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Uchwała nr 375/2019/2020 
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 16 grudnia 2019 r. 
w sprawie wyborów w Uniwersytecie na kadencję 2020-2024 

 
 
 

Na podstawie § 159 ust. 1 i 2 Statutu UAM Senat uchwala, co następuje: 
 
 

 
§ 1. [Zarządzenie wyborów] 

 
1. Zarządza się wybory w Uniwersytecie obejmujące:  
 

1) wybór rektora; 
 
2) wybór przedstawicieli do senatu; 
 
3) wybór przedstawicieli do rad naukowych dyscypliny, w tym rady  

w poszerzonym składzie zgodnie z § 47 ust. 1 statutu UAM; 
 
4) wybór przedstawicieli do ciała wskazującego kandydata na dziekana oraz 

prodziekana, o którym mowa w § 47 ust. 2; 
 
na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 września 2020 roku, a kończącą się  
w dniu 31 sierpnia 2024 roku. 
 

2. Zarządza się wybory w Uniwersytecie do kolegiów elektorów Uniwersytetu na 
kadencję rozpoczynającą się z dniem 7 kwietnia 2020 roku, a kończącą się  
w dniu 6 kwietnia 2024 roku. 

 
3. Terminy określone niniejszą uchwałą stosuje się również przy wyborze 

przedstawicieli studentów i doktorantów do senatu, przy powoływaniu 
przedstawicieli studentów i doktorantów do kolegium elektorów Uniwersytetu oraz 
przy wskazaniu przedstawicieli dla wskazania kandydata na dziekana  
i prodziekana.  

 
4.  Rada naukowa dyscypliny w poszerzonym składzie zgodnie z § 47 ust. 1 oraz 

ciało, o którym mowa w § 47 ust. 2, wskazuje kandydata na dziekana na 
pierwszym posiedzeniu w kadencji rozpoczynającej się z dniem 1 września 2020 
roku, zwołanym nie później niż 30 września 2020 roku, a kandydata na 
prodziekana na wniosek dziekana – na pierwszym posiedzeniu po powołaniu 
dziekana. 
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§ 2. [Określenie liczby elektorów i przedstawicieli] 
 
Na podstawie § 166 ust. 2 i 3 Statutu UAM w kolegium elektorów Uniwersytetu ustala 
się liczbę przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku 
profesora i profesora uczelni, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem 
pracy, na 125 przedstawicieli.  
 

 
§ 3. [Termin powołania komisji wyborczych] 

 
Komisje wyborcze: 
 

1) szkoły dziedzinowej, w której funkcjonuje rada naukowa dyscypliny; 
 

2) wydziału, w ramach którego funkcjonuje rada naukowa dyscypliny; 
 

3) wydziału, w ramach którego nie funkcjonuje rada naukowa dyscypliny; 
 

powołuje się w terminie do 31 stycznia 2020 roku. 
 
 

§ 4. [Ustalenie kalendarza wyborczego] 
 
1. Rada Uczelni:  

 
1) w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku ogłasza termin zgłaszania kandydatów 

na rektora; termin nie może być krótszy niż siedem dni od dnia ogłoszenia;  
 
2) w terminie do dnia 15 marca 2020 roku przekazuje zgłoszenia spełniające 

wymogi formalne do zaopiniowania przez Senat;  
 
3) w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 roku dokonuje zgłoszenia kandydatów na 

rektora komisji wyborczej Uniwersytetu.  
 
2. Senat w terminie do 31 marca 2020 roku opiniuje kandydatów na rektora. 
 
3. Komisja wyborcza Uniwersytetu: 
 

1) w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku ustala liczbę elektorów w kolegium 
elektorów Uniwersytetu, zgodnie z § 166 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 4 Statutu UAM;  

 
2) w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku ustala okręgi wyborcze dla dokonania 

wyboru elektorów w kolegium elektorów Uniwersytetu oraz dokonuje 
odpowiedniego podziału mandatów, zgodnie z § 168 ust. 2-4 w zw. z § 160 
ust. 5 Statutu UAM;  

 
3) w terminie do dnia 31 marca 2020 roku w wyborach do senatu przedstawicieli 

nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora 
uczelni określa szkołę dziedzinową dla wyborców nieprzypisanych do żadnej 
szkoły, a także wyznacza okręgi wyborcze w ramach szkół dziedzinowych 
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oraz dokonuje odpowiedniego podziału mandatów, zgodnie z § 31 ust. 3  
i § 175 ust. 1 w zw. z § 160 ust. 5 Statutu UAM; 

