HARMONOGRAM WYBORÓW DO KOMITETÓW NAUKOWYCH
WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH I ROLNICZYCH PAN
NA KADENCJĘ 2011-2014
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Wyszczególnienie

Terminy

Wydział - Wysłanie przez dziekana Wydziału informacji o wyborach do 8 lipca 2011
członków do komitetów naukowych Wydz. II PAN w kad. 2011-2014. r.
Komitet – Ustalenie składu komisji wyborczej komitetu, jej do 22 lipca
przewodniczącego i poinformowanie Dziekana Wydziału II PAN.
Wydział - Zebranie od członków krajowych PAN deklaracji chęci do 12 sierpnia
udziału w pracach komitetów naukowych Wydziału II PAN.
Wydział - Przekazanie informacji do komitetów o zdeklarowanej chęci do 25 sierpnia
udziału w pracach komitetów członków krajowych PAN.
Komisja Wyborcza - Ustalenie listy wyborców (pracowników
naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego)
przez komisje wyborcze komitetów.
Przesłanie listy wyborców i wzoru karty do głosowania do Wydziału w
celu ich zatwierdzenia (realizacja §4 p. 2 Regulaminu).
Wydział – Zwrot listy wyborców i wzoru karty do głosowania do
Komisji Wyborczych.
Komisja Wyborcza - Wysłanie kart do głosowania wraz z kopertami
zwrotnymi.
Komisja Wyborcza - Zwroty kart od głosowania na adresy Komisji
Wyborczych komitetów (decyduje data stempla pocztowego – do 10
października).
Komisja Wyborcza – Pozyskanie e-mailowej lub pisemnej zgody na
członkostwo w komitecie od osób wybranych i ew. osób na ostatniej
pozycji z jednakową liczbą głosów.
Przekazanie do Wydziału II PAN wyników głosowania.
Zebranie plenarne Wydziału II PAN (m.in. wybór członków do
komitetu spośród osób o równej liczbie głosów).
Komitet – Wysłanie zaproszeń podpisanych przez dziekana Wydziału
na pierwsze zebrania plenarne komitetu w nowej kadencji, w nowym
składzie.
Wydział/Komitet – Pierwsze zebrania plenarne komitetów w
nowych składach. Wręczenie powołań, wybór przewodniczącego,
zastępcy/ców przewodniczącego, sekretarza, nie więcej niż 7 członków
prezydium komitetu, przewodniczących wewnętrznych jednostek
organizacyjnych (jeżeli są tworzone w komitecie), Redaktora
naczelnego czasopisma naukowego komitetu i uzupełnienie składu o
specjalistów z życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego
zastosowania nauki.
Komitet - Dostarczenie do Wydziału wymaganej dokumentacji z
pierwszych zebrań plenarnych w nowej kadencji. Zakończenie wyborów
i konstytuowania się komitetów Wydziału II PAN.
Wydział – Wysłanie uzupełniających powołań .
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Podsumowanie wyborów do komitetów na kad. 2011-2014 na kwiecień/maj
wiosennym zebraniu plenarnym Wydziału II PAN.
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Wydział - Zamieszczenie składów komitetów w internecie.
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