STATUT UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
Załącznik nr 4

ORDYNACJA WYBORCZA
UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Ordynacja ustala zasady wyboru:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

senatu;
rektora;
prorektorów;
rady wydziału;
dziekana;
prodziekanów;
rady instytutu,
uczelnianego kolegium elektorów;
wydziałowego kolegium elektorów;
komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich;
komisji dyscyplinarnej dla studentów;
komisji dyscyplinarnej dla doktorantów;
odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów;
odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów.

2. Ordynacja wyborcza ustala zasady powoływania i działania:
1)
2)

uczelnianej komisji wyborczej;
wydziałowej komisji wyborczej.
§2

1. Czynne prawo wyborcze do organów i instytucji, o których mowa w §1 ust.1, przysługuje:
1) nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym
miejscu pracy;
2) pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w
Uniwersytecie;
3) studentom Uniwersytetu;
4) doktorantom Uniwersytetu.
2. Bierne prawo wyborcze do organów i instytucji, o których mowa w §1 ust.1, przysługuje:
1) nauczycielom akademickim, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku
życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku
życia, zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy;
2) pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w
Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy;
3) studentom Uniwersytetu;
4) doktorantom Uniwersytetu.
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3. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 nie dotyczy kandydatów na rektora.
4. Prawa wyborcze, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przysługują:
1) osobom pozbawionym praw publicznych;
2) osobom, co do których, na mocy prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej,
orzeczono karę przewidzianą w art. 140 ust. 1 pkt 3 oraz art. 212 pkt 4 ustawy.
§3
Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów określają
odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów.
§4
1. Każdy wyborca, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze, ma prawo do zgłaszania
kandydatów.
2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
3. Wyborcy biorą udział w głosowaniu wyłącznie osobiście.
§5
1. Czas i miejsce wyborów podaje się do wiadomości wyborców co najmniej na 7 dni przed
datą wyborów poprzez wywieszenie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w poszczególnych
podstawowych jednostkach organizacyjnych oraz w rektoracie, a w odniesieniu do wyborów
studentów i doktorantów – również na tablicach ogłoszeń w domach studenckich Uniwersytetu.
Obwieszczenie o wyborach zamieszcza się również na stronach internetowych Uniwersytetu.
2. Obwieszczenie o wyborach musi zawierać wskazanie czasu i miejsca ewentualnej drugiej
tury wyborów.
§6
1. Wybory przez głosowanie odbywają się na zebraniach wyborczych.
2. Zebranie wyborcze służy wyłącznie przeprowadzeniu wyborów.
3. Zebranie wyborcze zwołuje i prowadzi przewodniczący odpowiedniej komisji wyborczej,
przy pomocy członków tej komisji, przy czym wymagana jest obecność co najmniej połowy
składu członków danej komisji.
4. W przypadku nieobecności przewodniczącego zebranie prowadzi upoważniony przez niego
członek komisji. O dokonaniu upoważnienia przewodniczący wydziałowej komisji informuje
przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej. Przewodniczący uczelnianej komisji
wyborczej informuje rektora o dokonaniu upoważnienia.
5. Przewodniczący komisji jest obowiązany zapewnić w trakcie zebrania wyborczego
możliwość oddania głosu w miejscu zapewniającym tajność głosowania.
§7
1. Zebranie wyborcze jest ważne, jeżeli w pierwszej turze wzięła w nim udział co najmniej
połowa uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku, w którym pierwsza tura zebrania wyborczego nie może się odbyć ze względu
na brak wymaganej liczby obecnych wyborców, przewodniczący komisji wyborczej zarządza
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drugą turę wyborów. Druga tura wyborów odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w
obwieszczeniu o wyborach.
3. Zebranie wyborcze odbywające się w drugiej turze jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co
najmniej jedna trzecia uprawnionych do głosowania wyborców, z zastrzeżeniem ust. 7.
4. W przypadku, w którym druga tura zebrania wyborczego nie może się odbyć ze względu na
brak wymaganej liczby obecnych wyborców, przewodniczący komisji wyborczej zamyka
zebranie wyborcze.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, właściwa komisja wyborcza ustala ponowny termin
zebrania wyborczego. Przepisy § 5 oraz § 7 ust. 1 - 2 stosuje się odpowiednio.
6. Druga tura ponownego zebrania wyborczego jest ważna, jeżeli wzięła w nim udział co
najmniej jedna piąta uprawnionych do głosowania wyborców, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W wyborach organów jednoosobowych za wybraną uznaje się osobę, która uzyskała więcej
niż połowę ważnych głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby wyborców.
8. W przypadku niedokonania skutecznego wyboru w trybie ustalonym przepisami niniejszego
paragrafu uczelniana komisja wyborcza podejmuje decyzję o ponownym przeprowadzeniu w
niezbędnym zakresie nierozstrzygniętych wyborów, poczynając od zgłaszania kandydatów.
§8
1. Za wybranych do organów i instytucji, o których mowa w §1 ust.1, uważa się kandydatów,
którzy uzyskali w głosowaniu więcej niż połowę ważnych głosów.
2. W przypadku niedokonania wyboru na dane stanowisko w pierwszym głosowaniu, komisja
wyborcza zarządza drugie bądź kolejne głosowanie.
3. W drugim bądź kolejnym głosowaniu uczestniczą kandydaci, którzy uzyskali kolejno
najwięcej głosów, jednak w liczbie nie większej niż podwójna, w stosunku do liczby mandatów
pozostałych do obsadzenia. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów
równej liczby głosów, co skutkuje przekroczeniem liczby kandydatów dopuszczanych do
określonego głosowania, do głosowania dopuszcza się wszystkich tych kandydatów.
4. Kolejne głosowania w pierwszej bądź drugiej turze przeprowadza się do momentu
obsadzenia wszystkich przewidzianych mandatów, bez ogłaszania przerwy w zebraniu
wyborczym, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Po bezskutecznym przeprowadzeniu pięciu kolejnych głosowań przewodniczący może
zamknąć zebranie wyborcze. W takiej sytuacji odpowiednie zastosowanie ma przepis § 7 ust.8.
§9
1. Kadencja organów i instytucji, o których mowa w §1 ust.1, trwa 4 lata i rozpoczyna się
1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja.
2. Organy kolegialne pełnią swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się organów nowej
kadencji.
3. Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji rektora przed upływem kadencji składa się w
formie pisemnej przewodniczącemu uczelnianej komisji wyborczej.
4. Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji dziekana przed upływem kadencji składa się
w formie pisemnej przewodniczącemu wydziałowej komisji wyborczej.
5. Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji bądź sprawowania mandatu w ciałach
kolegialnych określonych w §1 ust.1 pkt 1, pkt 3, pkt 7 oraz pkt od 9 do 13, a także określonych
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w §1 ust. 2 pkt 1, składa się przewodniczącemu uczelnianej komisji wyborczej, natomiast
określonych w §1 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 oraz § 1 ust.2 pkt 2 przewodniczącemu wydziałowej
komisji wyborczej.

