
                                               Załącznik nr 1 do uchwały nr 271/XLVI/2008 Senatu PW z dnia 23 stycznia 2008 r. 

 
TERMINARZ WYBORÓW NA KADENCJĘ 2008 - 2012 

 

Lp. Etapy wyborów Termin 

1.  Powołanie pozawydziałowych komisji wyborczych do  31.01.2008 

2.  Ogłoszenie regulaminu wyborczego w podstawowych i pozawydziałowych 
jednostkach organizacyjnych do 08.02.2008 

3.  

Zgłaszanie kandydatów do: 
1)   kolegiów wyborczych (wybory dziekanów i prodziekanów oraz 

dyrektora kolegium i jego zastępców); 
2)   kolegiów wyborczych pośrednich (z wyłącz. koleg. pośred. do wyboru 

przedstaw. do Senatu w grupie prof. i dr hab.); 
3)   organów kolegialnych (wybory do rad wydziałów i rady kolegium) 

11.– 22.02.2008

4.  Wybory do kolegiów wyborczych, kolegiów wyborczych pośrednich               
i organów kolegialnych 25. - 29.02.2008

5.  Zebranie wyborcze kolegiów pośrednich 03. - 07.03.2008 

6.  Zgłaszanie kandydatów na funkcję Dziekana WBMiP oraz Dyrektora 
KNEiS w Płocku 03. - 07.03.2008 

7.  Otwarte zebranie przedwyborcze z kandydatami na funkcję Dziekana WBMiP 
oraz Dyrektora KNEiS w Płocku 10. - 12.03.2008 

8.  Zgłaszanie kandydatów na funkcję Rektora PW 10. - 14.03.2008

9.  Wybory Dziekana WBMiP oraz Dyrektora KNEiS w Płocku 13. – 18.03.2008

10.  Otwarte zebranie przedwyborcze z kandydatami na funkcję Rektora PW 19.03.2008 
godz. 13:00 

11.  Wybory Rektora PW na zebraniu kolegium elektorów 26.03.2008 
godz. 10:00  

12.  Zgłaszanie kandydatów na funkcję dziekana wydziału (dotyczy wydziałów       
w Warszawie)  27.03 – 1.04.2008

13.  Przedstawienie kandydatów na funkcję prorektorów na zebraniu otwartym 02.04.2008 
godz. 14:00 

14.  Otwarte zebrania przedwyborcze z kandydatami na funkcję dziekana 
wydziału (dotyczy wydziałów w Warszawie)  03. – 08.04.2008

15.  Wybory prorektorów na zebraniu kolegium elektorów 09.04.2008 
godz.14:00 

16.  Wybory dziekanów (dotyczy wydziałów w Warszawie) na zebraniach 
kolegiów elektorów (zał. 4) 

 
10. – 16.04.2008

17.  Przedstawienie na zebraniach otwartych kandydatów na funkcję 
prodziekanów (zał. 4) 

18.  Wybory prodziekanów na zebraniach kolegiów elektorów  
17 – 21.04.2008

19.  
Wybory przedstawicieli do Senatu PW spośród nauczycieli akademickich 
posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 
habilitowanego (zał. 3) 

I etap 
21. - 25.04.2008

II etap 
28. - 30.04.2008

20.  Wybory do Rady Bibliotecznej do 31.05.2008 

21.  Procedury dotyczące powołania na funkcję dyrektorów instytutów i ich 
zastępców powinny się odbyć do końca maja do 31.05.2008 

  


