REGULAMIN WYBORCZY
na kadencję 1.09.2016 – 31.08.2020
zatwierdzony przez Senat Akademii im Jana Długosza w dniu 24.02.2016 r.
dotyczy wyborów do organów jednoosobowych, organów kolegialnych i
organów wyborczych oraz innych jednostek organizacyjnych
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Opracowany na podstawie ustawy: Prawo o szkolnictwie wyŜszym z dnia 27 lipca 2005 roku
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, t.j. z późn. zm.), Statutu Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie z dnia 27 maja 2015 r. przyjętego uchwałą Senatu AJD nr 46/2015 oraz
Uchwały
nr 2/2016 Senatu AJD z dn. 27. I. 2016 r. w spr. przyjęcia zmian do Statutu AJD
przyjętego uchwałą nr 46/2015 Senatu z dn. 27 05 2015 i Ustawy z dnia 2 września 2013 r. o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz
treści tych dokumentów ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1388).

I. ZADANIA UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
§1
Powołana na podstawie § 50 Statutu Akademii im. Jana Długosza Uczelniana Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów dokonuje
wyboru spośród swoich członków Prezydium w składzie: przewodniczący Komisji, trzech zastępców oraz sekretarz. Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej wybierają spośród siebie
przewodniczących Wydziałowych Komisji Wyborczych oraz działają zgodnie z przyjętym
Terminarzem Wyborczym.
§2
Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej naleŜy:
1. Ustalenie szczegółowego kalendarza czynności wyborczych. Szczegółowy harmonogram zebrań wyborczych, począwszy od wyboru Prodziekanów, ustalają właściwe
Wydziałowe Komisje Wyborcze.
2. Ogłaszanie listy kandydatów do organów jednoosobowych i przedstawicieli do organów kolegialnych.
3. Zwoływanie zebrań wyborczych dla wyboru przedstawicieli do Kolegiów Elektorów,
Senatu, Rad Wydziałów oraz Rady Głównej Szkolnictwa WyŜszego.
4. Zwoływanie posiedzeń Uczelnianego Kolegium Elektorów dla wyboru Rektora
i Prorektorów.
5. Zwoływanie posiedzeń Wydziałowych Kolegiów Elektorów dla wyboru Dziekanów
i Prodziekanów.
6. Zwoływanie posiedzeń wyborczych w innych jednostkach organizacyjnych oraz posiedzeń dla wyboru elektorów studenckich i doktoranckich.
7. Przeprowadzanie wyborów uzupełniających.
8. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów i ich dokumentacją.
9. Ogłaszanie wyników wyborów.
10. W sprawach szczegółowych dotyczących wyborów, a nieokreślonych Ustawą bądź
Statutem, rozstrzyga Uczelniana Komisja Wyborcza w drodze uchwały.
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§3
Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów uczelni trwa cztery lata
i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
Rektor, Prorektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej i jego zastępca nie
mogą być wybrani do pełnienia tej samej funkcji na więcej niŜ dwie następujące po sobie
kadencje. Dotyczy to równieŜ członków Senatu chyba, Ŝe związane jest to z pełnieniem
przez nich funkcji organu jednoosobowego.