Rozdział 2
Skład i wybór Senatu
§ 10
1. W skład senatu wchodzą:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

rektor;
prorektorzy, w liczbie nie większej niż czterech;
dziekani, w liczbie jedenastu;
nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy
doktora habilitowanego, zatrudnieni na wydziałach, w liczbie piętnastu;
nauczyciele akademiccy niewymienieni w pkt 4, w liczbie trzynastu (po jednym z
każdego wydziału oraz dwie osoby reprezentujące jednostki międzywydziałowe i
ogólnouczelniane);
przedstawiciele studentów, w liczbie dwunastu;
przedstawiciele doktorantów, w liczbie jednego;
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, w liczbie trzech.

2. Ta sama osoba nie może być członkiem senatu dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.
Nie dotyczy to osób wchodzących w skład senatu w związku z pełnieniem funkcji organu
jednoosobowego Uniwersytetu.
3. Członków senatu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, wybierają nauczyciele akademiccy w
podstawowych jednostkach organizacyjnych i w jednostkach międzywydziałowych.
4. Tryb wyborów członków senatu, o których mowa w ust. 1 pkt 6, określają odpowiednio:
regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów, przy czym członków
senatu – przedstawicieli doktorantów wybierają wszyscy doktoranci Uniwersytetu.
5. Członków senatu, o których mowa w ust. 1 pkt 7, wybierają pracownicy Uniwersytetu
niebędący nauczycielami akademickimi w okręgach wyborczych. Uczelniana komisja
wyborcza każdorazowo ustala listę okręgów wyborczych i podział mandatów na poszczególne
okręgi.
6. Wydziałom przysługują w senacie następujące liczby mandatów obsadzanych przez
nauczycieli akademickich:
1) Wydział Biologii - 2, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 1;
b) pozostali nauczyciele akademiccy –1;
2) Wydział Filologiczny – 3, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 2;
b) pozostali nauczyciele akademiccy –1;
3) Wydział Humanistyczny – 4, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 3;
b) pozostali nauczyciele akademiccy – 1;
4) Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia – 2, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 1;
b) pozostali nauczyciele akademiccy – 1;
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5) Wydział Matematyczno-Fizyczny – 2, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 1;
b) pozostali nauczyciele akademiccy – 1;
6) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – 3, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 2;
b) pozostali nauczyciele akademiccy – 1;
7) Wydział Nauk o Ziemi – 2, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 1
b) pozostali nauczyciele akademiccy – 1
8) Wydział Prawa i Administracji – 2, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 1;
b) pozostali nauczyciele akademiccy – 1;
9) Wydział Teologiczny – 2, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 1;
b) pozostali nauczyciele akademiccy – 1;
10) Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług – 2, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 1;
b) pozostali nauczyciele akademiccy – 1;
11) Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny
w Gorzowie Wielkopolskim – 2, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 1;
b) pozostali nauczyciele akademiccy – 1;
12) jednostki międzywydziałowe – 2 (nauczyciele akademiccy, w tym nie więcej niż jeden
nauczyciel posiadający tytuł naukowy albo stopień doktora habilitowanego).
§ 11
1. Wybory do senatu zarządza rektor, a przeprowadza uczelniana komisja wyborcza,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Wybory członków senatu, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 i pkt 5, w zakresie określonym
w § 10 ust. 6 pkt od 1 do 11, na podstawie upoważnienia uczelnianej komisji wyborczej
zarządza dziekan, a przeprowadzają odpowiednie wydziałowe komisje wyborcze.
3. Wybory członków senatu, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 6, na podstawie upoważnienia
uczelnianej komisji wyborczej, przeprowadzają odpowiednie komisje wyborcze samorządu
studenckiego i samorządu doktorantów, w trybie określonym w ich regulaminach.
§ 12
1. Mandat członka senatu wygasa przed upływem kadencji w razie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

śmierci;
zrzeczenia się mandatu;
utraty biernego prawa wyborczego ze względu na pozbawienie praw publicznych lub
ustanie stosunku pracy na Uniwersytecie;
odwołania członka senatu przez wyborców;
zakończenia sprawowania funkcji określonej w § 10 ust. 1 pkt 1 – 3.
ustania zatrudnienia w podstawowej jednostce organizacyjnej, której reprezentantem
w senacie była dana osoba,
uzyskania stopnia doktora habilitowanego przez osobę, która do senatu została
wybrana jako reprezentant grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu
albo stopnia naukowego,
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8)

utraty przez członka senatu reprezentującego studentów albo doktorantów
odpowiednio statusu studenta albo doktoranta.

