Załącznik nr 5 do Statutu AMFN
Regulamin wyborczy

REGULAMIN WYBORCZY
Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
§ 1 [Komisja Wyborcza]
1. Dla przeprowadzenia czynności związanych z wyborem Rektora, Dziekanów,
przedstawicieli do Senatu, przedstawicieli do organów Uczelnianego Kolegium
Elektorów, przedstawicieli do Wydziałowych Kolegiów Elektorów oraz na inne
wybieralne stanowiska – Senat Akademii powołuje Uczelnianą Komisję Wyborczą.
2. Pierwsze posiedzenie Uczelnianej Komisji Wyborczej zwołuje Rektor. Rektor lub
Prorektor wyznaczony przez Rektora otwiera pierwsze posiedzenie Komisji,
przeprowadza wybory przewodniczącego Komisji, a następnie przekazuje
przewodniczącemu Komisji dalsze prowadzenie posiedzenia Komisji.
3. Decyzje Uczelnianej Komisji Wyborczej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Komisji.
4. Uczelniana Komisja Wyborcza na pierwszym zebraniu wybiera zastępcę
przewodniczącego oraz sekretarza, który protokołuje zebrania Komisji. Osoby te wraz z
przewodniczącym tworzą prezydium Komisji.
§ 2 [prawa wyborcze]
Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom Uczelni oraz studentom oraz
doktorantom Uczelni.
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje:
1)
nauczycielom akademickim, którzy nie ukończyli 67 roku życia w dniu rozpoczęcia
kadencji,
2)
pracownikom Uczelni niebędącym nauczycielami akademickimi,
3)
doktorantom,
4)
studentom.
3. Wyboru przedstawicieli poszczególnych grup wyborców do organów kolegialnych
i organów wyborczych dokonują osoby należące do tych grup spośród kandydatów
należących do tych grup.
4. Każdemu z wyborców posiadającemu czynne prawo wyborcze przysługuje prawo
zgłaszania kandydatów w ramach swojej grypy wyborczej, o ile Statut nie wskazuje
innego mechanizmu ich zgłaszania.
5. Wymagania względem kandydatów na stanowisko Rektora i Dziekana określa Statut.
6. Każda osoba kandydująca do dowolnego organu uczelni składa pisemne oświadczenie
o zgodzie na kandydowanie. Termin i miejsce zgłaszania kandydatów oraz wzór zgody
na kandydowanie określa Komisja. Niezłożenie pisemnego oświadczenia o zgodzie na
kandydowanie w wyznaczonym przez Komisję terminie jest równoznaczne z odmową
zgody na kandydowanie.
7. Aktu głosowania nie można dokonać przez osoby trzecie.
1.

§ 3 [terminy wyborcze]
1. Wybory organów jednoosobowych, kolegialnych oraz wyborczych są przeprowadzane w
semestrze letnim roku akademickiego kończącego kadencję poprzednich organów.
2. Komisja podaje do publicznej wiadomości czas rozpoczęcia i zakończenia
poszczególnych wyborów co najmniej na 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
3. Komisja podaje do publicznej wiadomości na co najmniej 7 dni przed terminem
rozpoczęcia poszczególnych wyborów listę kandydatów.
4. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od ilości mandatów, należy
przedłużyć termin zgłaszania kandydatów. Głosowania można rozpocząć dopiero, gdy
liczba kandydatów jest nie mniejsza niż liczba mandatów.
5. Komisja Wyborcza określa terminarz czynności wyborczych (terminy zgłaszania
kandydatów, kolejność wyborów etc.).
6. Termin zgłaszania kandydatów na Dziekana nie może upływać przed wyborem Rektora.
7. Wybory członków Senatu z grup nauczycieli akademickich dokonywane są po wyborze
Rektora.
§ 4 [zasady wyborcze]
1. Wyboru Rektora dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów.
2. Wyboru Dziekana dokonuje właściwe Wydziałowe Kolegium Elektorów.
3. Wybór Rektora oraz wybór Dziekana uważa się za ważny, jeżeli kandydat uzyskał więcej
niż połowę ważnie oddanych głosów.
4. Mandaty w wyborach do ciał kolegialnych otrzymują osoby, które uzyskały największą
liczbę głosów.
5. W przypadku gdy kandydaci uzyskują taką samą liczbę głosów, przeprowadza się
dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów. Jeżeli sytuacja się powtórzy, należy
rozpocząć proceduję obsadzania danego mandatu od momentu zgłaszania kandydatów.
6. W wyborach nie obowiązuje próg frekwencyjny, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Dla ważności wyborów Rektora i Dziekanów wymagany jest udział co najmniej 2/3 składu
odpowiednich kolegiów elektorów. Jeżeli głosowanie w pierwszym terminie jest
nieważne na skutek zbyt niskiej frekwencji, w kolejnym terminie nie obowiązuje próg
frekwencyjny.

