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Postanowienia wstępne
1. Rektorem oraz kandydatem na rektora może zostać osoba spełniająca warunki określone
w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
(Dz.U. 2018.1668 z późn. zm.) i §16 ust. 2 Statutu.
2. Rektor wybierany jest przez kolegium elektorów określone w §113 ust. 4 Statutu.
3. Wybory rektora przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW).
4. Głosowanie odbywa się w turach i przebiega w ciągu jednego dnia.
5. Wybór następuje zgodnie z §110 ust. 3 i ust. 4 Statutu, przy czym lista elektorów
określona jest zgodnie z §111 ust. 4 Statutu.
6. Termin przeprowadzenia wyborów określa kalendarz wyborczy.
7. Po ustaleniu listy kandydatów możliwe jest prowadzenie przez kandydatów kampanii
wyborczej oraz zorganizowanie przez Uczelnianą Komisję Wyborcza debaty
kandydatów.
8. Powinien być uszanowany zwyczaj ciszy wyborczej trwającej w dniu wyborów oraz na
24 godziny przed nim.
9. Zebranie wyborcze prowadzone jest zgodnie z §110 ust. 1 do ust. 3 Statutu.
10. Protesty wyborcze lub zastrzeżenia co do przebiegu wyborów mogą być zgłaszane na
piśmie do UKW w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia wyborów.
Część I Zasady zgłaszania kandydatów na kandydatów
11. Kandydaci na kandydatów na stanowisko rektora mogą być zgłaszani zgodnie
z kalendarzem wyborczym przez:
- senatorów;
- elektorów do wyboru rektora;
- Radę Uczelni.
12. Zgłoszenia kandydatów dokonywane przez senatorów odbywają się na posiedzeniu
Senatu, zgodnie z kalendarzem wyborczym. Senator może zgłosić tylko jednego
kandydata.
13. Zgłoszenia kandydatów dokonywane przez elektorów odbywają się na zebraniu
elektorów zwoływanym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, zgodnie z kalendarzem
wyborczym. Elektor może zgłosić tylko jednego kandydata. Lista kandydatów
przekazywana jest Senatowi niezwłocznie.
14. Kandydaci na kandydatów na stanowisko rektora przedkładają zgodę na kandydowanie
wg wzoru określonego w części V, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.
Część II Zasady opiniowania kandydatów na kandydatów przez Senat
15. Opinia Senatu wyrażana jest odrębnie dla każdego kandydata w formie głosowania
tajnego bezwzględną większością głosów. Opinia jest pozytywna, gdy kandydat uzyska
więcej niż połowę głosów ważnych.
16. Wyrażenie opinii, o której mowa w pkt. 15, może być poprzedzone rozmową
z kandydatem (kandydatami) przeprowadzoną na forum Senatu. Decyzję w tej sprawie
podejmuje Senat.
17. Opinie Senatu przekazywane są niezwłocznie Radzie Uczelni przez Biuro Rektora.
Część III Wskazywanie kandydatów
18. Kandydatów na stanowisko rektora wskazuje Rada Uczelni, po ich zaopiniowaniu przez
Senat zgodnie z punktami części II niniejszego regulaminu.
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19. Rada Uczelni przekazuje Uczelnianej Komisji Wyborczej listę wskazanych przez siebie
kandydatów, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.
Część IV Zasady głosowania
20. Pierwsza tura głosowania odbywa się w odniesieniu do wszystkich kandydatów
jednocześnie. Na karcie do głosowania znajdują się kandydaci wymienieni z imienia
i nazwiska. Kolejność kandydatów ustalana jest w drodze losowania, które przeprowadza
Uczelniana Komisja Wyborcza.
21. Głosowanie polega na napisaniu znaku X w kratce przy kandydacie, który uzyskuje
poparcie, przy czym oznacza to głosowanie TAK, tj. za tym kandydatem, co jest
równoznaczne z głosowaniem na NIE odnośnie do pozostałych kandydatów. Głosujący
może wstrzymać się od wyrażenia opinii, pisząc znak X w kratce przy słowach
WSTRZYMUJĘ SIĘ. Wzór kart do głosowania przedstawiono w części VI Regulaminu.
22. Głos jest nieważny, gdy na karcie do głosowania napisano znak X w więcej niż jednej
kratce lub gdy nie wpisano znaku X w żadnej kratce lub gdy nie można odczytać woli
głosującego.
23. W przypadku, gdy w pierwszej turze głosowania żaden kandydat nie uzyska wymaganej
liczby głosów (zgodnie z pkt. 5) następują kolejne tury głosowania, przy czym poparcie
dla każdego z kandydatów wyrażane jest w osobnym głosowaniu, kolejno – począwszy
od kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania przez
dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów o kolejności głosowania decyduje
losowanie przeprowadzone przez komisję skrutacyjną pod nadzorem co najmniej dwóch
członków Uczelnianej Komisji Wyborczej.
24. Głosowanie w drugiej i kolejnych turach odbywa się na karcie do głosowania, na której
znajduje się imię i nazwisko kandydata oraz słowa TAK, NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ.
Głosowanie polega na pozostawieniu właściwego słowa, przy czym TAK oznacza
poparcie dla kandydata, NIE nieudzielenie poparcia kandydatowi, a WSTRZYMUJĘ SIĘ
oznacza wstrzymanie się od wyrażenia opinii.
25. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu głosowań w odniesieniu do wszystkich
kandydatów żaden z nich nie uzyskał wymaganej liczby głosów (zgodnie z pkt. 5),
następuje ponowne zgłoszenie kandydatów wg zasad opisanych w części I regulaminu.
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Część V

Zgoda na kandydowanie na stanowisko rektora

Kraków, dnia ...................................
Kandydat
1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Data urodzenia:
4. Tytuł/stopień naukowy:

Wyrażam zgodę na kandydowanie na rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję 01.09.2020 r. - 31.08.2024 r.
Równocześnie informuję, że oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dołączyłem/łam do
niniejszego zgłoszenia.

.................................................................
data, podpis
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Część VI Wzory kart do głosowania
Wzór karty do głosowania w wyborach rektora w turze I
Karta do głosowania w wyborach rektora – tura I
Imię i nazwisko

Imię i nazwisko
….

WSTRZYMUJĘ SIĘ
Sposób głosowania
Napisać znak X w tylko jednej kratce.
Głos jest nieważny, gdy na karcie do głosowania napisano znak X w więcej niż jednej kratce
lub gdy nie wpisano znaku X w żadnej kratce lub gdy nie można odczytać woli głosującego.
Pouczenie
Głosowanie polega na napisaniu znaku X w kratce przy kandydacie, który uzyskuje poparcie,
przy czym oznacza to głosowanie TAK, tj. za tym kandydatem, co jest równoznaczne
z głosowaniem na NIE odnośnie do pozostałych kandydatów. Głosujący może wstrzymać się
od wyrażenia opinii, pisząc znak X w kratce przy słowach WSTRZYMUJĘ SIĘ.

Wzór karty do głosowania w wyborach rektora – tury kolejne po turze I
Karta do głosowania w wyborach rektora – tura …
Imię i nazwisko

TAK

NIE

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Sposób głosowania:
Pozostawić właściwe słowo i skreślić słowa niewyrażające woli wyborcy.
Głos jest nieważny, gdy nie są spełniono powyższego warunku lub nie można odczytać woli
wyborcy.
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