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Powoływanie członków Rady Uczelni 

1. Senat dokonuje powołania członków Rady Uczelni poprzez głosowanie określone w niniejszym 

dokumencie, w oparciu o §28 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 

(dalej: Statut). 

Wybory przewodniczącego Rady Uczelni 

2. Przewodniczącym Rady Uczelni zostaje osoba wybrana zgodnie z §28, ust. 3 Statutu w ramach 

głosowania określonego w punktach od 22 do 26 niniejszego regulaminu.  

Zgłaszanie i zasady prezentacji kandydatów do Rady Uczelni 

3. Zgłoszenia kandydatów następują zgodnie z §26 ust. 1 Statutu.  

4. W ramach zgłoszenia kandydata przedkładane są następujące dokumenty: 

• Życiorys, 

• Autoreferat, o którym mowa w pkt. 5 niniejszego regulaminu, 

• Uzasadnienie kandydatury, przygotowane przez zgłaszających, 

• Oświadczenie Kandydata zgodnie z § 26 ust.2 pkt 3. Statutu,  

• Pisemna zgoda na kandydowanie, 

• Klauzula informacyjna (RODO), 

• Lista poparcia Senatorów UP (nie dotyczy zgłoszeń dokonywanych przez JM Rektora). 

5. Autoreferat kandydata powinien zawierać w szczególności informacje o wykształceniu, 

doświadczeniu zawodowym oraz osiągnięciach pozazawodowych. Objętość autoreferatu – do 

3 stron znormalizowanego tekstu. 

6. Prezentacja kandydatów odbywa się poprzez udostępnienie autoreferatu kandydata oraz 

uzasadnienie jego kandydatury. Wymienione dokumenty udostępniane są Senatorom na co 

najmniej 7 dni przed głosowaniem (głosowaniami). 

Regulamin głosowania przy powoływaniu członków Rady Uczelni 

Organizacja głosowania i karta wyborcza 

7. Głosowanie odbywa się z zastosowaniem systemu głosowania Uczelni, w trybie głosowania 

tajnego. 

8. Głosowania odbywają się w dwóch turach: osobno w odniesieniu do kandydatów spoza 

Uczelni i osobno dla kandydatów będących pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego w 

Krakowie.  

9. Imiona i nazwiska kandydatów na elektronicznej karcie do głosowania występują w porządku 

alfabetycznym lub określonym funkcjonalnością systemu do głosowania. 

10. Na elektronicznej karcie do głosowania przy każdym imieniu i nazwisku kandydata występuje 

„pole (kratka)” (dalej: pole).  

11. Głosowanie odbywa się przez zaznaczenie „pola” przy nazwisku osoby popieranej, co oznacza 

głosowanie za tą osobą. Pozostawienie „pola” pustego oznacza brak poparcia dla kandydata, 

tj. głosowanie przeciw kandydaturze. 

12. Głosujący może się wstrzymać od wyrażenia opinii zaznaczając na elektronicznej karcie do 

głosowania „pole” przy słowie wstrzymuję się. 

13. W danym głosowaniu głosujący może poprzeć tylu kandydatów, ile jest mandatów do 

obsadzenia.  

14. Głosowanie odbywa się w turach. 

Zasady liczenia głosów i kwalifikacji do uzyskania mandatu oraz określenia listy kandydatów w 

kolejnych turach 



Załącznik do Uchwały Senatu nr 4/27.10.2020 

15. Po każdym głosowaniu tworzona jest lista rankingowa kandydatów w układzie malejącej liczby 

głosów jaką uzyskali poszczególni kandydaci. 

16. Kandydat zostaje wybrany, gdy są spełnione jednocześnie warunki: 

a) uzyskał więcej niż połowę głosów ważnych (zaznaczono „pole” przy jego imieniu i 

nazwisku), przy czym w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków Senatu, 

b) uzyskał liczbę głosów dającą mu w rankingu miejsce mandatowe. 

17. W przypadku, gdy kandydaci uzyskali tę samą i wymaganą w pkt. 16a liczbę głosów oraz liczba 

mandatów pozostałych do obsadzenia jest niewystarczająca, w kolejnej turze na karcie do 

głosowania pozostają tylko nazwiska tych kandydatów. 

18. W przypadku, gdy w pierwszej turze głosowania nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty na 

karcie do głosowania w kolejnej turze pozostają tylko nazwiska kandydatów, którzy nie uzyskali 

wystarczającej liczby głosów. 

19. W przypadku, gdy w drugiej i kolejnych turach głosowania nie zostaną obsadzone wszystkie 

mandaty, na karcie do głosowania w kolejnej turze pozostają tylko nazwiska kandydatów, 

którzy nie uzyskali wystarczającej liczby głosów, przy czym osoba z najmniejszą liczbą głosów 

uzyskanych w poprzedniej turze jest skreślana z listy kandydatów. Od skreślenia odstępuje się 

jeśli w wyniku jego przeprowadzenia pozostałaby liczba kandydatów równa lub mniejsza 

liczbie wolnych miejsc mandatowych. 

20. Jeśli po dwóch turach głosowania nad tym samymi kandydatami nadal pozostają mandaty 

nieobsadzone o przeprowadzeniu kolejnej tury decyduje Senat w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów, a w przypadku zakończenia wyborów, zgłaszani są nowi kandydaci i 

przeprowadza się głosowanie uzupełniające nieobsadzone miejsce/miejsca mandatowe. 

Regulamin głosowania przy wyborze przewodniczącego Rady Uczelni 

21. Wyboru dokonuje Senat w głosowaniu tajnym  zwykłą  większością głosów, z zastosowaniem 

elektronicznego systemu głosowania Uczelni. 

22. Głosowanie odbywa się zgodnie z punktami 10-13 niniejszego regulaminu. 

23. Głosujący może poprzeć tylko jednego kandydata. 

24. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej i największej liczby głosów w kolejnej 

turze głosowania na elektronicznej karcie do głosowania występują imiona i nazwiska tylko 

tych kandydatów. 

25. W przypadku niewyłonienia przewodniczącego Rady Uczelni w trzech turach głosowania, 

wybory przewodniczącego rozpoczynają się od nowa z godnie z punktami od 22 do 26, i na 

elektronicznej karcie do głosowania znajdują się ponownie imiona i nazwiska wszystkich 

uprawnionych kandydatów. 

 

 

 


