Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 1 WKW

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Politechnicznego
Wybory 2016
Lp.

1.

Czynność wyborcza

Realizacja

Termin

Przygotowanie

Przyjęcie:
Regulaminu Wyborczego WKW w Kaliszu,
Wybory 2016,
Terminarza czynności wyborczych
Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału
Politechnicznego,
podziału mandatów na Wydziale
Politechnicznym.

WKW

05.04.2016 r.

WKW

Uwagi

1. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania)
przysługuje
nauczycielom
akademickim
zatrudnionym w uczelni, jako podstawowym lub
dodatkowym miejscu pracy,
pracownikom nie
będącym
nauczycielami akademickimi oraz
studentom.

2.

Przekazanie do wiadomości list pracowników
Wydziału Politechnicznego, posiadających czynne
i bierne prawo wyborcze

WKW

13.04.2016
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WKW

2. Bierne prawo wyborcze (prawo do kandydowania)
przysługuje
nauczycielom
akademickim,
zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu
pracy (w pełnym wymiarze czasu pracy), którzy nie
ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia,
a w przypadku osób posiadających tytuł profesora –
siedemdziesiątego roku życia, pracownikom nie
będącym
nauczycielami
akademickimi,
zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy oraz
studentom.

Czynność wyborcza

Lp.
a.

Realizacja

Termin

Przygotowanie

Zgłaszanie kandydatów do Senatu z grupy
pracowników będących nauczycielami
akademickimi.
nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy
profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego
lub stopień naukowy doktora – 2 mandaty dla Wydz.
Polit., wybór przez WKW,
pozostali nauczyciele akademiccy – 1 mandat dla Wydz.
Polit., wybór przez WKW,

b.

Zgłaszanie kandydatów do Senatu z grupy
pracowników nie będących nauczycielami
akademickimi
1 mandat na Uczelnię, wyboru dokonuje UKW,

c.

3.

Zgłaszanie kandydatów do Uczelnianego
Kolegium Elektorów (wybór prorektorów)
z grupy pracowników będących
nauczycielami akademickimi

Zgłaszanie kandydatów winno mieć miejsce nie później
niż 7 dni przed planowanym terminem wyborów

Prawo zgłaszania
kandydatów do senatu
i na elektorów
uczelnianych mają
osoby posiadające
czynne prawo wyborcze
w poszczególnych
grupach pracowniczych
i studentów.

Prawo zgłaszania
kandydatów do rady
wydziału i elektorów
wydziałowych mają
osoby posiadające
pozostali nauczyciele akademiccy – 1 mandat dla Wydz.
Polit., wybór przez WKW,
czynne prawo wyborcze
w poszczególnych
d. Zgłaszanie kandydatów do Uczelnianego
grupach
pracowniczych
Kolegium Elektorów (wybór prorektorów)
i
studentów
na wydziale.
z grupy pracowników nie będących
nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy
profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub
stopień naukowy doktora – 5 mandatów dla Wydz.
Polit., wybór przez WKW,

nauczycielami akademickimi,
2 mandaty na Uczelnię, wybór przez UKW,
e.

Uwagi

Zgłaszanie kandydatów do Wydziałowego
Kolegium Elektorów (do wyboru dziekana i
prodziekanów) z grupy pracowników będących
nauczycielami akademickimi,
nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy
profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego
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Zgodnie z Regulaminem Wyborczym PWSZ w Kaliszu,
pkt. II:
1.
2.
3.

16-20.04.2016 r.

WKW

Kandydować mogą pracownicy, którym
przysługuje bierne prawo wyborcze.
Liczba kandydatów jest nieograniczona.
Zgłoszenia kandydatów do Senatu,
Uczelnianego Kolegium Elektorów,
Wydziałowego Kolegium Elektorów, Rady
Wydziału Politechnicznego - można składać
w Sekretariacie Wydziału Politechnicznego,
Collegium Mechanicum, pok. 126, ul.
Poznańska 201-205 w godz. 9-14, w zaklejonej
kopercie z napisem:

Wydziałowa Komisja Wyborcza
Wydziału Politechnicznego
Zgłoszenie kandydata do .............
Formularz zgłoszenia można pobierać w
Sekretariacie Wydziału Politechnicznego
Collegium Mechanicum, ul. Poznańska 201-205,
pok. 126 w terminie 13 – 20.04.2016 r. lub ze
strony BIP.

Czynność wyborcza

Lp.

Realizacja

Termin

Przewodniczący WKW

23.04.2016 r.

Przygotowanie

Uwagi

lub stopień naukowy doktora – 8 mandatów elektorów,
wybór przez WKW,
pozostali nauczyciele akademiccy – 2 mandaty
elektorów, wybór przez WKW,
f.