§4
Wybory do organów jednoosobowych oraz przedstawicieli do organów kolegialnych i wyborczych odbywają się według następujących zasad ogólnych:
1. Wszystkie głosowania wyborcze są tajne.
2. Do waŜności wyboru w pierwszym terminie wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. W drugim terminie wybór jest waŜny przy dowolnej liczbie głosujących.
3. Wybór uwaŜa się za dokonany, jeŜeli kandydat uzyskał więcej niŜ połowę waŜnych głosów.
4. Głos jest niewaŜny, jeŜeli został oddany na karcie innej niŜ urzędowa, karta została
przedarta, dopisano nazwisko nieznajdujące się na liście wyborczej, jeŜeli konieczne było
skreślenie, a nie zostało dokonane lub gdy na karcie wyborczej poczyniono inne dopiski.
5. Zebrania wyborcze zwoływane przez Komisje Wyborcze otwiera przedstawiciel
Uczelnianej Komisji Wyborczej. Zebranie powołuje przewodniczącego, sekretarza
i komisję skrutacyjną.
6. O zamknięciu listy kandydatów na elektorów decyduje zebranie wyborcze w drodze
uchwały.
7. Przy wyborach niezbędny jest udział przedstawiciela Uczelnianej Komisji Wyborczej .
8. W trakcie jednego zebrania wyborczego moŜna przeprowadzać więcej niŜ jedno głosowanie.
9. Wyboru przedstawicieli studentów i doktorantów dokonują studenci i doktoranci Uczelni
w odpowiednich dla siebie grupach, w trybie ustalonym przez Samorząd Studentów oraz
Radę Samorządu Doktorantów i zatwierdzonym przez Senat Uczelni.
10. Imienną listę przedstawicieli studentów i doktorantów przedstawia Senatowi Uczelni
przewodniczący właściwej rady Samorządu Studentów i Rady Samorządu Doktorantów
niezwłocznie po wyborach.
11. Głosowania odbywają się przez:
1. w przypadku wyborów do organów kolegialnych i wyborczych:
a) przyjęcie zgłoszenia kandydatur z sali,
b) wyraŜenie na piśmie zgody przez kandydata na kandydowanie,
c) przegłosowanie zamknięcia listy zwykłą większością głosów,
d) przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie jego wyników,
e) w przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów, do następnego głosowania
bierze się tylko tę liczbę kandydatów, która równa jest liczbie brakujących
mandatów, zwiększoną o jednego kandydata, posiadającego następną największą liczbę głosów,
2. w przypadku wyborów do organów jednoosobowych wybory odbywają się zgodnie
z właściwą dla nich procedurą wyborczą przedstawioną w dalszej części Regulaminu.
12. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje się do wiadomości, nie później niŜ na
pięć dni przed jego przyjętym terminem.
13. Głosować moŜna tylko osobiście.

§5
1. Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej traci swój mandat w przypadku wybrania go na
funkcję Rektora, Prorektora, Dziekana, Prodziekana, przewodniczącego Uczelnianej Rady
Samorządu Studentów, przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów lub
przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów. Przy kandydowaniu mandat ulega zawieszeniu.
2. Mandat organu jednoosobowego i jego zastępcy, organu kolegialnego albo wyborczego
wygasa:
a) po upływie trwania kadencji,
b) w razie zaprzestania pełnienia funkcji upowaŜniającej do członkostwa w organie,
c) w razie ustania zatrudnienia pracownika w AJD w Częstochowie,
d) w razie skreślenia z listy studentów lub doktorantów,
e) w razie zrzeczenia się mandatu,
f) w wyniku odwołania w przypadku mandatu organu jednoosobowego lub jego
zastępcy.
3. Kadencja Kolegiów Elektorów wygasa z chwilą wyboru nowego Kolegium Elektorów.

§6
1. Prawo zgłaszania kandydatów do sprawowania funkcji, z wyłączeniem ust. 2, przysługuje
wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom posiadającym czynne prawo wyborcze. Kandydatury zgłasza się do Uczelnianej Komisji Wyborczej. Zgłaszanie kandydatury
nie wymaga uzasadnienia.
2. Prawo zgłaszania kandydatów do funkcji Prorektorów przysługuje wyłącznie Rektorowi
elektowi. Kandydatura Prorektora ds. Studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli studentów i doktorantów, wchodzących w skład Kolegium Elektorów. Wybór kaŜdego Prorektora odbywa się osobno.
§7
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom.
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni,
jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku
Ŝycia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora - siedemdziesiątego roku Ŝycia,
pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom.
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§8
Rektorem uczelni moŜe być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień naukowy
doktora habilitowanego (lub równowaŜny). Warunkiem pełnienia funkcji rektora jest
zatrudnienie w uczelni, jako podstawowym miejscu pracy.

2. Kandydaci na Prorektorów są wybierani w liczbie zgodnej ze Statutem spośród kandydatów przedstawionych przez Rektora-elekta. Wyboru Prorektorów dokonuje się spośród
osób posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego (lub
równowaŜny), dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy.
3. Dziekanem i Prodziekanem do spraw nauki moŜe zostać osoba posiadająca tytuł naukowy
lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a pozostałych Prodziekanów wybiera się
spośród osób posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora.
§9
1. Osoby kandydujące na stanowiska: Rektora, Prorektora, Dziekana i Prodziekana mają
obowiązek złoŜenia oświadczenia lustracyjnego.
2. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyraŜenia zgody na kandydowanie organowi właściwemu do przedłoŜenia oświadczenia.
3. Kandydaci wymienieni w § 9 ust.1 zobowiązani są do dostarczenia stosownej deklaracji
o złoŜeniu oświadczenia lustracyjnego Wydziałowej lub Uczelnianej Komisji Wyborczej,
najpóźniej do rozpoczęcia zebrania wyborczego.

