
 

TERMINARZ 
CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

UNIWERSYTETU

Data Czynności wyborcze
do 17.01.2020 r.   opublikowanie podziału mandatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu dla poszczególnych grup wyborczych

do 07.02.2020 r. wybory: – członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu,
               – członków Senatu

do 14.03.2020 r. pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów – wybór Przewodniczącego i jego zastępcy

do 18.02.2020 r.
(do godz. 12:00)

zgłaszanie kandydatów na Rektora do Przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu

25.02.2020 r. zaopiniowanie kandydatów na Rektora przez Senat UMK

28.02.2020 r.  ogłoszenie listy kandydatów na Rektora

12.03.2020 r.
(czwartek) 
godz. 16:00, Aula UMK

zebranie otwarte pracowników, doktorantów, studentów i Kolegium Elektorów: prezentacja kandydatów na Rektora
zebranie Kolegium Elektorów + KWU: wybory Rektora

do 16.03.2020 r.
(do godz. 12:00)

zgłaszanie kandydatów na prorektora ds. CM – pisemnie do przewodniczącego KWU

23.03.2020 r. ogłoszenie listy kandydatów na prorektora ds. CM przez przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu

30.03.2020 r. zebranie wyborcze elektorów zatrudnionych lub studiujących w CM – prowadzi przewodniczący KWU

01.04.2020 r. zawiadomienie rektora-elekta o wyborze kandydata na prorektora ds. CM

do 08.04.2020 r. powołanie lub odmowa powołania przez rektora-elekta do pełnienia funkcji prorektora ds. CM

do 15.04.2020 r.
(do godz. 12.00)

w przypadku odmowy – ponowne zgłaszanie kandydatów na prorektora ds. CM – pisemnie do przewodniczącego KWU

22.04.2020 r. w przypadku odmowy – ponowne ogłoszenie listy kandydatów na prorektora ds. CM przez przewodniczącego Komisji 
Wyborczej Uniwersytetu

29.04.2020 r. w przypadku odmowy – ponowne zebranie wyborcze elektorów zatrudnionych lub studiujących w CM – prowadzi 
przewodniczący KWU

30.04.2020 r. w przypadku odmowy – ponowne zawiadomienie rektora-elekta o wyborze kandydata na prorektora ds. CM

do 01.07.2020 r. powołanie prorektorów przez rektora-elekta

do 30.04.2020 r. zgłaszanie kandydatów na dziekanów poszczególnych wydziałów – pisemnie do przewodniczącego KWU

07.05.2020 r.  ogłoszenie listy kandydatów na dziekanów poszczególnych wydziałów

od 14–25.05.2020 r. ogólne zebrania wyborcze elektorów* z poszczególnych wydziałów celem wyboru kandydata na dziekana

do 28.05.2020 r. zawiadomienie rektora-elekta o wyborze kandydatów na dziekanów

do 04.06.2020 r. powołanie lub odmowa powołania przez rektora-elekta dziekanów do pełnienia funkcji

do 08.06.2020 r. 
(do godz. 12.00)

w przypadku odmowy – ponowne zgłaszanie kandydatów na dziekanów poszczególnych wydziałów – pisemnie  
do przewodniczącego KWU

15.06.2020 r. w przypadku odmowy – ponowne ogłoszenie listy kandydatów na dziekanów poszczególnych wydziałów

od 22–26.06.2020 r. w przypadku odmowy – ogólne zebrania wyborcze elektorów* z poszczególnych wydziałów celem wyboru kandydata  
na dziekana

01.07.2020 r w przypadku odmowy – ponowne zawiadomienie rektora-elekta o wyborze kandydatów na dziekanów

do 01.08.2020 r. powołanie dziekanów i prodziekanów przez rektora-elekta

od 1–30.09.2020 r. zgłaszanie kandydatów do Rady Uniwersytetu

do 15.10.2020 r.  przekazanie listy kandydatów do Rady Uniwersytetu przewodniczącemu senatu

październik 2020 r. posiedzenie senatu – wybór członków Rady Uniwersytetu

Przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy

 Siedziba Komisji (Sekretarz): Rektorat, p. 313 (Dział Organizacji)

UNIWERSYTET 
MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU

* elektorzy tzn.:
 – wszyscy nauczyciele akademiccy,
 – wszyscy pracownicy inżynieryjno-techniczni,
 – wszyscy pracownicy dziekanatu,
 – studenci wydziału będący członkami kolegium elektorów.