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza senat w drodze uchwały, która powinna zostać podjęta na
najbliższym posiedzeniu wyznaczonym po dniu zajścia zdarzenia powodującego wygaśnięcie
mandatu.
3. W razie wygaśnięcia mandatu przeprowadza się w danej grupie uprawnionych wybory
uzupełniające. Wybory uzupełniające odbywają się w trybie przewidzianym dla wyborów
zwykłych.
4. Kadencja członka senatu wybranego w wyborach uzupełniających kończy się z dniem
upływu kadencji senatu.

Rozdział 3
Wybór rektora
§ 13
1. Wyboru rektora dokonuje uczelniane kolegium elektorów.
2. Na stanowisko rektora mogą kandydować nauczyciele akademiccy, którzy posiadają tytuł
naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego.
3. Warunkiem pełnienia funkcji rektora jest zatrudnienie w Uniwersytecie jako podstawowym
miejscu pracy.
4. Na stanowisko rektora mogą kandydować osoby spoza Uniwersytetu, jeżeli odpowiadają
warunkom określonym w ust. 2. Osoba taka jest zatrudniana w Uniwersytecie jako
podstawowym miejscu pracy najpóźniej w dniu poprzedzającym objęcie funkcji rektora.
Zatrudnienie odbywa się z pominięciem wymagań określonych w art. 121 ust. 3 ustawy.
5. Rektor nie może być wybrany do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące
po sobie pełne kadencje.
6. Stanowisko rektora nie może być łączone ze stanowiskiem dziekana.
§ 14
1. Kandydatów na stanowisko rektora zgłaszają w formie pisemnej wyborcy wraz
z pisemnym oświadczeniem kandydata o zgodzie na kandydowanie do uczelnianej komisji
wyborczej, najpóźniej 7 dni przed terminem wyborów rektora przewidzianym
w kalendarzu wyborczym.
2. Zgłoszenie kandydata na rektora musi zostać poparte przez co najmniej 15 wyborców
posiadających w uniwersytecie czynne prawo wyborcze, zatrudnionych bądź studiujących,
reprezentujących co najmniej trzy wydziały lub jednostki międzywydziałowe, w tym co
najmniej 10 wyborców posiadających stopień bądź tytuł naukowy.
3. Uczelniana komisja wyborcza zwołuje zebranie wyborcze uczelnianego kolegium elektorów
i przeprowadza wybory rektora.
4. Przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej stwierdza na piśmie wybór rektora i
niezwłocznie zawiadamia o wyborze ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
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§ 15
1. Rektor może być odwołany przez uczelniane kolegium elektorów.
2. Wniosek o odwołanie rektora może być zgłoszony przez co najmniej połowę statutowego
składu senatu. Wniosek jest składany do uczelnianej komisji wyborczej.
3. Zebranie uczelnianego kolegium elektorów w sprawie odwołania rektora uczelniana komisja
wyborcza zwołuje nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w
ust. 2.
4. Uchwała o odwołaniu rektora jest podejmowana większością co najmniej 3/4 głosów w
obecności co najmniej 2/3 składu uczelnianego kolegium elektorów.
§ 16
1. Mandat rektora wygasa w razie:
1)
2)
3)
4)
5)

śmierci;
rezygnacji ze stanowiska;
utraty biernego prawa wyborczego ze względu na pozbawienie praw publicznych
lub ustanie stosunku pracy na Uniwersytecie;
odwołania;
zaistnienia innych okoliczności wskazanych w ustawie.

2. Wygaśnięcie mandatu rektora stwierdza senat w drodze uchwały, która powinna zostać
podjęta na najbliższym posiedzeniu wyznaczonym po dniu zajścia zdarzenia powodującego
wygaśnięcie mandatu. Posiedzenie senatu zwołuje przewodniczący uczelnianej komisji
wyborczej.
3. W razie wygaśnięcia mandatu przeprowadza się wybory uzupełniające. Wybory
uzupełniające odbywają się w trybie przewidzianym dla wyborów zwykłych.
4. Kadencja rektora wybranego w wyborach uzupełniających kończy się z dniem upływu
kadencji senatu.

