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z dnia 28 lutego 2020 r. 

 

S Z C Z E G Ó Ł O W Y  K A L E N D A R Z  C Z Y N N O Ś C I  W Y B O R C Z Y C H  
Akademii im. Jakuba z Paradyża dotyczący organizacji wyborów przedstawicieli  

do kolegialnego organu wyborczego tj. Kolegium Elektorów  

oraz na funkcję organu jednoosobowego tj. rektora 
 

Lp. Czynności wyborcze Termin Miejsce 

1. Ogłoszenie terminarza wyborczego 28 lutego 2020 r. 

strona 

internetowa AJP, 

tablica ogłoszeń. 

2. 
Sporządzenie list wyborczych pracowników 

posiadających czynne i bierne prawo wyborcze 
28 lutego 2020 r. 

Lista do wglądu  

u Sekretarza KW 

3. 

Zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli do 

Kolegium Elektorów: 

1) co najmniej po jednym przedstawicielu nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na stanowisku 

profesora lub profesora AJP z każdego zespołu 

naukowego dyscypliny; 

2) co najmniej po jednym przedstawicielu spośród 

wszystkich pozostałych nauczycieli akademickich 

niezatrudnionych na stanowisku profesora lub 

profesora AJP; 

3) co najmniej po jednym przedstawicielu 

pracowników AJP niebędących nauczycielami 

akademickimi. 

od 28 lutego do 10 marca 2020 r. 

do godz. 15:30 

 

Sekretarz KW 

ul. Teatralna 25 

 

4. 

Zebranie grupy pracowników administracji, obsługi 

oraz biblioteki AJP, w celu wyboru co najmniej 

jednego elektora do Kolegium Elektorów. 

17 marca 2020 r. 

Zebranie ogólnouczelniane: 

godz. 9:00 sprawdzenie quorum,  

godz. 9:10 – głosowanie lub  

z powodu braku quorum ogłoszenie  

15 min przerwy, ew. godz. 9:25 – głosowanie przy 

braku quorum 

Sala nr 210 

ul. Teatralna 25 

5. 

Ogólnouczelniane zebranie grupy wszystkich 

pozostałych nauczycieli akademickich 

niezatrudnionych na stanowisku profesora lub 

profesora AJP, w celu wyboru co najmniej jednego 

elektora do Kolegium Elektorów. 

17 marca 2020 r. 

Zebranie ogólnouczelniane: 

godz. 10:00 sprawdzenie quorum,  

godz. 10:10 – głosowanie lub z powodu braku 

quorum ogłoszenie 15 min przerwy, ew. godz. 

10:25 – głosowanie przy braku quorum 

Sala nr 210 

ul. Teatralna 25 



Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 2/001/2017 KW AJP 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

6. 

Zebranie grupy nauczycieli akademickich 

zatrudnionych  

na stanowisku profesora lub profesora AJP z danych 

zespołów naukowych dyscypliny w celu wyboru co 

najmniej jednego elektora do Kolegium Elektorów. 

17 marca 2020 r. 

Zebrania zespołów naukowych dyscypliny 

językoznawstwo oraz pedagogika: 

godz. 11:00 sprawdzenie quorum,  

godz. 11:10 – głosowanie lub z powodu braku 

quorum ogłoszenie 15 min przerwy, ew. godz. 

11:25 – głosowanie przy braku quorum, 

Sala nr 210 

ul. Teatralna 25 

17 marca 2020 r. 

Zebrania zespołów naukowych dyscypliny  

nauki prawne oraz nauki o bezpieczeństwie: 

godz. 12:30 sprawdzenie quorum,  

godz. 12:40 – głosowanie lub z powodu braku 

quorum ogłoszenie 15 min przerwy, ew. godz. 

12:55 – głosowanie przy braku quorum, 

Sala nr 103 

ul. F. Chopina 52 

Budynek nr 8 

17 marca 2020 r. 

Zebrania zespołów naukowych dyscypliny 

ekonomia i finanse oraz inżynieria mechaniczna: 

godz. 13:30 sprawdzenie quorum,  

godz. 13:40 – głosowanie lub z powodu braku 

quorum ogłoszenie 15 min przerwy, ew. godz. 

13:55 – głosowanie przy braku quorum, 

Sala nr 103 

ul. F. Chopina 52 

Budynek nr 8 

7. 

Termin do dokonania wyboru przedstawicieli 

samorządu studentów do Kolegium Elektorów,  

po jednym elektorze z każdego wydziału (przy 

zastosowaniu zasady 20% minimalnego udziału 

studentów w Kolegium Elektorów). 

od 28 lutego do 17 marca 2012 r. 
Rektorat 

ul. Teatralna 25 

8. 
Opublikowanie wyników wyborów do Kolegium 

Elektorów. 

17 marca 2020 r. 

do godz. 15:30 

strona 

internetowa AJP, 

tablica ogłoszeń 

9. 

Zgłaszanie (rekomendowanie) kandydatów  

na funkcję rektora do Rady Uczelni zgodnie  

z Uchwałą Nr 3/001/2020 Rady Uczelni AJP z dnia 

11 lutego 2020 r. w sprawie procedury zgłaszania 

kandydatów na funkcje rektora AJP. 

od 28 lutego do 24 marca 2020 r. 

do godz. 15:30 

Sekretarz KW 

ul. Teatralna 25 

10. 
Prezentacja programu działania kandydatów na 

Rektora AJP przed Kolegium Elektorów. 

28 kwietnia 2020 r. 

godz. 11:00 

Sala Senatu 

ul. Teatralna 25 

11. Wybór Rektora przez Kolegium Elektorów. 

28 kwietnia 2020 r. 

Po prezentacji programów działania 

kandydatów na funkcje Rektora. 

Sala Senatu 

ul. Teatralna 25 
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12. 
Opublikowanie wyników wyborów na funkcję 

Rektora. 

28 kwietnia 2020 r. 

do godz. 15:30 

strona 

internetowa AJP, 

tablica ogłoszeń. 

13. Stwierdzenie ważności wyborów. 
(data uzależniona jest od regulacji zawartych w 

Regulaminie Wyborczym) 

strona 

internetowa AJP, 

tablica ogłoszeń. 

UWAGA: w uzasadnionych przypadkach KW może dokonać zmian w terminarzu czynności 
wyborczych. 

 
 
 
Sekretarz KW:  Przewodniczący KW:  

 


