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                                                                     Warszawa, 27.05.2020 r. 

UCHWAŁA NR 7 
z dnia 27.05.2020 r. 

 
w sprawie: ustalenia harmonogramu wyborczego na kadencję 2020-2024 

 
Uczelniana Komisja Wyborcza na spotkaniu w dniu 27.05.20202 r. (za pośrednictwem na-
rzędzia elektronicznego Google Meet) podjęła decyzję o ustaleniu harmonogramu wybor-
czego na kadencję 2020-2024. 
 

Harmonogram wyborczy 

do 31.05.2020 
Wskazanie przez rady programowe wydziałów (nie więcej  
niż 5) kandydatów do rady dyscypliny spośród swoich członków 
posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego. 

02-05.06.2020 

02.06.2020 r. godz. 11:00 (Aula, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 
37/39) - nadzwyczajne posiedzenie Senatu opiniujące kandyda-
tów na Rektora z udziałem zgłoszonych kandydatów; 
 
02-05.06.2020 r. - wskazanie przez Radę Uczelni kandydatów  
na rektora, po zaopiniowaniu przez Senat (zgodnie z art. 18 ust. 1 
pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce).  

09.06.2020 
(wtorek) 

Otwarte spotkanie przedwyborcze z udziałem kandydatów na 
rektora – I debata. 
(Szczegóły zostaną podane w oddzielnym komunikacie – po 2 czerwca 2020 r.) 

15.06.2020 
(poniedziałek) 

Otwarte spotkanie przedwyborcze z udziałem kandydatów na 
rektora – II debata. 
(Szczegóły zostaną podane w oddzielnym komunikacie – po 2 czerwca 2020 r.) 

17.06.2020 
(środa) 

Wybory Rektora. 
Zebranie wyborcze Kolegium Elektorów. 
(Szczegóły zostaną podane w oddzielnym komunikacie – po 2 czerwca 2020 r.) 

do 20.07.2020 
 

Wybór członków Senatu (37) przez 
okręgowe komisje wyborcze (OKW) oraz Samorząd Studencki  
i Samorząd Doktorantów w liczbie: 
– 18 nauczycieli akademickich spośród osób zatrudnionych  
na stanowiskach profesora lub profesora uczelni – po 2 przedsta-
wicieli z każdego wydziału;  
– 9 nauczycieli akademickich spośród osób zatrudnionych na sta-
nowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni – po 1 przed-
stawicielu z każdego wydziału; 
– 1 przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych 
w jednostkach ogólnouczelnianych i samodzielnych, 
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– 1 przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami aka-
demickimi, 
– 7 przedstawicieli studentów, 
– 1 przedstawiciel doktorantów;  
 
Wybór przez okręgowe komisje wyborcze (OKW) oraz Samorząd 
Studencki następujących członków rad programowych wydzia-
łów: 
– przedstawicieli nauczycieli akademickich przyporządkowanych 
do tego wydziału zgodnie z § 37 ust. 1 pkt 5 Statutu ASP  
w Warszawie; 
– przedstawicieli studentów tego wydziału (delegowanych na za-
sadach określonych w regulaminie samorządu studenckiego).  

12.10.2020 
do 18.12.2020 

Czynności wyborcze związane z powołaniem Rady Uczelni  
przez Senat 
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                    pieczęć UKW                  podpis Przewodniczącej UKW 


