Załącznik
do uchwały nr 20/2020-2021
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z dnia 29 stycznia 2021 r.

REGULAMIN WYBORCZY

OKREŚLAJĄCY ZASADY ORGANIZACJI WYBORÓW RAD DYSCYPLIN
W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE
NA KADENCJĘ 2021-2024

§1
Podstawę prawną „Regulaminu wyborczego określającego zasady organizacji wyborów
Rad Dyscyplin w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie” zwanego dalej „Regulaminem
wyborczym do rad dyscyplin” stanowią:
1) ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.
U. poz.1668 z późn. zm.),
2) Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (uchwała nr uchwała nr 88/20182019 z dnia 11 czerwca 2019 z późn. zm.).
§2
Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji wyborów Rad Dyscyplin w Uniwersytecie
Przyrodniczym w Lublinie 2021-2024
§3
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.1668 z późn. zm.)
Statut – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
KWU – należy przez to rozumieć Komisję Wyborczą Uczelni.
Regulamin wyborczy do rad dyscyplin– należy rozumieć Regulamin wyborczy
określający zasady organizacji wyborów rad dyscyplin w Uniwersytecie
Przyrodniczym w Lublinie na kadencję 201-2024
Tryb zdalny – oznacza tryb głosowania, w którym uprawnieni do głosowania
wykorzystują techniki informatyczne w sposób wskazany przez KWU.
§4
1. Kadencja rady dyscypliny 2021 -2024 rozpoczyna się 1 kwietnia 2021 roku a kończy
zgodnie z § 45a . ust. 2 Statutu wraz kadencją senatu Uczelni.
2. W skład rady dyscypliny wchodzą:
1) przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni prowadzących działalność
naukową w tej dyscyplinie co najmniej w 75% wymiaru pracy naukowej, wybrani
przez tę grupę pracowników,
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2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich prowadzących działalność
naukową w tej dyscyplinie co najmniej w 75% wymiaru pracy naukowej, wybrani
przez tę grupę pracowników.

§5
1. Liczba członków rady dyscypliny jest równa, ustalonej na dzień 31 stycznia 2021 r., liczbie
pracowników

zatrudnionych

na

stanowisku

profesora

lub

profesora

uczelni,

prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie co najmniej w wymiarze 75%
pełnego wymiaru czasu pracy.
2. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) przysługuje pracownikom zatrudnionym w
pełnym wymiarze czasu pracy i prowadzącym działalność naukową w danej dyscyplinie
co najmniej w wymiarze 75% wymiaru pracy naukowej.
3. Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) przysługuje nauczycielom akademickim
zatrudnionym pełnym wymiarze czasu pracy i spełniającym warunki określone w § 38 ust.
3 Statutu oraz prowadzącym działalność naukową w danej dyscyplinie co najmniej w
wymiarzen75% wymiaru pracy naukowej.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze ustala się wg stanu zatrudnienia na dzień 31.01.2021
§6
1. Zasady wyborów reguluje Ustawa, Statut i Regulamin wyborczy do rad dyscyplin.
2. Podczas ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz sytuacji
uniemożliwiających przeprowadzenie wyborów w sposób tradycyjny dopuszcza się
przeprowadzenie tajnych wyborów do rad dyscyplin w trybie zdalnym.
§7
Sposób oraz instrukcje przeprowadzenia wyborów do Rad dyscyplin podaje KWU do
wiadomości wyborców z wyprzedzeniem 5dniowym
§8
1. Członek KWU może kandydować w wyborach do rady dyscypliny.
2. Członek KWU nie może uczestniczyć w pracach komisji podczas głosowania do rady
dyscypliny, do której kandyduje.
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§9
1. Przewodniczący KWU lub wyznaczony przez niego członek KWU jest przewodniczącym
komisji liczącej głosy oraz sprawuje nadzór nad przebiegiem głosowania.
2. KWU sporządza protokół niezwłocznie po przeliczeniu wyników głosowania.
§ 10
1. Po każdym zebraniu wyborczym sporządzany jest protokół.
2. W protokole należy podać:
1)

liczbę osób uprawnionych do głosowania,

2)

liczbę głosów oddanych,

3)

liczbę głosów ważnych,

4)

liczbę głosów nieważnych,

5)

liczbę głosów oddanych na kandydatów, którzy zostali członkami rady dyscypliny.
§ 11

1. Głos oddany na kandydatów do rady dyscypliny jest ważny, jeżeli został oddany w
wyznaczonym przez KWU czasie, a na karcie zaznaczono liczbę kandydatów równą
lub mniejszą od liczby wybieranych członków rady dyscypliny.
2. Członkiem rady dyscypliny zostaje kandydat, który uzyskał więcej niż połowę ważnie
oddanych głosów.
3. W przypadku uzyskania więcej niż połowy ważnie oddanych głosów przez kandydatów w
liczbie przewyższającą liczbę miejsc, o pierwszeństwie decyduje większa bezwzględna
liczba uzyskanych głosów.
4. Jeżeli w pierwszym głosowaniu dokonano wyboru członków w liczbie mniejszej niż
liczba mandatów komisja wyborcza ogłasza kolejne tury głosowania aż do wypełnienia
limitu miejsc.
5. Do II tury wyborów dopuszcza się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów
spośród kandydatów, którzy nie uzyskali mandatu w I głosowaniu, w liczbie równej
nieobsadzonym mandatom + 2, a do III tury w liczbie równej nieobsadzonym mandatom
+ 1, przy czym jeżeli tak wynika z liczby dokonanych zgłoszeń kandydatów możliwe jest
głosowanie w II turze wyborów na kandydatów w liczbie równej nieobsadzonym
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mandatom +1 lub w liczbie równej nieobsadzonym mandatom, a w III i kolejnych turach
wyborów w liczbie równej nieobsadzonym mandatom.
6. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą najmniejszą wymaganą liczbę
głosów, do kolejnej tury przechodzą wszyscy ci kandydaci.
7. Głosowanie uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób uprawnionych
uczestniczących w głosowaniu.
§ 12
1. Listy kandydatów zostaną opublikowane na stronie internetowej w zakładce wybory w
Biuletynie Informacji Publicznych (BIP ) dostępnego na stronie internetowej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
2. Wyborca ma obowiązek zweryfikowania swoich danych na liście wyborczej
3. Brak zgody na kandydowanie musi zostać zgłoszony pisemnie do KWU w celu wykreślenia
z list osób uprawnionych wyborców
4. Wszystkie uwagi oraz wnioski o wykreślenie z list wyborczych KWU przyjmuje w terminie
w sposób określony w oddzielnym komunikacie
5. Brak zgłoszenia prośby o wykreślenie z kandydowania do Rady Dyscypliny uznawany jest
za wyrażenie zgody na kandydowanie
§ 13
Uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyboru do rad dyscyplin powstałe w trakcie wyborów
przyjmuje w formie pisemnej i rozstrzyga KWU w terminie do 24 godzin od daty
ogłoszenia wyników wyborów. Rozstrzygnięcie KWU jest ostateczne.
§ 14
Regulamin wyborczy do rad dyscyplin został uchwalony przez Senat Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2021 r.
§ 15
Regulamin wyborczy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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