Rozdział 4
Wybór prorektorów
§ 17
1. Uczelniane kolegium elektorów wybiera prorektorów.
2. Na stanowisko prorektora mogą kandydować zatrudnieni w Uniwersytecie nauczyciele
akademiccy, którzy posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego.
3. Kandydatów na prorektorów zgłasza w formie pisemnej rektor wraz z pisemnym
oświadczeniem kandydatów o zgodzie na kandydowanie skierowanym do uczelnianej komisji
wyborczej, najpóźniej 7 dni przed terminem wyborów prorektorów przewidzianym w
kalendarzu wyborczym.
4. Uczelniana komisja wyborcza najpóźniej w terminie 14 dni od daty wyboru rektora zwołuje
zebranie wyborcze uczelnianego kolegium elektorów w celu przeprowadzenia wyborów
prorektorów oraz niezwłocznie powiadamia przedstawicieli studentów i doktorantów w
uczelnianym kolegium elektorów o osobie kandydującej na stanowisko prorektora właściwego
do spraw studenckich.
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5. Osoba kandydująca na stanowisko prorektora właściwego do spraw studenckich musi
uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów w uczelnianym kolegium
elektorów. Zgoda przedstawicieli studentów i doktorantów powinna być udzielona w terminie
3 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, i przekazana uczelnianej komisji
wyborczej. Niezajęcie stanowiska w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym uważa się
za wyrażenie zgody.
6. Na każdego z kandydatów na prorektora głosuje się oddzielnie.
7. Prorektor nie może być wybrany do pełnienia tej funkcji na więcej niż dwie następujące po
sobie kadencje.
§ 18
1. Prorektor może być odwołany przez uczelniane kolegium elektorów.
2. Wniosek o odwołanie prorektora może być zgłoszony przez rektora albo co najmniej połowę
statutowego składu senatu, a pisemny wniosek o odwołanie prorektora właściwego do spraw
studenckich może być zgłoszony również przez 3/4 przedstawicieli studentów i doktorantów
wchodzących w skład senatu. Wnioski składane są do uczelnianej komisji wyborczej.
3. Zebranie uczelnianego kolegium elektorów w sprawie odwołania prorektora uczelniana
komisja wyborcza zwołuje nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, o którym
mowa w ust. 2.
4. Uchwała o odwołaniu prorektora jest podejmowana bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej 2/3 statutowego składu uczelnianego kolegium elektorów.
5. Do prorektora stosuje się odpowiednio postanowienia § 16.

Rozdział 5
Skład i wybór rady wydziału
§ 19
1. W skład rady wydziału wchodzą:
1)
2)
3)
4)

dziekan;
prodziekani;
profesorowie oraz doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale;
wybrani przedstawiciele:
a) pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale – w
liczbie stanowiącej 20 % składu rady;
b) studentów i doktorantów - w liczbie stanowiącej 20 % składu rady;
c) pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi – w liczbie
stanowiącej 5 % składu rady.

2. W skład rady wydziału, w którym zatrudnionych jest więcej niż pięćdziesięciu
nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora albo stopień
naukowy doktora habilitowanego wchodzą:
1)
2)
3)

dziekan;
prodziekani;
profesorowie oraz doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale wybierani na
zasadach i w trybie określonym w ordynacji, w liczbie nie większej niż 55% składu
rady, przy czym z każdej z jednostek, z której składa się wydział, w skład rady
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4)

wydziału wchodzi jej kierownik albo wskazany przez niego nauczyciel akademicki
posiadający tytuł profesora bądź tytuł doktora habilitowanego;
wybrani przedstawiciele:
a) pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale – w liczbie
stanowiącej 20 % składu rady;
b) studentów i doktorantów - w liczbie stanowiącej 20 % składu rady;
c) pracowników wydziału nie będących nauczycielami akademickimi – w liczbie
stanowiącej 5 % składu rady.
§ 20

1. Wybory przedstawicieli do rady wydziału zarządza dziekan, a przeprowadza wydziałowa
komisja wyborcza.
2. Rada wydziału ustala liczbę mandatów przypadających dla poszczególnych grup
społeczności akademickiej wchodzących w skład rady wydziału.
3. Kandydatów na przedstawicieli do rady wydziału, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 4 lit. a
i lit. c oraz ust. 2 pkt 3 i pkt 4 lit. a i lit. c zgłaszają w formie pisemnej wyborcy wraz z pisemnym
oświadczeniem kandydata o zgodzie na kandydowanie do wydziałowej komisji wyborczej,
najpóźniej 2 dni przed dniem wyborów wskazanym w obwieszczeniu.
4. Do członków rady wydziału stosuje się odpowiednio postanowienia § 12, przy czym
kompetencje senatu przysługują radzie wydziału.
5. Postanowienia dotyczące rady wydziału stosuje się odpowiednio do rady instytutu.

Rozdział 6
Wybór dziekana
§ 21
1. Wyboru dziekana dokonuje wydziałowe kolegium elektorów.
2. Wybory dziekana przeprowadza wydziałowa komisja wyborcza.
3. Na stanowisko dziekana mogą kandydować nauczyciele akademiccy, którzy posiadają tytuł
naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego.
4. Warunkiem pełnienia funkcji dziekana jest zatrudnienie w Uniwersytecie jako podstawowym
miejscu pracy.
5. Dziekan nie może być wybrany do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące
po sobie pełne kadencje.
§ 22
1. Kandydatów na stanowisko dziekana zgłaszają w formie pisemnej wyborcy wraz
z pisemnym oświadczeniem kandydata o zgodzie na kandydowanie do wydziałowej komisji
wyborczej, najpóźniej 7 dni przed dniem wyborów wskazanym w obwieszczeniu.
2. Zgłoszenie kandydata na dziekana musi zostać poparte przez co najmniej 7 wyborców
posiadających na wydziale czynne prawo wyborcze, w tym co najmniej 5 wyborców
posiadających stopień bądź tytuł naukowy.
3. Wydziałowa komisja wyborcza zwołuje zebranie wyborcze wydziałowego kolegium
elektorów i przeprowadza wybory dziekana.
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§ 23
1. Dziekan może być odwołany przez wydziałowe kolegium elektorów.
2. Wniosek o odwołanie dziekana może być zgłoszony przez co najmniej połowę statutowego
składu rady wydziału. Wniosek jest składany do wydziałowej komisji wyborczej.
3. Zebranie wydziałowego kolegium elektorów w sprawie odwołania dziekana wydziałowa
komisja wyborcza zwołuje nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, o którym
mowa w ust. 2.
4. Uchwała o odwołaniu dziekana jest podejmowana większością co najmniej 3/4 głosów w
obecności co najmniej 2/3 składu wydziałowego kolegium elektorów.
§ 24
1. Mandat dziekana przed upływem kadencji wygasa w razie:
1)
2)
3)
4)
5)

śmierci;
rezygnacji ze stanowiska;
utraty biernego prawa wyborczego ze względu na pozbawienie praw publicznych
lub ustanie stosunku pracy na Uniwersytecie;
odwołania;
zaistnienia innych okoliczności wskazanych w ustawie.