II. WYBORY PRZEDSTAWICIELI
DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW

1.
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3.

4.

§ 10
Uczelniana Komisja Wyborcza zwołuje zebrania wyborcze w celu dokonania wyboru
przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów.
Wybory odbywają się osobno dla przedstawicieli następujących grup społeczności akademickiej:
a) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego
lub profesora nadzwyczajnego oraz osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, po czterech przedstawicieli z kaŜdego wydziału,
b) pozostałych nauczycieli akademickich, po dwóch przedstawicieli z kaŜdego
wydziału,
c) dwóch przedstawicieli jednostek międzywydziałowych,
d) przedstawicieli studentów i doktorantów – w liczbie 20% składu kolegium
elektorów, z zastrzeŜeniem zaokrąglenia do pełnej liczby osób,
e) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 2 przedstawicieli.
Elektorów wybiera się na zebraniach wyborczych zwoływanych osobno na wydziałach,
w jednostkach międzywydziałowych, na ogólnouczelnianych zebraniach studentów
i doktorantów lub wybranej grupy pracowniczej zgodnie z § 53 i §54 Statutu Akademii.
Wybory przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów odbywają się zgodnie
z § 4 niniejszego Regulaminu.

III. WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO SENATU
§ 11
1. Wybory przedstawicieli do Senatu odbywają się dla kaŜdego wydziału osobno dla następujących grup społeczności akademickiej:
a) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego
lub profesora nadzwyczajnego oraz osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego,
b) pozostali nauczyciele akademiccy,
c) studenci i doktoranci,
d) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
2. Skład Senatu podzielony pomiędzy poszczególne grupy społeczności akademickiej
przedstawia się następująco:
a) Rektor, Prorektorzy Uczelni, Dziekani Wydziałów ,
b) nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, z wyłączeniem osób funkcyjnych wymienionych w ust.
2a) - po dwie z kaŜdego wydziału,
c) pozostali nauczyciele akademiccy – po jednej z kaŜdego wydziału,
d) jeden przedstawiciel jednostek międzywydziałowych,
e) jeden przedstawiciel pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego
i wydawnictwa oraz jeden przedstawiciel spośród pozostałych pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi ,
f) przedstawiciele studentów i doktorantów, w liczbie 20 % przedstawicieli
składu Senatu .
3. Wybory przedstawicieli do Senatu odbywają się zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu.

IV. WYBORY PRZEDSTAWICIELI
DO WYDZIAŁOWYCH KOLEGIÓW ELEKTORÓW
§ 12
1. Wybory odbywają się dla kaŜdego wydziału osobno dla przedstawicieli następujących
grup pracowników:
a) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub
profesora nadzwyczajnego oraz osoby posiadające stopień naukowy doktora
habilitowanego, w liczbie 13 przedstawicieli,
b) pozostali nauczyciele akademiccy, w liczbie 6 przedstawicieli,
c) studenci i doktoranci, w liczbie 5 przedstawicieli,
d) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi - 1 przedstawiciel.
2. Na wydziałach zatrudniających mniej niŜ 15 osób posiadających tytuł profesora
lub stopień doktora habilitowanego, rolę kolegium elektorów pełni Rada Wydziału,
z wyłączeniem tych jej członków, którzy nie mają czynnego prawa wyborczego.

V. WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO RAD WYDZIAŁÓW
§ 13
1. Wybory przedstawicieli do Rad Wydziałów, odbywają się osobno dla następujących grup
pracowniczych:
a) nauczyciele akademiccy nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego,
b) studenci i doktoranci,
c) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
2. Szczegółowy podział mandatów jest następujący:
1) Rada Wydziału Filologiczno-Historycznego – 113 osób:
a) Dziekan, 3 Prodziekanów – 4 osoby funkcyjne, tj. 3,54%,
b) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub
profesora nadzwyczajnego albo posiadający stopień naukowy doktora
habilitowanego – 60 osób, tj. 53,1%,
c) pozostali nauczyciele akademiccy – 27 osób, (IFO – 6, IFP – 3, IH – 3,
INPiB – 3, IA - 4 , IFSP – 5, IZiM – 3 ), tj. 23,89%,
d) przedstawiciele studentów i doktorantów w liczbie 20% przedstawicieli
składu Rady Wydziału – 23 osoby, tj. 20,35% (w tym 21 studentów i
2 doktorantów),
e) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi –
3 osoby, tj. 2,65 %.
2) Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego – 79 osób:
a) Dziekan, 2 Prodziekanów – 3 osoby funkcyjne, tj. 3,79%,
b) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego
lub profesora nadzwyczajnego albo posiadający stopień naukowy doktora
habilitowanego – 42 osoby, tj. 53,16%,
c) pozostali nauczyciele akademiccy – 19 osób (IChOŚiB – 10, IETiB– 2, IF
– 4, IMiI– 3), tj. 24,05%,
d) przedstawiciele studentów i doktorantów – 16 osób, tj. 20,25%, ( w tym
15 studentów i 1 doktorant),
e) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi –
2 osoby, tj. 2,53 %.
3) Rada Wydziału Pedagogicznego – 42 osoby:
a) Dziekan, 2 Prodziekanów – 3 osoby funkcyjne, tj. 7,14%,
b) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego
lub profesora nadzwyczajnego albo posiadający stopień naukowy doktora
habilitowanego – 22 osoby, tj. 52,38%,
c) pozostali nauczyciele akademiccy – 10 osób (IEPiS – 2, IKFiT – 3,
IP – 5), tj. 23,81%,
d) przedstawiciele studentów – 9 osób, tj. 21,43%,
e) przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 1
osoba, tj. 2,38 %.
4) Rada Wydziału Sztuki – 43 osoby:
a) Dziekan, 2 Prodziekanów – 3 osoby funkcyjne, tj. 6,98%,
b) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego
lub profesora nadzwyczajnego albo posiadający stopień naukowy doktora
habilitowanego – 23 osoby, tj. 53,49%,
c) pozostali nauczyciele akademiccy – 10 osób (IM – 4, ISP –6), tj. 23,26%,
d) przedstawiciele studentów – 9 osób, tj. 20,93%,
e) przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi –
1 osoba, tj. 2,33%.
3. W przypadku wyboru na funkcję Prodziekana osób nieposiadających tytułu profesora lub
nieposiadających stopnia doktora habilitowanego liczba mandatów do Rady Wydziału
zwiększa się o liczbę tych osób, z zachowaniem proporcji mandatów określonych w § 13

ust.2.
4. Szczegółowy podział mandatów między grupy pracowników wymienionych w ust. 1
a wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu wynika z oszacowania aktualnego zasobu osobowego tych grup dokonanego przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.
5. W razie zmiany danych dotyczących aktualnego zasobu osobowego grup wskazanych
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Kierownik Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych przedkłada niezwłocznie Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie informacje o zaistniałych zmianach.
6. W razie zaistnienia zmian w zasobie osobowym Uczelni Uczelniana Komisja Wyborcza
dokonuje aktualizacji szczegółowego podziału mandatów o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu z zachowaniem wymagań wynikających z paragrafu 28 ust. 1 Statutu
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz przepisów ustawy Prawo
o szkolnictwie wyŜszym.
VI. WYBORY REKTORA
§ 14
1. W posiedzeniach Uczelnianego Kolegium Elektorów dla wyboru Rektora, zwołanych
przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, biorą udział wyłącznie wybrani przedstawiciele do
Kolegium Elektorów oraz członkowie Komisji Wyborczej – bez prawa głosowania – jeśli
nie są członkami Kolegium Elektorów.
2. Jeśli zebranie dla wyboru Rektora nie jest prawomocne w rozumieniu § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu, wówczas Komisja Wyborcza wyznacza następny termin zebrania wyborczego, które jest prawomocne bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do
głosowania.
3. Posiedzenie otwiera przedstawiciel Komisji Wyborczej, który:
a) stwierdza prawomocność zebrania w myśl § 4 ust. 2 Regulaminu,
b) przeprowadza w głosowaniu jawnym wybór przewodniczącego i sekretarza
posiedzenia,
c) przedstawia listę kandydatów na Rektora,
d) przekazuje dalsze prowadzenie posiedzenia wybranemu przewodniczącemu
posiedzenia.
§ 15
Uczelniane Kolegium Elektorów wybiera w głosowaniu tajnym:
1. Komisję Skrutacyjną w składzie trzech osób spośród członków posiedzenia, którzy nie
kandydują na funkcję Rektora,
2. Przewodniczącego i sekretarza Komisji Skrutacyjnej spośród jej członków.

