samorząd doktorantow na @stawieupouażnienia Ucze|nianej Komisji Wyborczej);
9) do dnia3O v..rzłśłia 202or.

_ ulybót ptzez S€nat Uczelnianych Komi$i Ęscyplinarnych

Przewodniczqqy UKW: Dariusz Chojecki
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