Załącznik nr 1 do Komunikatu WKW nr 1/2017

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Politechnicznego
Wybory uzupełniające 2017

Lp.

1.

2.

Czynność wyborcza
Ustalenia, przyjęcie Terminarza
czynności wyborczych do
wyborów uzupełniających
dziekana Wydziału
Politechnicznego,
Ustalenie listy pracowników
Wydziału Politechnicznego,
posiadających bierne prawo
wyborcze

Realizacja

Termin

Przygotowanie

WKW

9.10.2017

WKW

WKW

do 10.10.2017
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WKW

Uwagi

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.
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Czynność wyborcza

Realizacja

Termin

Przygotowanie

Uwagi

Warunkiem
umieszczenia
kandydata na liście wyborczej jest
uzyskanie pisemnej zgody kandydata
na kandydowanie, oświadczenie o
zatrudnieniu w uczelni po wyborze w
pełnym wymiarze czasu pracy, jako
podstawowym miejscu pracy (par.
70, pkt. 4 Statutu)

3.

Zgłaszanie kandydatów na
dziekana wydziału

Kandydat powinien złożyć
aktualne zapytanie o udzielenie
informacji o osobie potwierdzone
przez Krajowy Rejestr Karny oraz
oświadczenie
lustracyjne
lub
informację o uprzednim złożeniu
oświadczeniu
lustracyjnego
–
dotyczy osób urodzonych przed
01.08.1972 r. (par. 70, pkt. 6 od 12.10.2017 do
Statutu).
19.10.2017 roku,
(par. 90. pkt.1
Dziekan
wybierany
jest
Statutu)
spośród nauczycieli akademickich
wydziału, posiadających co najmniej
stopień naukowy doktora lub
równorzędny. Warunkiem pełnienia
funkcji dziekana jest zatrudnienie w
uczelni, jako podstawowym miejscu
pracy w wymiarze pełnego etatu
(par. 89. pkt. 3 Statutu)
Kandydatów na dziekana
wydziału zgłaszają na piśmie
elektorzy wydziałowi. Zgłoszenie
powinno zawierać uzasadnienie,
obejmujące
charakterystykę
osiągnięć
naukowych
i organizacyjnych kandydata (par.
90. pkt.1 Statutu).
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Zgłoszenia kandydatów na dziekana można składać w
Sekretariacie Wydziału Politechnicznego, Collegium
Mechanicum, ul. Poznańska 201-205 pok. 126, w godz. 9-14,
w zaklejonej kopercie z napisem:
Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału
Politechnicznego

WKW

Zgłoszenie kandydata na Dziekana Wydziału
Politechnicznego
Formularz zgłoszenia dostępny w Sekretariacie Wydziału
Politechnicznego, Collegium Mechanicum, ul. Poznańska 201205, pok. 126, oraz zostanie przesłany na pocztę elektroniczną
elektorom WKE.
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4.

Czynność wyborcza
Ogłoszenie listy kandydatów na
dziekana wydziału

5.

Wybór Dziekana przez
Wydziałowe Kolegium Elektorów

6.

Poinformowanie kandydatów o
wyborze na funkcję dziekana

Realizacja

Termin

Przygotowanie

Przewodniczący WKW

19-20.10.2017

WKW

Uwagi
Tablica ogłoszeń WKW w Collegium Mechanicum oraz
informacja na pocztę elektroniczną elektorów WKE.
Zebranie wyborcze odbędzie się w Collegium Mechanicum,
ul. Poznańska 201-205 w dniu 27.10.2017 roku, godz. 14:00

Wyboru dziekana i
prodziekanów dokonuje kolegium
elektorów wydziału (par. 89. Pkt. 1
Statutu)

piątek, 27.10.2017
roku, godz. 14:00

WKW/
administracja
wydziału

Przewodniczący WKW/WKE

Niezwłocznie po
każdym wyborze

WKW/WKE/ad
ministracja
wydziału
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- Prezentacja kandydata/kandydatów na funkcję dziekana
(przewodniczący WKW)
- Wybory dziekana
- Ogłoszenie wyników
- Informacje dziekana-elekta