1.
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§ 16
Wyboru Rektora dokonuje się w głosowaniu tajnym.
Wybór uwaŜa się za dokonany, jeŜeli kandydat uzyskał więcej niŜ połowę waŜnych głosów.
Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania, zawierających listę kandydatów,
ułoŜoną w porządku alfabetycznym oraz numer głosowania.
Wyboru dokonuje się poprzez skreślenie.

§ 17
1. JeŜeli w pierwszym głosowaniu Ŝaden z kandydatów nie uzyskał więcej niŜ 50 % waŜnych głosów, przeprowadza się drugie głosowanie na tych dwóch kandydatów (lub więcej
przy równej liczbie głosów), którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.
2. JeŜeli w drugim głosowaniu Ŝaden z kandydatów nie uzyskał więcej niŜ połowy waŜnych

głosów, to następne głosowanie przeprowadza się z wyłączeniem tego kandydata, który
uzyskał najmniejszą liczbę głosów w głosowaniu poprzednim.
3. JeŜeli w głosowaniu na jednego kandydata nie uzyskał on więcej niŜ połowy waŜnych
głosów, zebranie rozwiązuje się, a Uczelniana Komisja Wyborcza zarządza wznowienie
czynności wyborczych, związanych z wyborem Rektora.

§ 18
Głos uwaŜa się za niewaŜny w kaŜdym z następujących przypadków:
1. numer głosowania na karcie do głosowania nie jest właściwy,
2. karta zawiera więcej niŜ jedno nieskreślone nazwisko kandydata,
3. wyszczególnionych w § 4 ust. 4.
§ 19
1. Z kaŜdego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który zawiera:
a) numer głosowania,
b) liczbę oddanych głosów, z podziałem na głosy waŜne i niewaŜne,
c) liczbę głosów potrzebnych do wyboru wynikającą z § 16 ust.2,
d) listę kandydatów ułoŜoną według ilości uzyskanych głosów,
e) stwierdzenie, czy któryś z kandydatów uzyskał niezbędną do wyboru Rektora
ilość głosów.
2. Protokół z wyborów odczytuje przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
§ 20
Przed kaŜdym głosowaniem:
1. Przewodniczący posiedzenia podaje do wiadomości aktualną liczbę kandydatów oraz
numer kolejnego głosowania.
2. Komisja Skrutacyjna sporządza uaktualnione karty do głosowania.
§ 21
1. Posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów zostaje zakończone w przypadku:
a) wyboru Rektora-elekta,
b) przewidzianym w § 17 ust. 3.
§ 22
1. Z posiedzenia sporządzany jest protokół dokumentujący jego przebieg oraz jego wynik
ostateczny. Załącznikami są protokoły Komisji Skrutacyjnej z poszczególnych głosowań
wraz z kartami do głosowania.
2. Protokół z posiedzenia sporządza sekretarz, a podpisują go:
a) sekretarz i przewodniczący posiedzenia,
b) przewodniczący komisji skrutacyjnej.
3. Protokół z kompletną dokumentacją wyborów przekazuje się pracownikowi Samodzielnego Stanowiska ds. Obrony Cywilnej, a odpis protokołu Rektorowi-elektowi. Karty do głosowania umieszcza się w zamkniętych i opieczętowanych kopertach.
4. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Rektora-elekta Przewodniczący Uczelnianej Komisji
Wyborczej wydaje akt stwierdzający wybór i powiadamia Ministra Nauki i Szkolnictwa
WyŜszego.

VII. WYBÓR PROREKTORÓW
§ 23
1. Zebrania dla wyboru Prorektorów zwołuje Uczelniana Komisja Wyborcza.
2. Przy wyborach na funkcje Prorektorów stosuje się odpowiednio zasady wyboru Rektora,
dopuszczając równieŜ moŜliwość głosowania na jedną kandydaturę.
3. Głos jest niewaŜny w przypadkach opisanych w § 18.
VIII. WYBÓR DZIEKANA I PRODZIEKANÓW

1.
2.
3.
4.
5.

§ 24
Zebranie dla wyboru Dziekana i Prodziekanów zwołuje Wydziałowa Komisja Wyborcza.
Przy wyborze Dziekana stosuje się odpowiednio zasady wyboru Rektora.
Wyboru Prodziekanów dokonuje się na osobnym posiedzeniu. Posiedzenie to musi się
odbyć co najmniej w tydzień po posiedzeniu, na którym dokonano wyboru Dziekana .
Do wyboru Prodziekanów stosuje się odpowiednio zasady wyboru Prorektorów.
Dziekan i Prodziekani są powoływani na swoje stanowisko w drodze wyboru, którego
dokonuje Wydziałowe Kolegium Elektorów.

