
UCHWAŁA 7/III/2020 

 
SENATU Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 

podjęta na posiedzeniu w dniu 12 marca 2020 roku 

 

Działając na podstawie art. 28, ust. 1, pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.) oraz  

§ 26 Statutu Uczelni, Senat podjął następującą uchwałę: 

 

 

SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 30 członków Senatu, obecnych  

25 członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało 25 członków Senatu, głosów 

wstrzymujących się i głosów sprzeciwu nie było) w głosowaniu jawnym, zgodnie z § 70 

ust. 2 Statutu (Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku), na wniosek 

Uczelnianej Komisji Wyborczej podjął uchwałę o przyjęciu zmian w „Kalendarzu 

wyborczym w wyborach do organów jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych na okres 

kadencji 2020-2024”. 

 

 17 marca 2020 roku (wtorek) godz. 1200 - Sala Kolegialna – Posiedzenie Rady 

Uczelni – wskazanie kandydatów na stanowisko Rektora spośród kandydatów 

zaopiniowanych przez Senat. 

 26 marca 2020 roku (czwartek) godz. 1100 – Sala Senacka/Sala Kolegialna – 

Wybory Rektora – pierwsze posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów. 

 02 kwietnia 2020 roku (czwartek) godz. 1100 – Sala Senacka/Sala Kolegialna  

– Wybory Rektora – drugie (ewentualne) posiedzenie Uczelnianego Kolegium 

Elektorów. 

 02 kwietnia 2020 roku (czwartek) godzina 1300 – Sala Senacka – wybory do 

Senatu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku 

profesora i profesora uczelni na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej. 

 02 kwietnia 2020 roku (czwartek) godzina 1300 – Sala Rady Wydziału – wybory 

do Senatu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku 

profesora i profesora uczelni na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu. 

 02 kwietnia 2020 roku (czwartek) godzina 1300 – Sala Kolegialna – wybory do 

Senatu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku 

profesora i profesora uczelni na Wydziale Turystyki i Rekreacji. 

 

               Z up. Przewodniczącego Senatu 

         (-) Prof. dr hab. Anna MARCHEWKA 