2. Wygaśnięcie mandatu dziekana stwierdza rada wydziału w drodze uchwały, która powinna
zostać podjęta na najbliższym posiedzeniu wyznaczonym po dniu zajścia zdarzenia
powodującego wygaśnięcie mandatu. Posiedzenie rady zwołuje przewodniczący wydziałowej
komisji wyborczej.
3. W razie wygaśnięcia mandatu przeprowadza się wybory uzupełniające. Wybory
uzupełniające odbywają się w trybie przewidzianym dla wyborów zwykłych.
4. Kadencja dziekana wybranego w wyborach uzupełniających kończy się z dniem upływu
kadencji senatu.

Rozdział 7
Wybór prodziekanów
§ 25
1. Wyboru prodziekanów dokonuje wydziałowe kolegium elektorów.
2. Kandydatów na prodziekanów zgłasza w formie pisemnej dziekan wraz z pisemnym
oświadczeniem kandydatów o zgodzie na kandydowanie wydziałowej komisji wyborczej,
najpóźniej 7 dni przed terminem wyborów wskazanym w obwieszczeniu.
3. Wydziałowa komisja wyborcza najpóźniej w terminie 14 dni od daty wyboru dziekana
zwołuje zebranie wyborcze wydziałowego kolegium elektorów w celu przeprowadzenia
wyborów prodziekanów oraz niezwłocznie powiadamia przedstawicieli studentów i
doktorantów w wydziałowym kolegium elektorów o osobie kandydującej na stanowisko
prodziekana właściwego do spraw studenckich.
4. Osoba kandydująca na stanowisko prodziekana właściwego do spraw studenckich musi
uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów w wydziałowym kolegium
elektorów. Zgoda przedstawicieli studentów i doktorantów powinna być udzielona w terminie
3 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 i przekazana wydziałowej komisji
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wyborczej. Niezajęcie stanowiska w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym uważa się
za wyrażenie zgody.
5. Na każdego z kandydatów na prodziekana głosuje się oddzielnie.
§ 26
1. Prodziekan może być odwołany przez wydziałowe kolegium elektorów.
2. Wniosek o odwołanie prodziekana może być zgłoszony przez dziekana albo przez co
najmniej połowę statutowego składu rady wydziału. Pisemny wniosek o odwołanie prodziekana
właściwego do spraw studenckich może być zgłoszony również przez 3/4 przedstawicieli
studentów i doktorantów wchodzących w skład rady wydziału. Wniosek jest składany do
wydziałowej komisji wyborczej.
3. Zebranie wydziałowego kolegium elektorów w sprawie odwołania prodziekana wydziałowa
komisja wyborcza zwołuje nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, o którym
mowa w ust. 2.
4. Uchwała o odwołaniu prodziekana jest podejmowana bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej 2/3 statutowego składu wydziałowego kolegium elektorów.
5. Do prodziekana stosuje się odpowiednio postanowienia § 24.
§ 27
1. Liczby prodziekanów dla poszczególnych wydziałów określone są w załączniku nr 1 do
ordynacji wyborczej.
2. Prodziekan nie może być wybrany do pełnienia tej funkcji na więcej niż dwie następujące po
sobie pełne kadencje.