IX. WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO RAD JEDNOSTEK MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH

1.

2.

3.

4.

§ 25
Wybory przedstawicieli do Rady Studium Języków Obcych oraz do Rady Studium Wychowania Fizycznego i Sportu odbywają się osobno dla następujących grup społeczności
akademickiej:
a) nauczyciele akademiccy i pozostali pracownicy Studium,
b) studenci,
c) doktoranci (wyłącznie do Rady Studium Języków Obcych).
W skład Rady Studium Języków Obcych wchodzą:
a) Kierownik Studium,
b) Zastępca Kierownika,
c) Kierownicy Zespołów Językowych,
d) 1 przedstawiciel pracowników Studium,
e) 1 przedstawiciel samorządu studenckiego,
f) 1 przedstawiciel doktorantów.
W skład Rady Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wchodzą:
a) Kierownik Studium,
b) Zastępca Kierownika,
c) 2 wybranych przedstawicieli pracowników Studium,
d) 1 przedstawiciel samorządu studenckiego.
Wybory przedstawicieli do rad jednostek międzywydziałowych przeprowadzane są zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu.

X. WYBÓR PRZEDSTAWICIELI DO RADY BIBLIOTECZNEJ
§ 26
1. Wybory przedstawicieli do Rady Bibliotecznej odbywają się osobno dla następujących
grup społeczności akademickiej:
a) nauczyciele akademiccy,
b) pracownicy biblioteki,
c) studenci i doktoranci.
2. Ustala się następujący podział mandatów w Radzie Bibliotecznej:
a) Dyrektor Biblioteki Głównej,
b) przedstawiciele nauczycieli akademickich – po jednej z kaŜdego wydziału
i jednostek międzywydziałowych,
c) dwóch przedstawicieli bibliotek wchodzących w skład systemu bibliotecznoinformacyjnego
d) przedstawiciel Wydawnictwa Uczelni,
e) przedstawiciel studentów,
f) przedstawiciel doktorantów.
3. Wybory przedstawicieli wymienionych w § 26 ust.1 odbywają się zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu.
XI. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY BIBLIOTECZNEJ
§ 27
1. Wybór Przewodniczącego Rady Bibliotecznej przeprowadza Rada Biblioteczna spośród
swych członków.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Bibliotecznej zwołuje Uczelniana Komisja Wyborcza w celu
wyboru jej przewodniczącego.
XII. WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO KOMITETU REDAKCYJNEGO
WYDAWNICTWA UCZELNI
§ 28
1. Wybory przedstawicieli do Komitetu Redakcyjnego odbywają się osobno dla następujących grup społeczności akademickiej:
a) nauczyciele akademiccy,
b) przedstawiciel Biblioteki Głównej.
2. Ustala się następujący podział mandatów w Komitecie Redakcyjnym:
a) Redaktor Naczelny Wydawnictwa,
b) Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego,
c) przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień
naukowy doktora habilitowanego – 3 osoby, po jednej z kaŜdego, innego niŜ
Przewodniczący, wydziału),
d) pozostali nauczyciele akademiccy – 4 osoby, po jednej z kaŜdego wydziału,
e) przedstawiciel Biblioteki Głównej – 1 osoba.
3. Wybory przedstawicieli wymienionych w § 28 ust.1 odbywają się zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu.

XIII. WYBORY DO RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYśSZEGO
§ 29
1. Wybory do Rady Głównej Szkolnictwa WyŜszego odbywają się w trybie określonym
przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 572, t.j. z późń. zmianami) oraz uchwałę Rady Głównej Szkolnictwa WyŜszego
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów i członków RGSW na XI kadencję w latach 2014-2017.
2. Liczba mandatów elektorskich zostanie określona zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyŜszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, t.j. z późń.
zmianami).

XIV. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
§ 30
1. Wybory uzupełniające organów jednoosobowych Uczelni przeprowadzane są według zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, przewidzianych dla odpowiedniego organu
jednoosobowego, kolegialnego lub wyborczego.
2. Wybory uzupełniające przedstawicieli do organów kolegialnych i wyborczych Uczelni
przeprowadzane są według zasad wynikających z Regulaminu Wyborczego dotyczących
tych organów.
3. Wybory uzupełniające kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli do pozostałych ciał kolegialnych przeprowadzane są według zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
Ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym oraz Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

