
• Załącznik nr 1 do terminarza wyborczego WBIHZ – Harmonogram spotkania wyborczego w dniu 17 czerwca 
2020 r. – dostępny tylko z sieci USK 

 (Szczecin, 8 czerwca 2020 r.) 

TERMINARZ WYBORCZY 
Wydziałowej Komisji Wyborczej 

Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 

na kadencję 2020/2024 

Lp. Czynności wyborcze Termin Godzina 

1 

Zgłaszanie kandydatów na: 

- elektorów Uczelnianego Kolegium (UKE) – ostateczny termin do 14 lutego 2020 r., 

do godz. 12:00 (dotyczy profesorów i profesorów ZUT)  

- delegatów Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) ) – ostateczny termin do 28 

stycznia 2020 r., do godz. 12:00 

Wybory elektorów i delegatów Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) 

1 
z grupy profesorów i profesorów ZUT  

- elektorów 

I tura 19 lutego 

II tura 21 lutego 
11:00 

2. 
z grupy pozostałych nauczycieli 

akademickich - delegatów 

I tura 31 stycznia 

II tura 5 lutego 
7:00-12:00 

3. 
z grupy pozostałych pracowników WBiHZ - 

delegatów 

I tura 31 stycznia 

II tura 5 lutego 
7:00-12:00 

2. 

Zgłaszanie kandydatów na senatorów i delegatów na zebranie uczelniane - termin do 

12 czerwca 2020 r. do godz. 10:00 

Wybory senatorów i delegatów na zebranie uczelniane: 

1 
z grupy profesorów i profesorów ZUT  

- senatorów 

I tura 17 czerwca 

II tura 19 czerwca 
Zał. nr 1* 

2. 
z grupy pozostałych nauczycieli 

akademickich - delegatów 

I tura 15 czerwca 

II tura 18 czerwca 
7:00-12:00 

3. 
z grupy pozostałych pracowników WBiHZ - 

delegatów 

I tura 15 czerwca 

II tura 18 czerwca 
7:00-12:00 

3. 

Zgłaszanie kandydatów na członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw 

nauczycieli akademickich i delegatów na zebranie uczelniane – termin do 12 czerwca 

2020 r. do godz. 10:00 

Wybory członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli 

akademickich 

1. 
z grupy profesorów  

- członków komisji 

I tura 17 czerwca 

II tura 19 czerwca 
Zał. nr 1* 

2. 
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich 

(w tym prof. ZUT) - delegatów 

I tura 15 czerwca 

II tura 18 czerwca 
7:00-12:00 

 
Wybory będą odbywały się w Sali Rady Wydziału przy ul. Klemensa Janickiego 32. 
 
 
 
 
 
 

 

https://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/wbihz/wybory2020/wybory2020_tylko_usk/Harmonogram_wybor%C3%B3w_do_Senatu_i_UKD_za%C5%82.1.pdf
https://biotechnologia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/wbihz/wybory2020/wybory2020_tylko_usk/Harmonogram_wybor%C3%B3w_do_Senatu_i_UKD_za%C5%82.1.pdf