Rozdział 8
Skład i wybór uczelnianego kolegium elektorów
§ 28
1. W skład uczelnianego kolegium elektorów wchodzi:
1) 54 albo 55, w zależności od wyniku wyborów członków senatu w jednostkach
międzywydziałowych, przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających
tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
2) 26 albo 25, w zależności od wyniku wyborów członków senatu w jednostkach
międzywydziałowych, przedstawicieli nauczycieli akademickich niewymienionych
w pkt 1;
3) 23 przedstawicieli studentów i doktorantów;
4) 10 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
2. Członków uczelnianego kolegium elektorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2,
wybierają nauczyciele akademiccy na poszczególnych wydziałach i w jednostkach
międzywydziałowych.
3. Tryb wyborów członków uczelnianego kolegium elektorów, o których mowa w ust. 1 pkt 3
określają odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu
doktorantów, przy czym członków uczelnianego kolegium elektorów – przedstawicieli
doktorantów wybierają wszyscy doktoranci Uniwersytetu.
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4. Liczbę przedstawicieli studentów z poszczególnych wydziałów i doktorantów w
uczelnianym kolegium elektorów ustala senat w drodze uchwały proporcjonalnie do
liczebności obu tych grup według stanu z dnia 31 grudnia w ostatnim roku kadencji, z tym że
doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela, a studentom każdego
z wydziałów przysługuje co najmniej jeden mandat.
5. Członków uczelnianego kolegium elektorów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, wybierają
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w okręgach wyborczych. Uczelniana
komisja wyborcza ustali każdorazowo listę okręgów wyborczych i podział mandatów na
poszczególne okręgi.
6. Wydziałom przysługują w uczelnianym kolegium elektorów następujące liczby mandatów
obsadzanych przez nauczycieli akademickich:
1) Wydział Biologii - 6, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 4;
b) pozostali nauczyciele akademiccy –2;
2) Wydział Filologiczny – 6, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 4;
b) pozostali nauczyciele akademiccy – 2;
3) Wydział Humanistyczny - 12, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 10;
b) pozostali nauczyciele akademiccy – 2;
4) Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia – 6, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 4;
b) pozostali nauczyciele akademiccy – 2 ;
5) Wydział Matematyczno-Fizyczny – 6, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 4;
b) pozostali nauczyciele akademiccy – 2;
6) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - 8, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 6;
b) pozostali nauczyciele akademiccy – 2;
7) Wydział Nauk o Ziemi – 6, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 4;
b) pozostali nauczyciele akademiccy – 2;
8) Wydział Prawa i Administracji – 6, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 4;
b) pozostali nauczyciele akademiccy – 2;
9) Wydział Teologiczny – 6, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 4;
b) pozostali nauczyciele akademiccy – 2;
10) Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług – 6, w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 4;
b) pozostali nauczyciele akademiccy – 2;
11) Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim – 3,
w tym:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 2;
b) pozostali nauczyciele akademiccy – 1;
12) jednostki międzywydziałowe – 3 nauczyciele akademiccy, w tym co najmniej dwaj
nieposiadający tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego.
7. Jednostkom międzywydziałowym przysługuje po jednym mandacie dla każdej jednostki.
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§ 29
1. Wybory do uczelnianego kolegium elektorów zarządza rektor, a przeprowadza uczelniana
komisja wyborcza, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Wybory członków uczelnianego kolegium elektorów, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i
pkt 2, w zakresie określonym § 28 ust. 6 pkt od 1 do 11, na podstawie upoważnienia uczelnianej
komisji wyborczej zarządza dziekan, a przeprowadzają odpowiednie wydziałowe komisje
wyborcze.
3. Wybory członków uczelnianego kolegium elektorów, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 3,
na podstawie upoważnienia uczelnianej komisji wyborczej, przeprowadzają odpowiednie
komisje
wyborcze
samorządu
studenckiego
i
samorządu
doktorantów,
w trybie określonym ich regulaminach.
§ 30
1. Mandat członka uczelnianego kolegium elektorów wygasa w razie:
1)
2)
3)
4)

śmierci;
zrzeczenia się mandatu;
utraty biernego prawa wyborczego ze względu na pozbawienie praw publicznych
lub ustanie stosunku pracy na Uniwersytecie;
odwołania elektora przez wyborców.

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza senat w drodze uchwały, która powinna zostać podjęta na
najbliższym posiedzeniu wyznaczonym po dniu zajścia zdarzenia powodującego wygaśnięcie
mandatu.
3. W razie wygaśnięcia mandatu przeprowadza się w danej grupie uprawnionych wybory
uzupełniające. Wybory uzupełniające odbywają się w trybie przewidzianym dla wyborów
zwykłych.
4. Kadencja członka uczelnianego kolegium elektorów wybranego
uzupełniających kończy się z dniem upływu kadencji senatu.

w wyborach

Rozdział 9
Skład i wybór wydziałowego kolegium elektorów
§ 31
1. W skład wydziałowego kolegium elektorów wchodzą:
1)
2)

profesorowie oraz doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale;
wybrani przedstawiciele:
a) pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale – w liczbie
stanowiącej 20 % składu kolegium;
b) studentów i doktorantów – w liczbie stanowiącej 20 % składu kolegium;
c) pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi – w liczbie
stanowiącej 5 % składu kolegium.
2. Wybory przedstawicieli do wydziałowego kolegium elektorów zarządza dziekan, a
przeprowadza wydziałowa komisja wyborcza.
3. Liczbę mandatów przysługujących poszczególnym grupom wyborców określa rada
wydziału.
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§ 32
1. Wybory do wydziałowego kolegium elektorów zarządza dziekan, a przeprowadza
wydziałowa komisja wyborcza.
2. Wybory członków wydziałowego kolegium elektorów, o których mowa w § 31 ust. 1 pkt 2
lit. b, na podstawie upoważnienia wydziałowej komisji wyborczej, przeprowadzają
odpowiednie komisje wyborcze samorządu studenckiego i samorządu doktorantów,
w trybie określonym ich regulaminach.
3. Do członków wydziałowego kolegium elektorów stosuje się odpowiednio postanowienia §
30, przy czym kompetencje senatu przysługują radzie wydziału.

Rozdział 10
Kalendarz wyborczy
§ 33
1. Wybory do organów Uniwersytetu określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 - 8 odbywają się w
następującej kolejności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

wybory do uczelnianego kolegium elektorów;
wybory rektora;
wybory prorektorów;
wybory do rady wydziału;
wybory do wydziałowego kolegium elektorów;
wybory dziekana;
wybory prodziekanów;
wybory do senatu;
wybory do rad instytutów.

