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Załącznik do uchwały nr 15 Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ z dnia 02.06.2020 r. 

 

 

Kalendarz wyborczy w wyborach na kadencję 2020-2024 

 

 

do 10 czerwca 2020 r. 

zgłaszanie kandydatów do Kolegium Elektorów UŁ oraz do Senatu UŁ we wszystkich grupach 

społeczności akademickiej do uczelnianej komisji wyborczej, wydziałowych komisji 

wyborczych oraz do komisji wyborczych samorządu studentów oraz samorządu 

doktorantów 

 

 

do 19 czerwca 2020 r. 

wybory do Kolegium Elektorów oraz do Senatu UŁ 

Wybory przeprowadzają : 

1. wydziałowe komisje wyborcze w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

wydziałach 

2. podkomisja uczelnianej komisji wyborczej w grupie nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w jednostkach niebędących wydziałem oraz w grupie pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi 

3. samorząd studentów i samorząd doktorantów w grupie studentów i doktorantów 

 

Wybory przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej z 

wykorzystaniem:  

1. Dla pracowników UŁ - Platformy Głosuj24.pl 

2. Dla studentów i doktorantów - modułu wyborów systemu USOS UŁ 

 

W kwestiach technicznych związanych z przeprowadzeniem wyborów wśród pracowników 

informacji i pomocy udziela Zespół techniczny wspierający organizację wyborów: 

Dla komisji wyborczych: numer telefonu 42 635 41 92 lub 42 635 41 75 oraz na adres e-mail: 

wybory2020@uni.lodz.pl 

Dla wszystkich uprawnionych do głosowania: wybory2020@uni.lodz.pl 

 

W kwestiach technicznych związanych z przeprowadzeniem wyborów wśród studentów i 

doktorantów  informacji i pomocy udziela Centrum Informatyki UŁ: 

Dla komisji wyborczych: numer telefonu 42 635 59 88 oraz na adres e-mail: ci@uni.lodz.pl 

Dla wszystkich uprawnionych do głosowania: helpdesk@uni.lodz.pl. 
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do 25 czerwca 2020 r. do godz. 12.00 

zgłaszanie kandydatów na rektora do Rady Uczelni 

1. Rektorem może być profesor, którego ogólny okres zatrudnienia w Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy wynosi, w dniu zgłoszenia jego kandydatury w wyborach 

rektora, co najmniej 10 lat. 

2. Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach rektora przysługuje radzie uczelni oraz co 

najmniej 10 członkom senatu lub co najmniej 30 członkom kolegium elektorów.  

 

 

do 1 lipca 2020 r. do godz. 12.00 

Rada Uczelni przedstawia senatowi do zaopiniowania wszystkich (zgłoszonych przez siebie, 

przez członków senatu lub członków kolegium elektorów) kandydatów, po stwierdzeniu 

przez UKW, że kandydaci spełniają wymagania określone w Statucie UŁ.  

W zgłoszeniu podaje się nazwiska osób, które zgłosiły kandydata. 

Zgłoszenie przesyłane jest drogą elektroniczną na adresy e-mail członków Senatu UŁ. 

 

 

6 lipca 2020 r.  

opinia Senatu UŁ w sprawie kandydatów na rektora 

1. Sekretarz Senatu UŁ przesyła opinię w formie uchwały senatu na adresy e-mail członków 

Rady Uczelni. 

2. Po otrzymaniu opinii Senatu, Rada Uczelni zgłasza niezwłocznie kandydatów na rektora 

Kolegium Elektorów UŁ oraz UKW w formie elektronicznej na ich adresy e-mail.  

 

 

W dniach 8-13 lipca 2020 r. 

debata kandydatów na rektora z pracownikami UŁ oraz studentami i doktorantami 

 

 

15 lipca 2020 r. 

wybory Rektora  

Wyboru rektora dokonuje Kolegium Elektorów UŁ z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

 

do 15 lipca 2020 r. 

wybory do Rad Wydziałów 

Wybory przeprowadzają : 

1. wydziałowe komisje wyborcze w grupie pracowników zatrudnionych na wydziałach 

2. wydziałowe samorządy studentów i samorządy doktorantów w grupie studentów i 

doktorantów. 

 


