Uchwała nr 1/20
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Uniwersytetu Gdańskiego
na kadencję 2020-2024
z dnia 18 lutego 2020 roku
w sprawie określenia liczby przedstawicieli do Senatu UG w podziale na poszczególne jednostki
organizacyjne oraz liczby przedstawicieli studentów i doktorantów w Senacie UG na kadencję
2020-2024

Na podstawie § 20 ust. 3 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącej załącznik nr 2
do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1.
Określa się liczbę przedstawicieli do Senatu UG w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne oraz
liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów w Senacie UG na kadencję 2020-2024:
L.P.
GRUPA
LICZBA PRZEDSTAWICIELI
ŁĄCZNA LICZBA
PRZEDSTAWICIELI
Z POSZCZEGÓLNYCH
PRZEDSTAWICIELI
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
DANEJ GRUPY
1.

2.

Przedstawiciele
profesorów i profesorów
uczelni, wybrani z
każdego wydziału

Przedstawiciele
pozostałych
(niewymienionych
w wierszu 1) nauczycieli
akademickich, wybrani z
każdego wydziału

po trzech przedstawicieli nauczycieli
akademickich zatrudnionych na stanowiskach
profesora i profesora uczelni, wybranych z
każdego wydziału:
1) Wydział Biologii: 3 osoby
2) Wydział Chemii: 3 osoby
3) Wydział Ekonomiczny: 3 osoby
4) Wydział Filologiczny: 3 osoby
5) Wydział Historyczny: 3 osoby
6) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:
3 osoby
7) Wydział Nauk Społecznych: 3 osoby
8) Wydział Oceanografii i Geografii: 3 osoby
9) Wydział Prawa i Administracji: 3 osoby
10) Wydział Zarządzania: 3 osoby
11) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
UG i GUMed: 3 osoby
po jednym przedstawicielu nauczycieli
akademickich (zatrudnionych na stanowiskach
innych niż wymienione w wierszu 1),
wybranym z każdego wydziału
1) Wydział Biologii: 1 osoba
2) Wydział Chemii: 1 osoba
3) Wydział Ekonomiczny: 1 osoba
4) Wydział Filologiczny: 1 osoba
5) Wydział Historyczny: 1 osoba
6) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:
1 osoba
7) Wydział Nauk Społecznych: 1 osoba
8) Wydział Oceanografii i Geografii: 1 osoba
9) Wydział Prawa i Administracji: 1 osoba
10) Wydział Zarządzania: 1 osoba
11) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
UG i GUMed: 1 osoba
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3.

4.

Przedstawiciele
nauczycieli akademickich
z jednostek
pozawydziałowych

Przedstawiciele
pracowników
niebędących
nauczycielami
akademickimi

czterech przedstawicieli nauczycieli
akademickich zatrudnionych w jednostkach
pozawydziałowych:
1) Centrum Języków Obcych: 1 osoba
2) Centrum Wychowania Fizycznego i
Sportu: 1 osoba
3) Międzynarodowe Centrum Teorii
Technologii Kwantowych: 1 osoba
4) Międzynarodowe Centrum Badań nad
Szczepionkami Przeciwnowotworowymi:
1 osoba
1) pracownicy naukowo-techniczni oraz
inżynieryjno-techniczni: 1 osoba
2) pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji
i informacji naukowej: 1 osoba
3) pracownicy administracji: 1 osoba
4) pracownicy obsługi: 1 osoba

5.

Przedstawiciele
studentów
6.
Przedstawiciele
doktorantów
ŁĄCZNA LICZBA CZŁONKÓW SENATU
(Z UWZGLĘDNIENIEM REKTORA)
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§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Uniwersytetu Gdańskiego
/-/
dr. hab. Mariusz Bogusz
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Uzasadnienie:
§ 25 Statutu UG
1. W skład Senatu Uniwersytetu wchodzą:
1) Rektor jako przewodniczący;
2) po 3 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i
profesora uczelni, wybranych z każdego wydziału na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników
(…);
3) po 1 przedstawicielu nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż
wymienione w pkt 2, wybranym z każdego wydziału na zebraniu ogólnym tej grupy
pracowników (…);
4) 4 przedstawiciele nauczycieli akademickich z jednostek pozawydziałowych, wybrani na
zebraniach ogólnych;
jeżeli liczba jednostek pozawydziałowych wynosi 2 lub 3, zebranie ogólne nauczycieli
akademickich każdej jednostki wybiera jednego przedstawiciela, a pozostali przedstawiciele (lub
przedstawiciel) są wybierani na wspólnym zebraniu ogólnym nauczycieli akademickich
wszystkich jednostek; jeżeli liczba jednostek pozawydziałowych wynosi 4, zebranie ogólne
nauczycieli akademickich każdej jednostki wybiera jednego przedstawiciela; jeżeli liczba
jednostek pozawydziałowych wynosi 5 i więcej, przedstawiciele są wybierani na wspólnym
zebraniu ogólnym nauczycieli akademickich wszystkich jednostek;
5) wybrani, z uwzględnieniem przepisów Ustawy, przedstawiciele studentów i doktorantów
stanowiący 20% statutowego składu Senatu;
6) 4 przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, wybrani na
zebraniach ogólnych poszczególnych grup tych pracowników, z zastrzeżeniem, że zebranie
ogólne każdej grupy pracowników wymienionych w § 114 ust. 1 pkt 1 – 4 wybiera jednego
przedstawiciela.
Ordynacja UG
§ 20. Wybory członków Senatu
1. Skład Senatu UG określa Statut.
2. Poszczególni przedstawiciele wydziałów oraz innych jednostek organizacyjnych są wybierani na
zebraniach ogólnych poszczególnych grup pracowników, zgodnie ze Statutem. Zebrania zwołuje
i przeprowadza odpowiednio UKW lub WKW, zgodnie ze swoimi zadaniami, o których mowa w § 9.
3. Liczbę przedstawicieli do Senatu w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne oraz
liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów, uwzględniając przepisy Statutu, ustala i ogłasza
UKW.