2. Kalendarz wyborczy dla Uniwersytetu i poszczególnych jego wydziałów ustala uczelniana
komisja wyborcza i podaje do wiadomości wyborców co najmniej na 30 dni przed datą
pierwszych wyborów poprzez wywieszenie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w
poszczególnych podstawowych jednostkach organizacyjnych oraz w rektoracie, a w
odniesieniu do wyborów studentów i doktorantów – również na tablicach ogłoszeń w domach
studenckich Uniwersytetu. Obwieszczenie o wyborach zamieszcza się także na stronach
internetowych Uniwersytetu.
3. Kalendarz wyborczy powinien przewidywać zakończenie wszystkich wyborów w
Uniwersytecie, organizowanych w związku ze zakończeniem kadencji organów uczelni, nie
później niż do dnia 30 czerwca roku, w którym kończy się kadencja, uwzględniając ewentualną
konieczność powtarzania określonych czynności wyborczych.
4. Z istotnych powodów uczelniana komisja wyborcza może dokonać zmiany w ustalonym
kalendarzu wyborczym z własnej inicjatywy, na wniosek senatu wyrażony uchwałą, rektora
albo wydziałowej komisji wyborczej. Przepis ust. 2, w zakresie wymagań co do informowania
wyborców, stosuje się w takiej sytuacji odpowiednio.
5. Szczegółowy kalendarz wyborczy dla wyborów przeprowadzanych na wydziale ustala
wydziałowa komisja wyborcza, przy czym kalendarz taki musi uwzględniać postanowienia
uczelnianego kalendarza wyborczego. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio z tym, że z
wnioskiem o zmianę może wystąpić rada wydziału, dziekan lub uczelniana komisja wyborcza.
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W przypadku wykazania niezgodności z kalendarzem uczelnianym wniosek uczelnianej
komisji wyborczej jest wiążący.

Rozdział 11
Wybór komisji dyscyplinarnych
§ 34
1. Komisję dyscyplinarną dla nauczycieli akademickich wybiera senat.
2. W skład komisji dyscyplinarnej, o której mowa w ust.1 wchodzi nie więcej niż 4
przedstawicieli z danego wydziału, w tym co najmniej 40% składu komisji stanowią
nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora
habilitowanego.
3. W skład komisji dyscyplinarnej, o której mowa w ust.1 wchodzą studenci delegowani przez
właściwy organ samorządu studenckiego. Studenci stanowią co najmniej 20% składu komisji.
4. Kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej wraz z pisemnym oświadczeniem
kandydata o zgodzie na kandydowanie zgłaszają rady wydziałów oraz członkowie senatu
będący nauczycielami akademickimi, a w odniesieniu do studentów – uczelniany organ
uchwałodawczy samorządu studenckiego.
5. Odwołanie członka komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich następuje
w trybie przewidzianym dla jego powołania.
6. Do komisji dyscyplinarnej stosuje się odpowiednio postanowienia § 12.
§ 35
1. Komisję dyscyplinarną dla studentów oraz odwoławczą komisje dyscyplinarną dla studentów
powołuje senat na wniosek rektora, spośród nauczycieli akademickich i studentów, którzy
złożyli pisemne oświadczenie o zgodzie na kandydowanie.
2. Kandydatów spośród studentów do komisji, o których mowa w ust. 2, przedstawia uczelniany
organ uchwałodawczy samorządu studenckiego.
3. Odwołanie członków komisji dyscyplinarnych, o których mowa w ust.1, następuje w trybie
przewidzianym dla ich powołania.
§ 36
Przepisy § 35 stosuje się odpowiednio do komisji dyscyplinarnych dla doktorantów, przy czym
do komisji tej powołuje się po 4 nauczycieli akademickich i 4 doktorantów.

Rozdział 12
Powoływanie komisji wyborczych
§ 37
1. Uczelnianą komisję wyborczą w składzie 15 osób, w tym jej przewodniczącego, powołuje
senat na wniosek rektora, nie później niż do końca stycznia w roku, w którym przeprowadzane
będą wybory.
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2. Wydziałową komisję wyborczą w składzie 4-8 osób, w tym jej przewodniczącego, powołuje
rada wydziału na wniosek dziekana, nie później niż do końca lutego w roku, w którym
przeprowadzane będą wybory.
3. Spośród studentów i doktorantów kandydatów do komisji wyborczych przedstawiają
rektorowi i dziekanowi właściwe organy samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.
4. W uczelnianej komisji wyborczej są reprezentowane wszystkie wydziały.
5. Komisje wyborcze działają od dnia wyboru do dnia wyboru nowych komisji.

Rozdział 13
Zadania komisji wyborczych
§ 38
1. Do zadań komisji wyborczych, o których mowa w § 37, należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ustalenie kalendarza wyborczego;
przyjmowanie zgłoszeń kandydatów oraz sporządzenie ich list;
sporządzanie rejestru wyborców uprawnionych do głosowania;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie wyborów;
zabezpieczenie dokumentacji wyborczej;
czuwanie nad zagwarantowaniem prawa tajności głosowania, w szczególności przez
zapewnienie w lokalu wyborczym miejsca gwarantującego dochowanie tajności
wyboru.

2. Wątpliwości powstające przy stosowaniu przepisów ustawy i statutu dotyczących wyborów
rozstrzyga uczelniana komisja wyborcza z własnej inicjatywy lub na wniosek innych komisji
wyborczych. Rozstrzygnięcia uczelnianej komisji wyborczej mają charakter wiążący.
3. Komisje wyborcze podejmują rozstrzygnięcia w sprawach związanych z wyborami
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu członków danej
komisji.

