Uniwersytet Peda gogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej
w krakowie

REGULAMIN WYBORCZY
w wyborach do rad dyscyplin

dla kadencji 1.10.20|9 r. do 30.09.2023 r.

uchwalony przez Senat Uczelni w dniu 20 mĄa20l9 r., uchwała rlr 5120.05.ż019

Wstęp
Regulamin opracowano na podstawie następujących aktów prawnych:
- Ustawa z dnia20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwię Wższym i nauce (Dz.U. 2018 poz.
1668 zpóź. zm.);
- Ustawa z dnia 3 lipca 2081 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie
vryższym i nauce (Dz.U. poz.1669 zpóź. zm.)
- Obwiązujący (w dniu zatwtęrdzenia ptzez Senat Uczelni) Statut Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwany dalej
obowipuj ącym statutem;
- Nowy Statut lJczelni uchwalony w dniu 17 kwietnia 2019 r. (uchwała Senatu
Nr 4/17.04.2019), w zakresie wskazanym w Zarządzeniu Rektora NR NZ.020I-13|20I9,
zwarly dalej nowym Statutęm.

CzęśćI

Kolegia elektorów
Wybory przeprowadzane sąw grupie doktorów.
2. Czynne prawo wyborcze posiadająpracownicy,któtzy zadeklarowali co najmniej 50%
aktywności naukowo-badawczej w dyscyplinie, dla której wyłaniana jest rada oraz
spełniają warunki opisane w §71 ust. 2 pkt a) obowiązującego Statutu Uczelni.
J. Bierne prawo wyborcze posiadają pracownicy,któtzy zadeklarowali co najmniej 75oń
aktlvmości naukowej w dyscyplinie dla której wyłaniana jest rada oraz spełniają
warunki opisane w §71 ust. 2 pkt b) obowiązującego Statutu Uczelni.
4. Pracownik wchodzi w skład kolegium elektorów tylko jednej dyscypliny.
5. Pracownicy, którzy wskazali równą aktywnośćnaukową w dwóch dyscyplinach
składają oświadczenie (załącznik 1) o wyborze kolegium elektorów jednej z nich.
1.

CzęśćII
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:

Dyscyplina

Komisja \ilyborcza

Historia

Instytutu Historii

Językoznawstwo

Wydziału Filologicznego

Literaturoznawstwo

Wydziału Filologicznego

Sźuki plastyczne i konserwacjadzieł sztuki

Wydziału Sźuki

NaŃi

Instytutu Politologii

o polityce i administracji

Nauki biologiczne

Instytutu Biologii

Geografa społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna

Instltutu Geografii

Nauki ftzyczne

Instytutu Fizykt

Matematyka

Instytutu Matematyki

Filozofia

Instytutu

Filozofii i Socjologii
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2.

SzczegóŁowy termin zebrania wyborczego, zgodny z §I37 nowego Statutu Uczelni,
uryznacza kierownik jednostki, której komisja Wborcza przeprowadza wybory
w porozumieniu z przewodniczącym tej komisji.

J.

Czas i miejsce wyborów podaje się do wiadomości w takim terminie i w taki sposób,
aby wyborca miał możliwośćwzięcia udziału w wyborach. Zaleca się ogłoszenie
terminu i miejsca wyborów ptzynąmniej 7 dni przed dniem zębraniawyborczego.

4.

Dla waznościwyborów nie jest wymagana określonaliczbauczestników zebrarńa.

5.

Zgłaszanie kandydatów oraz wszystkie kolejne głosowania są tajne
i odbywają się przy użyciu opieczętowanych przez komisję kart. Kńdy wyborca
oddaje głos osobiście.

6.

7.

ZgŁaszający wpisuje na kartę (zŃącznik 2) imiona i nazwiska osób uprawnionych do
kandydowania, w liczbie nie większej niż liczba miejsc mandatowych. Zgłoszente
jest niewżne, jeślina kartę wpisano większą niz dopuszczonaltczbę osób lub gdy nie
jest możliwe jednoznaczne odczytanie woli wyborcy.

Na podstawie otrzymanych kart komisja ustala i przedstawia (np. na tablicy) listę
wszystkich zg}oszonych osób, z podaniem liczby uzyskanych wskazń. Następnie
ustala listę kandydatów, w kolejnościod największej do najmniejszej liczby
uzyskanych przez poszczególne osoby wskazń (w przypadku uzyskania przezkilka
osób tej samej Iiczby zgłoszeń ptzyjmuje się układ alfabetyczny). Na liścieznaleźć
się mogą jedynie osoby, które wyraziĘ zgodę na kandydowanie i przyjęcie
ewentualnego wyboru (w odniesieniu do kandydata nieobecnego na zębtaniu
dopuszczasię jego zgodę pisemną).

8.

9.

ZgŁaszalie kandydatów stanowi jednocześnie głosowanie o numerze I. Mandaty
otrzymują ci spośród kandydatów znądulących się na liście,ktorzy otrzymali ponad
połowę wużnychgłosów.

W kolejnych

głosowaniach kandydatami na nieobsadzone miejsca mandatowe są
osoby zlisty, które w poprzednim głosowaniu nie zostały wybrane.

10.

Głosowanie zawyborem kandydata (spośród kandydatów ujętych na liście)polega na
wskazaniu słowa TAK na karcie do głosowania (załącznik 3) przez skreślenie słów
NIE oraz WSTRZYMUJĘ SIĘ, ptzy czymliczba wskazanych kandydatów (wskazano
TAK) nie może byó większ a niż liczb a nieob sadzonych miej sc mandatowych.

11.

Wybór danego kandydata następuje wówczas, gdy w głosowaniu otrzyma on więcej
niz połowę głosów wńnych.

12,

Jeżeli podczas zgłaszania kandydatów (głosowanie o numerze I) oraz w pierwszym
głosowaniu (głosowanie o numerze 2) nie dokonano wyboru w obrębie wszystkich
wolnych miejsc mandatowych, głosowanie jest ponawiane co do mandatów, które nie
zostŃy obsadzone, az do obsadzeniawszystkich miejsc mandatowych.

13.

Zaleca się oznakowanie kart odmiennie dla kazdego z głosowań, flp. 1, 2 itd. bądź
użycie kart o różnychkolorach.

14.

Jeślisześó głosowń nie zapewni obsadzenia wszystkich miejsc mandatowych,
o kontynuowaniu zebtania vłyborczego (z możliwościąponownego zgŁoszenia

kandydatów) - decyduje przewodniczący komisji wyborczej prowadzącej zebranie
wyborcze, po zasięgnięciu opinii członków zębrania.

i5.

Ewentualny protest wyborczy lub uwagi mogące mieć wpływ na wńność
dokonanych wyborów powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej do Uczelnianej
Komisji Wyborczej w terminie do 7 dni od dnia zakończenia czynności wyborczych.
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Imię i nazwisko
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Załącznik2
Kartazgłoszenia kandydata w wyborach do rady dyscypliny
Imię i nazwisko kandydata

Za|ącznik3
Karta do głosowania wyborach do rady dyscypliny
Imię i nazwisko kandydata

TAK

Sposób głosowania: niepotrzebne skreślić.
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NIE

WSTRZYMUJĘ SIĘ

