
Uchwała nr 18/2016 
Uczelnianej Komisji Wyborczej  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 30 listopada 2016 r. 

 
W sprawie: wyborów  uzupełniających 

 
Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012.572 tj. 

z póź.zm.) oraz § 57 ust. 5 w zw. z § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Państwowej Wyższej Zawodowej w Koninie 

stanowiącej załącznik do uchwały Nr 307/V/IV/2015 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (z póź.zm.)  

uchwala się, co następuje: 

§ 1 
 

Ustala się kalendarz czynności wyborczych  mających na celu wybór przedstawiciela nauczycieli akademickich 

do Rady Wydziału spośród pracowników  posiadających co najmniej stopień doktora w następujący sposób: 

. 

Wybory do Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia 

 

20 grudnia  2016 r. godz. 14:45 sala 109, budynek przy ul. Przyjaźni 1 

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora  

-  wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału z listy zgłoszonych kandydatów  

 

Uwaga: Kandydatury wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać na piśmie na ręce  

   Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, do dnia  14 grudnia   
   2016 r. do godz.15.00 pokój 201. 

 
Wybory do Rady Wydziału Filologicznego 

 

20 grudnia  2016 r. godz. 15:15sala 109, budynek  przy ul. Przyjaźni 1 

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora  

-  wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału z listy zgłoszonych kandydatów  

 

Uwaga: Kandydatury wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać na piśmie na ręce  

   Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, do dnia  14 grudnia   
   2016 r. do godz.15.00 pokój 201. 

 
Wybory do Rady Wydziału Technicznego 

 

20 grudnia  2016 r. godz.15:45 sala 109, budynek  przy ul. Przyjaźni 1 

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora  

-  wybór 2 przedstawicieli do Rady Wydziału z listy zgłoszonych kandydatów  

 

Uwaga: Kandydatury wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać na piśmie na ręce  

   Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, do dnia  14 grudnia   
   2016 r. do godz.15.00 pokój 201. 

 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
                                                                                                                                Przewodniczący  

                    Uczelnianej Komisji Wyborczej 

  

                                                                                                                prof. nadzw. dr hab. Mirosław Hamrol 

 

 

 

Załącznik:  Karta zgłoszenia kandydata do Rady Wydziału 


