
 

 

 

 

 

Uchwała nr 2/2015 

Uczelnianej Komisji Wyborczej  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 16 stycznia 2015 r. 

 

 

w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia wyborów w roku 2015. 

 

 

Na podstawie art. 71 i 72 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 

2012.572 tj. z póź. zm.) oraz § 54 ust. 2, § 54a ust. 2 i § 58 Statutu Państwowej Wyższej Zawodowej 

w Koninie stanowiącej załącznik do uchwały Nr 174/III/III/2007 Senatu PWSZ w Koninie z dnia  

13 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

(z póź. zm.). 

 

Uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w miesiącach lutym i marcu 2015 r. (zgodnie  

z szczegółowym kalendarzem czynności wyborczych) odbędą się w Państwowej Wyższej Zawo-

dowej w Koninie w wybory członków Kolegium Elektorów Uczelni, Wydziałowych Kolegiów 

Elektorów, Rektora, Prorektorów, Dziekanów, Prodziekanów, członków organów kolegialnych - 

Senatu, Konwentu i Rady Wydziałów. 

 

2. Wyboru Rektora i Prorektorów dokonuje 40- osobowe Kolegium Elektorów Uczelni. 

 

3. Kolegium Elektorów Uczelni wybierają wszyscy pracownicy PWSZ w Koninie oraz studenci. 

 

4. W skład Kolegium Elektorów Uczelni wchodzą przedstawiciele: 

1) nauczycieli akademickich posiadających, co najmniej stopień naukowy doktora - w liczbie 22 

(55% składu kolegium), 

2) nauczycieli akademickich niewymienionych w pkt.1 - w liczbie 6 (15% składu kolegium), 

3) studentów - w liczbie 8 (20% składu kolegium), 

4) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - w liczbie 4 (10% składu kolegium). 

 

5. Rektor wybierany jest przez Kolegium Elektorów Uczelni spośród nauczycieli akademickich posia-

dających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 

 

6. Prorektorzy wybierani są przez Kolegium Elektorów Uczelni na wniosek Rektora-Elekta spośród 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, posiadają-

cych co najmniej stopień naukowy doktora. 

 

7. Wyboru Dziekanów i Prodziekanów dokonuje 20 - osobowe Wydziałowe Kolegium Elektorów. 

 

8. Wydziałowe Kolegium Elektorów wybierają pracownicy PWSZ w Koninie oraz studenci. 

 

9. W skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Uczelni wchodzą przedstawiciele: 



 

 

1) nauczycieli akademickich posiadających, co najmniej stopień naukowy doktora - w liczbie 11 

(55% składu kolegium), 

2) nauczycieli akademickich niewymienionych w pkt. 1- w liczbie 3 (15% składu kolegium), 

3) studentów - w liczbie 4 ( 20% składu kolegium), 

4) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - w liczbie 2 (10% składu kolegium). 

 

10. Dziekani wybierani są spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni, jako podsta-

wowym miejscu pracy, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. 

 

11. Prodziekanów wybiera się na wniosek Dziekana-Elekta spośród nauczycieli akademickich zatrud-

nionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, posiadających co najmniej stopień naukowy 

doktora. 

 

12. Kandydatów na członków Kolegium Elektorów Uczelni oraz organów jednoosobowych może 

zgłosić do Uczelnianej Komisji Wyborczej każdy, kto posiada czynne prawo wyborcze, według za-

łączonych wzorów kart zgłaszania kandydatów. 

 

 

 

 

                                                                                                                Przewodniczący  

            Uczelnianej Komisji Wyborczej 

  

                                                                                                  prof. nadzw. dr hab. Mirosław Hamrol 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Wzory kart zgłaszania kandydatów na członków Kolegium Elektorów Uczelni, Wydziałowych Kolegiów Elek-

torów, do organów jednoosobowych oraz do organów kolegialnych: 

a) załącznik nr 1 - Kolegium Elektorów Uczelni 

b) załącznik nr 2 - Wydziałowe Kolegium Elektorów 

c) załącznik nr 3 - Rektora 

d) załącznik nr 4 - Prorektora  

e) załącznik nr 5 - Dziekana 

f) załącznik nr 6 - Prodziekana 

g) załącznik nr 7 - przedstawiciela Senatu, Konwentu, Rady Wydziału. 

  

2. Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. 2012.572 tj. z póź.zm.): 

a) czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni, jako podstawo-

wym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktoran-

tom; 

b) bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni, jako podstawo-

wym miejscu prac, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób po-

siadających tytuł profesora siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami aka-

demickimi, zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom z zastrzeże-

niem art. 71 ust.1 pkt 3a (wybory na funkcję Rektora); 

c) w publicznych uczelniach zawodowych czynne prawo wyborcze przysługuje także nauczycielom akademickim za-

trudnionym w uczelni jako dodatkowym miejscu pracy. 


