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Uchwała nr 20/2019/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 22 maja 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr 14/2019/2020  

Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

z dnia 21 lutego 2020 roku 

w sprawie przyjęcia trybu i warunków przeprowadzenia postępowania wyłaniającego 

kandydatów na rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

w postępowaniu wyborczym 2020 roku 

 

W związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. zm.), na podstawie § 170 pkt 1 Statutu 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rada Uczelni Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza uchwala, co następuje: 

§ 1 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 14/2019/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia trybu i warunków przeprowadzenia 

postępowania wyłaniającego kandydatów na rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu w postępowaniu wyborczym 2020 roku otrzymuje brzmienie: 

„Harmonogram czynności wyborczych 

Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w postępowaniu 

wyłaniającym kandydatów na rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

w postępowaniu wyborczym 2020 roku 

 

Data Opis działania 

09.03.2020 

Przyjmowanie w godzinach 10:00-15:00 zgłoszeń kandydatów na rektora. 
Zgłoszenie powinno obejmować dokumentację, o której mowa w załączniku 
nr 1 pkt od 1 do 4. Miejscem przyjmowania zgłoszeń jest Sala Lubrańskiego 
UAM, I piętro, Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. 

09.03.2020 
Posiedzenie Rady w celu podjęcia uchwał o przekazaniu danych o 
kandydatach na rektora Senatowi UAM w celu zaopiniowania. 
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10.03.2020 
Ogłoszenie listy kandydatów oraz przekazanie zgłoszeń spełniających 
wymogi formalne do zaopiniowania przez Senat. 

26.05.2020 

Poinformowanie i zaproszenie kandydatów na rektora o terminie posiedzenia 
Rady Uczelni, zwołanej w celu przedstawienia prezentacji, o której mowa § 6 
uchwały z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia trybu i warunków 
przeprowadzenia postępowania wyłaniającego kandydatów na rektora 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w postępowaniu 
wyborczym 2020 roku. 

2.06.2020 
Przekazanie przez kandydatów na rektora dokumentacji, o której mowa w 
załączniku nr 1 pkt od 5 do 10, do Biura Organizacyjno-Prawnego UAM, pok. 
206, Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań. 

5.06.2020 

Terminy posiedzeń Rady Uczelni zwołanych w celu przedstawienia 
prezentacji, o której mowa § 6 uchwały z dnia 21.02.2020 roku w sprawie 
przyjęcia trybu i warunków przeprowadzenia postępowania wyłaniającego 
kandydatów na rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 
postępowaniu wyborczym 2020 roku. 

5.06.2020 
Podjęcie uchwały o wskazaniu kandydatów na rektora komisji wyborczej 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

do 
12.06.2020 

Wskazanie kandydatów na rektora komisji wyborczej Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
 

Przewodniczący Rady Uczelni 
 
 

Prof. UEP dr hab. Remigiusz Napiecek  
 
 
 
 

 