 
4) w terminie do dnia 31 marca 2020 roku w wyborach do senatu przedstawicieli 

nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż określone 
pod pkt. 3 wyznacza okręgi wyborcze oraz dokonuje odpowiedniego podziału 
mandatów, zgodnie z § 31 ust. 3 i § 175 ust. 2 w zw. z § 160 ust. 5 Statutu 
UAM; 

5) w terminie do dnia 31 marca 2020 roku w wyborach do senatu przedstawicieli 
pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi określa 
okręgi wyborcze oraz dokonuje odpowiedniego podziału mandatów, zgodnie  
z § 31 ust. 3 i § 175 ust. 3 w zw. z § 160 ust. 5 Statutu UAM. 

 
4. Komisja wyborcza szkoły dziedzinowej w terminie do dnia 31 marca 2020 roku  

w wyborach do rady naukowej dyscypliny funkcjonującej przy szkole ustala okręgi 
wyborcze oraz dokonuje odpowiedniego podziału mandatów, zgodnie z § 177 
ust. 5 w zw. z § 160 ust. 5 Statutu UAM. 

 
5. Komisja wyborcza wydziału:  
 

1) w którego ramach funkcjonuje rada naukowa dyscypliny – w terminie do dnia 
30 kwietnia 2020 roku w wyborach do rady w poszerzonym składzie, 
przeprowadzanych na podstawie § 47 ust. 1 Statutu UAM, dokonuje ustalenia 
liczby przedstawicieli oraz podziału mandatów, zgodnie z § 47 ust. 3 Statutu 
UAM;  

 
2) w którego ramach nie funkcjonuje rada naukowa dyscypliny – w terminie do 

dnia 30 kwietnia 2020 roku w wyborach do ciała wskazującego kandydata na 
dziekana oraz prodziekana, przeprowadzanych na podstawie § 47 ust. 2 
Statutu UAM, dokonuje ustalenia liczby przedstawicieli oraz podziału 
mandatów, zgodnie z § 47 ust. 3 Statutu UAM; 

 
3) w którego ramach funkcjonuje rada naukowa dyscypliny – w terminie do dnia 

30 czerwca 2020 roku zwołuje zebrania wyborcze celem wyboru 
przedstawicieli do rady naukowej dyscypliny oraz rady naukowej dyscypliny 
w poszerzonym składzie, zgodnie z § 47 ust. 1 Statutu UAM;  

 
4) w którego ramach nie funkcjonuje rada naukowa dyscypliny – w terminie do 

dnia 30 czerwca 2020 roku zwołuje zebranie wyborcze celem wyboru 
przedstawicieli do ciała wskazującego kandydata na dziekana oraz 
prodziekana, zgodnie z § 47 ust. 2 Statutu UAM. 

 
 

§ 5. [Zebrania zwoływane przez komisję wyborczą Uniwersytetu] 
 

Komisja wyborcza Uniwersytetu zwołuje:  
 

1) w terminie od dnia 1 marca 2020 roku zebrania wyborcze celem wyboru 
członków kolegium elektorów Uniwersytetu określonych w § 166 ust. 1 pkt 1, 
2 i 4 Statutu UAM; 
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2) w terminie do dnia 20 maja 2020 roku zebranie wyborcze kolegium elektorów 

celem wyboru rektora; 
 
3) w terminie do dnia 30 maja 2020 roku zebranie wyborcze kolegium elektorów 

celem wyrażenia zgody na powołanie do pełnienia funkcji prorektora; 
 
4) w terminie do dnia 20 czerwca 2020 roku zebrania wyborcze celem wyboru 

członków senatu określonych w § 31 ust. 2 pkt 1-3 Statutu UAM. 
 
 
§ 6. [Zebrania zwoływane przez komisję wyborczą szkoły dziedzinowej] 

 
Komisja wyborcza szkoły dziedzinowej w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku 
zwołuje zebrania wyborcze celem wyboru przedstawicieli do rady naukowej 
dyscypliny funkcjonującej przy tej szkole.  
 
 

§ 7. [Zawiadomienia o terminach] 
 

Komisje wyborcze zawiadamiają o terminach zwoływanych zebrań wyborczych,  
w tym zebrań kolegiów elektorów, co najmniej na siedem dni przed terminem 
zebrania oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Uniwersytecie lub na wydziale. 

 
 

§ 8. [Postanowienia końcowe] 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

REKTOR 
 
 
 

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 
 


