Uchwała nr 1/21
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Uniwersytetu Gdańskiego
na kadencję 2020-2024
z dnia 10 czerwca 2021 roku
w sprawie ustalenia Kalendarza Wyborczego w zakresie wyborów do rad wydziałów
na kadencję od 3 listopada 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Na podstawie § 3 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącej załącznik nr 2
do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.), w związku z § 2 ust. 12
uchwały nr 13/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie
zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego – uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się następujący Kalendarz Wyborczy w zakresie wyborów do rad wydziałów na
kadencję od 3 listopada 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.
do 30 czerwca 2021 r.

1-17 września 2021 r.
do 24 września 2021 r.

do 6 października 2021 r.

do 11 października 2021 r.

Sprawdzenie przez dziekanów prawidłowości składów
wydziałowych komisji wyborczych (WKW) i ewentualne
wystąpienie do Senatu UG z wnioskami o uzupełnienie tych
składów.
Szkolenia dla WKW na temat nowych zasad przeprowadzania
wyborów do rady wydziału (szkolenia zorganizuje UKW)
Zwołanie przez WKW zebrania wyborczego nauczycieli
akademickich zatrudnionych na wydziale na stanowisku
profesora lub profesora uczelni albo posiadających stopień
naukowy doktora habilitowanego w celu podjęcia uchwały w
przedmiocie przeprowadzenia wyborów przedstawicieli tej
grupy nauczycieli akademickich do rady wydziału – § 22a
Ordynacji Wyborczej. [UWAGA – dotyczy wydziałów, na
których łączna liczba osób, o których mowa w § 74 ust. 2 pkt 1-3
Statutu, oraz nauczycieli akademickich, o których mowa w § 74
ust. 2 pkt 4 Statutu, przekroczy 45]
Zebrania wyborcze nauczycieli akademickich zatrudnionych na
wydziale na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo
posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego w celu
podjęcia uchwały w przedmiocie przeprowadzenia wyborów
przedstawicieli tej grupy nauczycieli akademickich do rady
wydziału – § 22a Ordynacji Wyborczej. [UWAGA – dotyczy
wydziałów, na których łączna liczba osób, o których mowa w §
74 ust. 2 pkt 1-3 Statutu, oraz nauczycieli akademickich, o
których mowa w § 74 ust. 2 pkt 4 Statutu, przekroczy 45].
Podjęcie przez WKW uchwały w sprawie określenia liczby
przedstawicieli poszczególnych grup członków społeczności
akademickiej wydziału w radzie wydziału oraz terminu
zgłaszania kandydatów do rady wydziału.

do 25 października 2021 r.
do 29 października 2021 r.

Zwołanie zebrań wyborczych poszczególnych grup członków
społeczności akademickiej wydziału oraz przeprowadzenie
wyborów członków rady wydziału.
Ogłoszenie przez WKW składu rady wydziału
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Uniwersytetu Gdańskiego
/-/
dr hab. Mariusz Bogusz,
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

WYCIĄG Z ORDYNACJI WYBORCZEJ UG

Ordynacja wyborcza: Rozdział 7a. Wybory do rady wydziału
§ 22a. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeprowadzenia wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich
zatrudnionych na wydziale na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadających stopień naukowy
doktora habilitowanego w radzie wydziału
Jeżeli łączna liczba osób, o których mowa w § 74 ust. 2 pkt 1-3 Statutu, oraz nauczycieli akademickich, o których
mowa w § 74 ust. 2 pkt 4 Statutu, przekroczy 45, wydziałowa komisja wyborcza, przed podjęciem uchwały, o
której mowa w § 74 ust. 4 Statutu, zwołuje zebranie wyborcze nauczycieli akademickich, o których mowa w § 74
ust. 2 pkt 4 Statutu, w celu podjęcia uchwały w przedmiocie przeprowadzenia wyborów przedstawicieli tej grupy
nauczycieli akademickich w radzie wydziału. Uchwała jest podejmowana większością 2/3 głosów. W przypadku
nieuzyskania przez uchwałę wymaganej większości 2/3 głosów, w skład rady wydziału wchodzą wszyscy
nauczyciele akademiccy, o których mowa w § 74 ust. 2 pkt 4 Statutu.
§ 22b. Podjęcie przez WKW uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli poszczególnych grup w radzie
wydziału oraz terminu zgłaszania kandydatów do rady wydziału
Uchwałę, w której mowa w § 74 ust. 4 Statutu, wydziałowa komisja wyborcza podejmuje po przeprowadzeniu
przez zebranie wyborcze nauczycieli akademickich, o których mowa w § 74 ust. 2 pkt 4 Statutu, głosowania nad
uchwałą, o której mowa w § 22a Ordynacji. WKW w uchwale, o której mowa w § 74 ust. 4 Statutu, określa termin
zgłaszania kandydatów do rady wydziału.
§ 22c. Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale na stanowisku profesora lub
profesora uczelni albo posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego
W przypadku podjęcia przez zebranie wyborcze nauczycieli akademickich, o których mowa w § 74 ust. 2 pkt 4
Statutu, uchwały, o której mowa w § 22a Ordynacji, przeprowadza się wybory przedstawicieli tej grupy
nauczycieli akademickich w radzie wydziału w celu obsadzenia mandatów w liczbie obejmującej różnicę między
liczbą 45 a łączną liczbą osób, o których mowa w § 74 ust. 2 pkt 1-3 Statutu.
§ 22d. Zgłoszenie kandydatów na członków rady wydziału w liczbie równej lub mniejszej od liczby mandatów do
obsadzenia
1.
Jeżeli w terminie na zgłaszanie kandydatów na członków rady wydziału, wyznaczonym przez wydziałową
komisję wyborczą w uchwale, o której mowa w § 74 ust. 4 Statutu, zostanie zgłoszonych w danej grupie
nauczycieli akademickich lub danej grupie pracowników zatrudnionych na wydziale, niebędących nauczycielami
akademickimi, tylu kandydatów, ile jest mandatów do obsadzenia, wyborów w danej grupie nie przeprowadza się,
a wszyscy zgłoszeni kandydaci stają się przedstawicielami danej grupy w radzie wydziału.
2.
Jeżeli w terminie na zgłaszanie kandydatów na członków rady wydziału, wyznaczonym przez wydziałową
komisję wyborczą w uchwale, o której mowa w § 74 ust. 4 Statutu, zostanie zgłoszonych w danej grupie
nauczycieli akademickich lub danej grupie pracowników zatrudnionych na wydziale, niebędących nauczycielami
akademickimi, mniej kandydatów, niż jest mandatów do obsadzenia, wyborów w danej grupie nie przeprowadza
się, a wszyscy zgłoszeni kandydaci stają się przedstawicielami danej grupy w radzie wydziału. Przedstawicieli
danej grupy nauczycieli akademickich lub danej grupy pracowników zatrudnionych na wydziale, niebędących
nauczycielami akademickimi, w liczbie odpowiadającej liczbie pozostałych, nieobsadzonych mandatów, powołuje
dziekan.
§ 22e. Niezmienność zasad kształtowania składu rady wydziału w trakcie kadencji
Jeżeli w trakcie kadencji rady wydziału łączna liczba osób, o których mowa w § 74 ust. 2 pkt 1-3 Statutu oraz
nauczycieli akademickich, o których mowa w § 74 ust. 2 pkt 4 Statutu, przekroczy 45, wyborów, o których mowa
w § 22c Ordynacji, w tej kadencji rady wydziału nie przeprowadza się i rada wydziału do końca kadencji działa
w dotychczasowym składzie.

