
 

KALENDARZ WYBORÓW NA KADENCJĘ 2016 – 2020 

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY 

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

(uaktualniony 8. kwietnia  2016 r.) 

 

Data i miejsce Godzina   

17 marca 2016 r. 

 

 

10.00 Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich mających tytuł 

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 

którzy są zatrudnieni w Uniwersytecie jako podstawowym 

miejscu pracy – dla dokonania wyboru przedstawicieli kolegium 

elektorów Uniwersytetu   

17 marca 2016 r. 

 

10.30 Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich mających tytuł 

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 

którzy są zatrudnieni w Uniwersytecie jako podstawowym 

miejscu pracy – dla dokonania wyboru przedstawicieli do 

wydziałowego kolegium elektorów   

17 marca 2016 r. 

 

12.00 Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich niemających tytułu  

naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora 

habilitowanego, którzy są zatrudnieni w Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy – dla dokonania wyboru 

przedstawicieli kolegium elektorów Uniwersytetu   

17 marca 2016 r. 

 

12.30 Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich niemających tytułu  

naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora 

habilitowanego, którzy są zatrudnieni w Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy – dla dokonania wyboru 

przedstawicieli do wydziałowego kolegium elektorów   

17 marca 2016 r. 

 

14.00 Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, którzy są zatrudnieni w Uniwersytecie w pełnym 

wymiarze czasu pracy – dla dokonania wyboru przedstawicieli 

do wydziałowego kolegium elektorów   

01 kwietnia 2016 r. 

 

11.00-12.00 Dyżur (a) WKW WPA  - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 

na Dziekana WPA 

08 kwietnia 2016 r. 

 

11.00 Zebranie otwarte pracowników i studentów WPA – z udziałem 

kandydatów na dziekana WPA 

15 kwietnia 2016 r. 

 

11.00 Zebranie wydziałowego kolegium elektorów  - wybór Dziekana 

20 kwietnia 2016 r. 9.00-11.00 Dyżur (b) WKW WPA  - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów: 

-  do Senatu UAM; 

- do Rady Wydziału, 

- do Rady Bibliotecznej 

21 kwietnia 2016 r. 8.00-9.00 Dyżur (c) WKW WPA  - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 

na prodziekanów WPA (wraz z oświadczeniami)  

21 kwietnia 2016 r. 9.30 Zebranie wydziałowego kolegium elektorów  - wybór 

prodziekanów WPA 



21 kwietnia 2016 r. 10.30-11.30 Dyżur (d) WKW WPA  - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów: 

-  do Senatu UAM; 

- do Rady Wydziału, 

- do Rady Bibliotecznej 

22 kwietnia 2016 r. 

 

9.00 Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich mających tytuł 

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 

którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego i są zatrudnieni w 

Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy – dla 

dokonania wyboru przedstawiciela do Senatu UAM 

22 kwietnia 2016 r. 

 

9.00 Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich mających tytuł 

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 

którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego i są zatrudnieni w 

Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy – dla 

dokonania wyboru przedstawicieli do Rady WPA 

22 kwietnia 2016 r. 

 

9.00 Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich mających tytuł 

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 

którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego i są zatrudnieni w 

Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy – dla 

dokonania wyboru przedstawiciela do Rady Bibliotecznej 

22 kwietnia 2016 r. 

 

11.00 Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nie mających 

tytułu  naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora 

habilitowanego, którzy są zatrudnieni w Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy – dla dokonania wyboru 

przedstawicieli do Rady Wydziału 

22 kwietnia 2016 r. 13.30 Zebranie wyborcze pracowników nie będących nauczycielami 

akademickimi, którzy są zatrudnieni w Uniwersytecie w pełnym 

wymiarze czasu pracy – dla dokonania wyboru przedstawicieli 

do Rady Wydziału   

 