§ 5 [głosowanie poprzez USOS]
1. Wszystkie wybory są przeprowadzane za pomocą systemu USOS.
2. Do przeprowadzenia poszczególnych wyborów Komisja wyznacza ze swojego grona co
najmniej trzech przedstawicieli.
3. Czas na oddawanie głosów powinien przypadać w dzień roboczy i wynosić:
1)
w wyborach rektora, dziekanów i wyborach uzupełniających - 6 godzin,
2)
w pozostałych wyborach - 12 godzin.
4. W czasie przeprowadzania wyborów Komisja powinna zapewnić możliwość oddawania
głosów w siedzibie Uczelni i zapewnić osobę do udzielania w tym czasie pomocy przy
obsłudze modułu wyborczego systemu USOS.

1.

§ 6 [sposób oddawania głosów]
Aktu głosowania na danego kandydata dokonuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, przez
zaznaczenie pola „ZA” obok jego nazwiska.

2. Głos jest nieważny, z zastrzeżeniem ust. 3, gdy zaznaczono pola „ZA” obok większej
ilości nazwisk, niż wynosi liczba mandatów.
3. W przypadku kandydowania jednej osoby:
1) obok nazwiska kandydata dostępne są pola „TAK”, „NIE” oraz „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.
2) aktu głosowania dokonuje się przez zaznaczenie pola obok wybranego słowa,
3) głos jest nieważny, gdy zostało zaznaczone więcej niż jedno pole.

§ 7 [dokumentacja wyborcza]
1. Wyniki poszczególnych wyborów archiwizuje się w formie elektronicznej i papierowej.
Załącznik stanowią pisemne oświadczenia o zgodzie na kandydowanie.
2. Przewodniczący Komisji wydaje akty stwierdzające wybór rektora i dziekana.
3. Aktem stwierdzającym wybór przedstawicieli do organów kolegialnych i wyborczych jest
wydruk wyników wyborów z systemu USOS opatrzony podpisem przewodniczącego
Komisji.
4. Dokumenty wymienione w ust. 1-3 Komisja przekazuje rektorowi.
§ 8 [wybory Rektora]
1. Prawo zgłaszania kandydatów na stanowisko rektora przysługuje pracownikom uczelni
posiadającym czynne prawo wyborcze oraz wszystkim studentom i doktorantom.
2. Przed wyborem Rektora odbywa się zorganizowane przez Komisję otwarte spotkanie
wyborców z kandydatami na stanowisko Rektora, które przebiega w formie wystąpień
poszczególnych kandydatów. O kolejności wystąpień decyduje losowanie.
3. Jeżeli na stanowisko Rektora kandyduje jedna osoba i w głosowaniu nie uzyskała
wymaganej liczby głosów, należy ponownie rozpocząć procedurę wyborczą od momentu
zgłaszania kandydatów.
4. Jeżeli kandydują dwie osoby i w pierwszym głosowaniu żadna z nich nie uzyskała
wymaganej liczby głosów, głosowanie powtarza się. Jeżeli drugie głosowanie nie
doprowadziło do wyboru Rektora, należy ponownie rozpocząć procedurę wyborczą od
momentu zgłaszania kandydatów.
5. Jeżeli liczba kandydatów na stanowisko Rektora wynosi trzy lub więcej osób i po
pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej ilości głosów,
kolejne głosowanie odbywa się tylko na dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą
ilość głosów. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej ilości głosów,
wszyscy kandydaci z równą ilością głosów przechodzą do kolejnej tury głosowania. Jeżeli
drugie głosowanie nie doprowadziło do wyboru Rektora, należy ponownie rozpocząć
procedurę wyborczą od momentu zgłaszania kandydatów.
6. O dokonanym wyborze Rektora Przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów
powiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
§ 9 [wybory Dziekana]
Prawo zgłaszania kandydatów na stanowisko Dziekana przysługuje wszystkim
pracownikom oraz studentom i doktorantom danego wydziału.
2. Zapisy § 8 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
§10 [postanowienia końcowe]
1. Czas trwania mandatów oraz działania na wypadek wygaśnięcia mandatu określa Statut
Uczelni oraz Regulaminy wyborcze studentów i doktorantów.
1.

2. Obowiązek informowania właściwej Komisji Wyborczej o zmianach w składzie
kolegialnych organów Uczelni wynikających z rezygnacji, wygaśnięcia mandatu lub
zwiększenia grona pracowników wchodzących automatycznie w skład danego gremium,
a skutkujących koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających, spoczywa na
osobach przewodniczących obradom danego organu kolegialnego.
3. Podczas wyborów przedstawicieli studentów i doktorantów do kolegialnych i
wyborczych organów uczelni stosuje się zasady i tryb zawarty w niniejszym Regulaminie,
o ile Regulaminy wyborcze tych grup nie stanowią inaczej.
4. Wszystkie sprawy dotyczące wyborów, nieuregulowane niniejszym Regulaminem ani
Statutem Uczelni rozstrzyga Senat Akademii na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej.
5. Protesty przeciwko ważności wyborów wnosi się pisemnie do Uczelnianej Komisji
Wyborczej w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników wyborów. Wnoszący protest
powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których
opiera swoje zarzuty. Protesty rozpatruje Uczelniana Komisja Wyborcza w terminie 7 dni
po upływie terminu do wnoszenia protestów. Z rozpatrywania protestu wyłączeni są
członkowie Komisji, którzy prowadzili spotkanie wyborcze, którego dotyczy wniesiony
protest.

