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  UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA  
 

UCHWAŁA 
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ  

z dnia 14 października 2020 roku 
 

Uczelniana Komisja Wyborcza zarządza wybory do Rady Akademii na 

kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2021 roku. 
 

I. Zasady wyboru Rady Akademii 

1. Rada Akademii składa się z 7 członków, wg następujących proporcji: 

a) trzech członków będących członkami wspólnoty Akademii;   

b) trzech członków niebędących członkami wspólnoty Akademii; 

c) przewodniczący Samorządu Studenckiego. 
 

2. Członkiem Rady Akademii może być osoba spełniająca warunki, o których 

mowa w art. 20 Ustawy. Szczegółowe warunki są określone w Załączniku 

nr 3 do Statutu. 
 

3. Członkowie Rady Akademii wyłaniani są spośród osób szczególnie 

predysponowanych do przestrzegania wartości i realizacji celów, o 

których mowa w preambułach Ustawy i Statutu. 
 

4. Kandydatów na członka Rady Akademii, za wyjątkiem przewodniczącego 

Samorządu Studenckiego, mogą zgłosić: 

a) Rektor; 

b) Grupa senatorów reprezentująca przynajmniej 20 % członków 

Senatu. 
 

5. Rektor lub grupa senatorów składają zgłoszenie w formie pisemnej w 

sekretariacie Rektora, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

statutu. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata – zgodnie z 

wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do statutu oraz uzasadnienie 

wskazujące na kwestie znajomości przez kandydata problematyki 

organizacji i funkcjonowania środowiska teatralnego w tym uczelni 

teatralnych. 
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6. Uczelniana Komisja Wyborcza przedstawia Senatowi do głosowania listę 

kandydatów do Rady Akademii oraz przedstawia Senatowi uzasadnienia 

załączone do zgłoszonych kandydatur. 

 
7. Senat dokonuje wyboru członków Rady Akademii w głosowaniu tajnym, 

przy obecności co najmniej połowy swojego statutowego składu. 

 
8. Senat dokonuje wyboru w ramach głosowań prowadzonych osobno dla 

grup, o których mowa w ust. 1 pkt a i b. 

 
9. W każdym z głosowań, o których mowa w ust. 8, członek Senatu może 

oddać nie więcej głosów niż jest mandatów do obsadzenia w danej 

grupie. 

 
10. Do Rady Akademii wybrane zostają osoby, które w głosowaniach, o 

których mowa w ust. 8, uzyskały kolejno największą liczbę głosów z 

zastrzeżeniem, że dla powołania wymagane jest uzyskanie przez 

kandydata bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów. 

 
11. Jeżeli w wyniku zastosowania procedury określonej w ust.10, nie dojdzie 

do obsadzenia wszystkich mandatów przypadających dla danej grupy, to 

głosowanie przeprowadza się ponownie z wyłączeniem tych 

kandydatów, którzy uzyskali mandat we wcześniejszym głosowaniu. W 

powtórnym głosowaniu do Rady Akademii powołane zostają osoby, które 

uzyskały kolejno największą liczbę głosów. 

 
12. W przypadku, gdyby w głosowaniu, o którym mowa w ust. 11, więcej niż 

jeden kandydat uzyskał taką samą liczbę głosów uprawniającą do 

powołania do Rady Akademii, przekraczając tym samym limit mandatów 

w danej grupie, to głosowanie przeprowadza się ponownie spośród tych 

kandydatów, przy czym do Rady Akademii powołane zostają osoby, które 

uzyskały kolejno największą liczbę głosów. 
 

13. Jeżeli w wyniku zastosowania procedury określonej w ust. 12. nie uda się 

obsadzić wszystkich mandatów, to procedurę powtarza się aż do 

obsadzenia wszystkich mandatów. 
 

14. Senat wybiera Przewodniczącego Rady Akademii spośród jej członków 

pochodzących spoza wspólnoty akademickiej. 
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II. Kalendarz wyborczy 

 

a) Składanie zgłoszeń (osobiście lub pocztą elektroniczną) 

Od 26 października  do 12 listopada 2020r.  

 

b) Weryfikacja zgłoszonych kandydatur 

Od 16 listopada do 20 listopada 2020r. 

 

c) Przedstawienie kandydatów na Senacie i głosowanie tajne za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Posiedzenie Senatu 23 listopada 2020r. 

 

d) Ogłoszenie wyników i ewentualne ponowne głosowanie (w wypadku 

nieobsadzenia wszystkich mandatów). 

Do 4 grudnia 2020r.  

 

e) Wybór przewodniczącego Rady Akademii. 

Posiedzenie Senatu 21 grudnia 2020r.              
 
                                               
 
 

                                           Przewodnicząca UKW 
                                                                           /-/  dr hab. Bożena Suchocka – Kozakiewicz  

 