Zgłaszanie kandydatów do Wydziałowego
Kolegium Elektorów (do wyboru dziekana
i prodziekanów) z grupy pracowników wydziału
niebędących nauczycielami akademickimi,
1 mandat elektora, wybór przez WKW,

g.

Zgłaszanie kandydatów do Rady Wydziału
Politechnicznego
nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy
profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego
lub stopień naukowy doktora – 3 mandaty, wybór przez
WKW,
pozostali nauczyciele akademiccy – 1 mandat, wybór
przez WKW,
z grupy pracowników wydziału nie będących
nauczycielami akademickimi – 1 mandat, wybór przez
WKW,

a.

4.

Ogłoszenie listy kandydatów na członków
Senatu

b. Ogłoszenie listy kandydatów do
Uczelnianego Kolegium Elektorów
c.

Ogłoszenie listy kandydatów do
Wydziałowego Kolegium Elektorów

WKW/administra Tablica ogłoszeń WKW w Collegium Mechanicum oraz strona
cja wydziału
BIP

d. Ogłoszenie listy kandydatów do Rady
Wydziału Politechnicznego

5.

Zebrania wyborcze przeprowadzane przez WKW
na Wydziale Politechnicznym:

Zebranie ogólne na
wydziałach wyborców
posiadających czynne
prawo wyborcze w

28.04.2016
Collegium
Mechanicum,
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WKW

Ilość mandatów dla każdego wydziału do Senatu
w poszczególnych grupach ustala UKW.
Ilość mandatów dla każdego wydziału do Kolegium elektorów
uczelni w poszczególnych grupach ustala UKW.

Czynność wyborcza

Lp.
a.

Wybory członków Senatu z grupy
pracowników będących nauczycielami
akademickimi,

Realizacja

Termin

poszczególnych grupach
wyborczych

ul. Poznańska 201205, sala 222,

Uwagi
Ilość mandatów dla każdego wydziału do Kolegium elektorów
wydziału w poszczególnych grupach ustala WKW.

Zebrania wyborcze odbędą się w dniu
28.04.2016 roku, Collegium Mechanicum, ul.
Poznańska 201-205, sala 222, według
następującego porządku:

nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy
profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego
lub stopień naukowy doktora – 2 mandaty dla Wydz.
Polit,
pozostali nauczyciele akademiccy – 1 mandat dla Wydz.
Polit.,
b.

Przygotowanie

Wybory elektorów do Uczelnianego
Kolegium Elektorów z grupy pracowników
będących nauczycielami akademickimi

Godz. 10:00

Wybór elektorów do
Wydziałowego Kolegium
Elektorów (1 mandat) i Rady
Wydziału Politechnicznego
(1 mandat) z grupy
pracowników Wydziału
Politechnicznego niebędących
nauczycielami akademickimi

Godz. 11:30

Wybór elektorów do
Wydziałowego Kolegium
Elektorów (2 mandaty),
Uczelnianego Kolegium
Elektorów (1 mandat) oraz Rady
Wydziału Politechnicznego
(1 mandat) z grupy pozostałych
nauczycieli akademickich
(posiadających tytuł magistra lub
równorzędny),

Godz. 14:00

Wybór elektorów do
Wydziałowego Kolegium
Elektorów (8 mandatów),
Uczelnianego Kolegium
Elektorów (5 mandatów) oraz
Rady Wydziału Politechnicznego
(3 mandaty) z grupy nauczycieli
akademickich posiadający tytuł
naukowy profesora, stopień

nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy
profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub
stopień naukowy doktora – 5 mandatów dla Wydz.
Polit.,
pozostali nauczyciele akademiccy – 1 mandat dla Wydz.
Polit.,
c.

Wybory elektorów do Wydziałowego
Kolegium Elektorów z grupy pracowników
będących nauczycielami akademickimi
nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy
profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego
lub stopień naukowy doktora – 8 mandatów
elektorów,
pozostali nauczyciele akademiccy – 2 mandaty
elektorów,

d.

Wybory elektorów do Wydziałowego
Kolegium Elektorów z grupy pracowników
wydziału niebędących nauczycielami
akademickimi
1 mandat elektora,

h.

Wybory do Rady Wydziału
Politechnicznego
nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy
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Lp.

Czynność wyborcza

Realizacja

Termin

Przygotowanie

profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego
lub stopień naukowy doktora – 3 mandaty,

Uwagi
naukowy doktora habilitowanego
lub posiadający stopień naukowy
doktora.

pozostali nauczyciele akademiccy – 1 mandat,
z grupy pracowników wydziału nie będących
nauczycielami akademickimi – 1 mandat,

6.

