
SZCZEGÓŁOWY UCZELNIANY KALENDARZ WYBORÓW NA KADENCJĘ 2020-2024                                 

 uchwalony przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu  

w dniu 13 stycznia 2020 r. 

W dniach od 17.02.2020 (poniedziałek) do 21.02.2020 (piątek) w godzinach od 12.00 do 14.00  i w dniu 

02.03.2020 poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00- zgłaszanie kandydatów na członków Kolegium 

Elektorów na ręce Uczelnianej Komisji Wyborczej (złożenie pisemnej zgody na kandydowanie i – jeśli jest 

wymagane – oświadczenia o złożeniu na ręce Rektora oświadczenia lustracyjnego lub informacji o 

uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego). Miejsce dyżurów członków UKW będzie podane w 

osobnym komunikacie. 

1. poniedziałek 2 marca 2020 r., godz. 14.00-16.00, Aula Stuligrosza - wybór elektorów z grupy prof. i 

prof. AMP, ewentualne dodatkowe głosowanie odbędzie się o godz. 17.00                                      

2. poniedziałek 9 marca 2020 r., godz. 12.00-15.00 , Aula Stuligrosza - wybór elektorów z grupy 

pozostałych nauczycieli akademickich (dr hab., dr, as. mgr, wykładowcy, lektorzy), ewentualne 

dodatkowe głosowanie odbędzie się o godz. 16.00 

3. środa 11 marca 2020 r., godz. 13.00-14.00, Aula Stuligrosza - wybór elektorów z grupy 

pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, ewentualne dodatkowe głosowanie 

odbędzie się o godz. 15.00 

4. do dnia 12 marca 2020 r. - wyboru elektorów zgodnie z regulaminami samorządów dokonują 

studenci i doktoranci 

5. do dnia 13 marca 2020 r. - ogłoszenie przez UKW składu Kolegium Elektorów 

6. w dniach 12 i 13 marca 2020 r., godz. 12.00-14.00 - zgłaszanie kandydatów na stanowisko Rektora 

(dyżury UKW  w wyznaczonej sali) 

7. poniedziałek 16 marca 2020 r. godz. 14.00 - Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza listę 

kandydatów na stanowisko Rektora 

8. poniedziałek  23 marca 2020 r., godz. 12.00, Aula Nova - OTWARTE ZEBRANIE WYBORCZE, 

spotkanie kandydatów ze wspólnotą Uczelni 

9. środa 25 marca 2020 r.:  

 posiedzenie Senatu Uczelni, w czasie którego nastąpi zaopiniowanie kandydatów na rektora 

 niezwłoczne przekazanie opinii Senatu wspólnocie Uczelni (komunikat UKW) 

10. do dnia 6 kwietnia 2020 r.: 

 posiedzenie Rady Uczelni, w czasie którego nastąpi wskazanie (rekomendowanie) 

kandydatów na rektora z listy zaopiniowanej przez Senat 

 niezwłoczne przekazanie uchwały Rady Uczelni wspólnocie Uczelni (komunikat UKW) 

11. poniedziałek 6 kwietnia 2020 r., godz. 15.00 Sala Prezydencka  

– posiedzenie Kolegium Elektorów - WYBÓR REKTORA  

 



12. w dniach od 16 (czwartek) do 17 (piątek) kwietnia 2020 - zgłaszanie kandydatur na Dziekanów 

13. poniedziałek  20 kwietnia 2020 r., godz. 11.00-16.00  Sala Prezydencka - WYBÓR DZIEKANÓW 

14. w dniach od 21 (wtorek) do 23 (czwartek) kwietnia 2020 r. - zgłaszanie kandydatur na Dyrektorów 

Instytutów 

15. poniedziałek, 27 kwietnia 2020 r., godz. 11.00-16.00 Sala Prezydencka - WYBÓR DYREKTORÓW 

INSTYTUTÓW 

16. w dniach od 4 (poniedziałek) do 29 (piątek)  maja 2020 r. WYBORY BEZPOŚREDNIE DO SENATU na 

zebraniach ogólnych trzech grup (gr.) wymienionych w § 55 ust. 3 Statutu Uczelni: 

a. 11 maja 2020, godz. 12.00, Aula Nova – wybór w gr. pozostałych nauczycieli akademickich 

b. 14 maja 2020, godz. 13.00, Sala Błękitna – wybór w gr. pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi 

c. 18 maja 2020, godz. 12.00, Sala Prezydencka  - wybór w gr. nauczycieli akademickich będących 

prof. i prof. AMP  

 Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej 

                       Prof. dr hab. Leon Zaborowski 


