Calendari Electoral- Elecció degana o degà 2022
Facultat de Dret - UAB

La Junta de la Facultat de Dret, reunida en sessió ordinària el dia 22 de febrer de 2022 acorda la
convocatòria d’eleccions per escollir degà/degana de la Facultat de Dret, i aprova el calendari electoral
aprovat per la Junta Electoral de la Facultat reunida en data 10 de gener de 2022, segons el procés definit
en el Reglament Electoral de la UAB i en el propi article 18.1. del Reglament de la Facultat:

CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL PER A L’ELECCIÓ DE DEGÀ/DEGANA DE LA FACULTAT DE DRET
Convocatòria d’eleccions a degà/na i aprovació
del calendari electoral per la Junta de la Facultat
22 de febrer de 2022
Publicació convocatòria d’eleccions i calendari 27 de maig
electoral
http://www.uab.cat/dret/
Termini de presentació de candidatures 1
Del 30 de maig al 7 de juny
Formulari de candidatura
Proclamació provisional candidatures
9 de juny
Proclamació provisional candidats
Termini per presentar reclamacions a la 10 al 15 de juny
proclamació provisional dels candidats
Proclamació definitiva del candidat
17 de juny
Proclamació definitiva del candidat
Campanya electoral 2
Del 20 al 27 de juny
Dia de les eleccions:
JUNTA EXTRAORDINÀRIA DE FACULTAT

28 de juny

Proclamació provisional dels resultats

29 de juny
Acta de proclamació provisional dels resultats de
les eleccions
30 de juny

Termini per la presentació de reclamacions als
resultats provisionals
Proclamació dels resultats definitius

Presa possessió nou degana o degà i equip

1 de juliol
Acta de proclamació definitiva dels resultats de les
eleccions
1 de setembre de 2022

Normativa sobre les eleccions:
Seu Junta Electoral Facultat Dret: dg.dret@uab.cat
Reglament electoral UAB: https://www.uab.cat/doc/ReglamentElectoralUAB
Reglament Facultat Dret: https://www.uab.cat/Document/279/532/Reglament%20de%20la%20Facultat%20de%20Dret%20de%20la%20UAB.pdf

__________________________
1 Les

persones candidates han de fer constar en la candidatura els membres del seu Equip Deganat, que son proposats per la degana
o degà i nomenats per la rectora o rector. (art. 22.2 del Reglament de la Facultat).
2 Les persones candidates han de presentar el seu programa electoral.
3 Les candidatues s’han de presentar a la seu de la Junta Electoral de la Facultat; això és el deganat.