7.

Ogłoszenie wyników wyborów na członków Senatu,
elektorów do UKE, WKE, Rady Wydziału
Politechnicznego.

Zgłaszanie kandydatów na dziekana wydziału

Niezwłocznie po
każdym wyborze

Przewodniczący WKW

Kandydata na dziekana
wydziału zgłaszają
elektorzy wydziałowi
spośród nauczycieli
akademickich wydziału
posiadających co
najmniej stopień
29.04 – 6.05.2016 r.
doktora.

WKW

Zgłoszenia kandydatów na dziekana można
składać w Sekretariacie Wydziału Politechnicznego,
Collegium Mechanicum, pok. 126, ul. Poznańska
201-205 w godz. 9-14, w zaklejonej kopercie
z napisem:

WKW

Warunkiem pełnienia
funkcji dziekana jest
zatrudnienie w uczelni,
jako podstawowym
miejscu pracy w
wymiarze pełnego etatu

8.

Ogłoszenie listy kandydatów na dziekana wydziału

Przewodniczący WKW

9.

Wybór Dziekana przez Wydziałowe Kolegium
Elektorów

10.

Zgłoszenie kandydatów na prodziekanów przez
dziekana-elekta

W formie komunikatu

Wydziałowa Komisja Wyborcza
Wydziału Politechnicznego
Zgłoszenie kandydata na .........
Formularz zgłoszenia można pobrać w
Sekretariacie Wydziału Politechnicznego
Collegium Mechanicum, ul. Poznańska 201-205,
pok. 126 lub ze strony BIP.

10.05.2016 r.

WKW

Wydziałowe Kolegium
Elektorów

13.05.2016

WKW/
administracja
wydziału

Kandydatów na
prodziekana wydziału
zgłasza dziekan – elekt,

do 18.05.2016 roku
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Tablica ogłoszeń WKW w Collegium Mechanicum
oraz strona BIP
Zebranie wyborcze odbędzie się w Collegium
Mechanicum, ul. Poznańska 201-205 w dniu
13.05.2016 roku, godz. 13:00
Zgłoszenia składać w zaklejonej kopercie
z napisem:

Lp.

Czynność wyborcza

Realizacja

Termin

Przygotowanie

spośród nauczycieli
akademickich wydziału
posiadających co
najmniej stopień
doktora.

Wydziałowa Komisja Wyborcza
Wydziału Politechnicznego
Zgłoszenie kandydat(ów)a
.............
Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę
kandydat(ów)a na kandydowanie.

Warunkiem pełnienia
funkcji prodziekana jest
zatrudnienie w uczelni,
jako podstawowym
miejscu pracy w
wymiarze pełnego etatu.

11.

12.

13.

14.

15.

Zgłoszenie kandydata na prodziekana ds. studenckich
do przedstawicieli studentów w kolegium elektorów
wydziałowych.

Akceptacja przedstawicieli studentów w kolegium
elektorów wydziału najpóźniej w przededniu
wyborów.
Ogłoszenie listy kandydatów na prodziekanów.

Wybór prodziekanów przez Wydziałowe Kolegium
Elektorów

Pisemne poinformowanie kandydatów o wyborze na
członka Kolegium elektorów uczelni, Kolegium
elektorów wydziału, Senatu na funkcję
prorektorów, dziekanów i prodziekanów

Uwagi

Formularz (druk) zgłoszenia można pobrać w
Sekretariacie Wydziału Politechnicznego
Collegium Mechanicum, ul. Poznańska 201-205,
pok. 126.

Przewodniczący WKW

19.05.2016

Samorząd Studencki

20.05.2016

Przewodniczący WKW

23.05.2016 roku

WKW

Wydziałowe Kolegium
Elektorów

24.05.2016

WKW/
administracja
wydziału

Przewodniczący UKW
lub WKW

Niezwłocznie po
każdym wyborze

WKW/administra
cja wydziału
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WKW

Osoba kandydująca na prodziekana właściwego do
spraw studenckich musi uzyskać zgodę większości
przedstawicieli studentów w kolegium elektorów
wydziału najpóźniej w przededniu wyborów.

Zebranie wyborcze odbędzie się w Collegium
Mechanicum, ul. Poznańska 201-205 w dniu
24.05.2016 roku, godz. 13:00

Lp.

16.

Czynność wyborcza

Odwołania wyborców od decyzji WKW

Realizacja

Termin

Do UKW

Zgłoszenie
odwołania do 3 dni
od dnia ogłoszenia
decyzji Komisji
wyborczej.
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Przygotowanie

Uwagi

Przewodniczący Rozpatrzenie przez UKW niezwłocznie
UKW

