WYBORY DZIEKANA 2012
Wyboru dziekana i prodziekanów dokonuje Kolegium Elektorów Wydziału
Fizjoterapii, składające się z 10 elektorów:
1) 5 przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora
lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
2) 2 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich;
3) 2 przedstawicieli studentów;
4) 1 przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Każdy wyborca, posiadający czynne prawo wyborcze, ma prawo do zgłaszania
kandydatów, posiadających bierne prawo wyborcze, z zastrzeżeniem, iż prawo zgłaszania
kandydatur na prodziekanów przysługuje dziekanowi elektowi.
Czynne prawo wyborcze, czyli prawo do wybierania, przysługuje nauczycielom
akademickim zatrudnionym w uczelni, jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom
niebędącym nauczycielami akademickimi oraz studentom.
Bierne prawo wyborcze, czyli prawo do kandydowania i bycia wybieranym, przysługuje
nauczycielom akademickim, zatrudnionym w uczelni, jako podstawowym miejscu pracy,
którzy nie ukończyli sześćdziesiątego piątego roku życia, a w przypadku osób posiadających
tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami
akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy oraz studentom.
Zgłoszenie, w formie pisemnej do przewodniczącego Wydziałowej Komisji
Wyborczej dr Michał Plewy, powinno zawierać zgodę kandydata na kandydowanie oraz
potwierdzenie działu właściwego do spraw pracowniczych, dotyczące spełnienia kryteriów
zatrudnienia i wieku, związanych z czynnym i biernym prawem wyborczym. Zgłoszenia
kandydatów do pełnienia funkcji dziekana i prodziekanów powinny również zawierać
uzasadnienie obejmujące w szczególności charakterystykę osiągnięć naukowych
i doświadczeń organizacyjnych kandydata. Zgłoszenia kandydatów powinny być składane na
ręce sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej Joanny Andraszek (pokój. 5, budynek B,
parter), od środy 15 lutego 2012 w godzinach od 8 do 15, zgodnie z terminarzem wyborczym:
od

Terminy
godz.
do

godz.

Zdarzenie

15 lutego
środa

800

27 lutego
1500
poniedziałek

Zgłaszanie kandydatur do Kolegium Elektorów
Wydziału z grupy studentów

6 marca
wtorek

800

12 marca
1500
poniedziałek

Zgłaszanie kandydatur na Dziekana

12 marca
15.00
poniedziałek

Zgłaszanie kandydatur do Kolegium Elektorów
Wydziału Fizjoterapii z grupy nauczycieli
akademickich i pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi

6 marca
wtorek

8.00

Opracowano na podstawie: art. 71-79 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 87-100 Statutu AWF Katowice .

Katowice, 14 lutego 2012 r.

