
 

Zasady  

dotyczące ustalenia listy kandydatów na stanowisko dziekana 

1. Zebranie członków rada dyscyplin wchodzących w skład danej dziedziny oraz proces ustalenia 

listy kandydatów prowadzą komisje wyborcze wg poniższej tabeli. 

Dziedzina Komisja Wyborcza 

Dziedzina nauk humanistycznych Wydziału Filologicznego 

Dziedzina nauk społecznych Wydziału Pedagogicznego 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Wydziału Geograficzno-Biologicznego 

Dziedzina sztuki Wydziału Sztuki 

 

2. Procedura ustalenia listy 

a. Zgłoszenia kandydatów odbywają się jawnie, a uprawnionymi do dokonania zgłoszenia 

są członkowie rad dyscyplin w danej dziedzinie. Przy dokonaniu zgłoszenia należy 

uwzględnić §42 pkt 3 statutu  uchwalonego przez Senat Uczelni w dniu 17.04.2019 r. – 

uchwała Nr 4/17.04.2019. Zgłaszający ma prawo do krótkiego przedstawienia sylwetki 

zgłaszanej osoby i uzasadnienia zgłoszenia. O czasie przewidzianym na tą wypowiedź 

decyduje przewodniczący Komisji wyborczej, przy czym czas ten ma być jednakowy dla 

wszystkich osób dokonujących zgłoszenia. 

b. Po uzyskaniu zgody na kandydowanie, ustalana jest lista osób zgłoszonych. Zgoda na 

kandydowanie może być przedłożona pisemnie przewodniczącemu Komisji wyborczej 

w przypadku nieobecności osoby zgłaszanej. Kolejność na liście może być alfabetyczna 

lub ustalona w wyniku losowania. Decyzję w tej sprawie podejmuje się w głosowaniu 

jawnym na wniosek choćby jednej osoby uprawnionej do głosowania. 

c. Głosowanie nad ustaleniem poparcia dla kandydatów przeprowadza się tajnie. Karta do 

głosowania zawiera imiona i nazwiska osób kandydując w porządku ustalonym, jak 

w pkt. 2b). Głosujący skreśla imiona i nazwiska osób, którym nie udziela poparcia, 

pozostawiając co najmniej jedno imię i nazwisko osoby, której poparcia udziela.  

d. Głosowanie należy przeprowadzić z zasadą zachowania poufności aktu głosowania, tj. 

umożliwiając osobom głosującym dokonanie skreślenia na karcie w wyodrębnionym 

miejscu. 

e. Głos uznaje się za nieważny, gdy na karcie do głosowania skreślono imiona i nazwiska 

wszystkich osób lub nie można odczytać woli głosującego. 

3. Przewodniczący Komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje listę JM Rektorowi, a jej kopię 

dołącza do protokołu z zebrania. 

4. Ewentualny protest lub uwagi mogące mieć wpływ ważność dokonanego głosowania nad 

poparciem dla kandydatów należy zgłosić niezwłocznie, w formie pisemnej do Uczelnianej 

Komisji Wyborczej. 

 

 