Rozdział 14
Technika i przebieg głosowania
§ 39
1. Listy kandydatów do organów i instytucji Uniwersytetu przedstawiane są wyborcom na
zebraniach wyborczych.
2. Osoba umieszczona na liście kandydatów musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie.
3. Kandydaci poszczególnych grup społeczności akademickiej umieszczani są na oddzielnych
kartach do głosowania.
§ 40
1. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania.
2. Wzór kart do głosowania ustala uczelniana komisja wyborcza.
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3. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania alfabetycznie, przy każdym
nazwisku ustala się miejsce (kratkę) służące do wskazania wyboru danego kandydata. Karta
może być zadrukowana tylko jednostronnie i musi być zaopatrzona w pieczęć Uniwersytetu
bądź wydziału.
4. Na karcie do głosowania zamieszcza się informację o sposobie głosowania oraz warunkach
ważności głosu.
§ 41
1. Przed przystąpieniem wyborcy do głosowania komisja wyborcza stwierdza jego tożsamość.
2. Po stwierdzeniu tożsamości wyborca otrzymuje od komisji kartę do głosowania właściwą
dla przeprowadzanych wyborów, opatrzoną pieczęcią. Wyborca potwierdza otrzymanie karty
do głosowania własnym podpisem w przeznaczonej na to rubryce rejestru wyborców.
3. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca w lokalu wyborczym
zapewniającego tajność głosowania.
§ 42
1. Wyborca oddaje głos na karcie do głosowania wydanej przez komisję wyborczą. Karta do
głosowania wrzucana jest do zabezpieczonej urny wyborczej.
2. Głos na wybieranego przez wyborcę kandydata oddaje się przez postawienie znaku „X” w
oznaczonym miejscu (kratce) przy nazwisku kandydata. Osobie oddającej głos przysługuje
prawo wyboru co najwyżej takiej liczby kandydatów, która jest równa liczbie osób
wybieranych w danych wyborach.
3. Wybranie na karcie do głosowania większej liczby kandydatów niż liczba osób wybieranych
w danych wyborach oznacza oddanie głosu nieważnego.
4. Głos jest nieważny także wówczas, gdy:
1) został oddany na karcie innej niż wydanej przez komisję wyborczą;
2) karta do głosowania została w całości przekreślona, przedarta lub uszkodzona w sposób
uniemożliwiający identyfikację oddanego głosu;
3) głosujący nie zastosował się do obowiązującego trybu wskazywania kandydatów, na
których głosuje;
4) głosujący dopisał na karcie do głosowania dodatkowe nazwiska, nazwy lub poczynił
inne dopiski.
§ 43
1. Po zakończeniu głosowania komisja wyborcza sporządza niezwłocznie protokół, w którym
podaje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

liczbę uprawnionych do głosowania;
liczbę głosujących;
liczbę głosów ważnych;
liczbę głosów nieważnych;
liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;
nazwiska osób wybranych.

2. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji obecni w trakcie głosowania.
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Rozdział 15
Ważność wyborów
§ 44
1. O ważności wyborów orzekają odpowiednio:
1)
2)

senat – w odniesieniu do organów ogólnouczelnianych;
rada wydziału – w odniesieniu do organów wydziałowych.

2. Stwierdzenie ważności wyborów następuje na najbliższym posiedzeniu organów, o których
mowa w pkt 1 i 2, po zrealizowaniu kalendarza wyborczego, z zastrzeżeniem § 46 ust. 4, nie
później niż do końca kadencji.
§ 45
1. Każdy wyborca jest uprawniony do wniesienia, w terminie 3 dni od daty zakończenia
wyborów do określonego organu, pisemnego protestu. Protest wniesiony po terminie nie
podlega rozpatrzeniu.
2. Podstawą protestu może być wyłącznie naruszenie przepisów prawa, statutu Uniwersytetu,
w tym w szczególności ordynacji wyborczej, mające istotny wpływ na wynik wyborów.
§ 46
1. Protest jest wnoszony odpowiednio do uczelnianej lub wydziałowej komisji wyborczej, w
zależności od tego, która z komisji przeprowadzała wybory do danego organu.
2. Komisja wyborcza w terminie 3 dni przekazuje protest do organu stwierdzającego ważność
wyborów wraz z pisemnym stanowiskiem odnośnie do sformułowanych w proteście zarzutów.
3. Ważność wyborów nie może być stwierdzona przed rozpatrzeniem protestów.
4. W przypadku uwzględnienia protestu organ orzekający w przedmiocie ważności wyborów
nakazuje ich powtórzenie w całości lub w części. W takim przypadku właściwa komisja
wyborcza niezwłocznie ustala kalendarz wyborczy dla powtarzanych czynności wyborczych.

Rozdział 16
Wybory uzupełniające
§ 47
1.W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu organu jednoosobowego lub mandatu w
organie kolegialnym lub wyborczym niezwłocznie zarządza się i przeprowadza wybory
uzupełniające. Wybory te przeprowadza się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.
2. Kadencja osób wybranych w wyborach uzupełniających kończy się z dniem upływu kadencji
osób, których mandat wygasł.
§ 48
Wyborów uzupełniających do organu kolegialnego lub wyborczego nie zarządza się, jeżeli do
końca kadencji tego organu kolegialnego pozostały mniej niż 3 miesiące, chyba że w wyniku
wygaśnięcia mandatów w danym organie kolegialnym lub wyborczym pozostałaby mniej niż
połowa określonej w przepisach ogólnej liczby jego członków.
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§ 49
1. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyborów.
2. W przypadku wyborów uzupełniających § 33 nie stosuje się. Właściwa komisja wyborcza
może ustalić terminarz czynności wyborczych.
§ 50
W razie zmian udziału procentowego poszczególnych grup społeczności akademickiej w
organie kolegialnym lub wyborczym, które naruszają wielkości określone w ustawie lub
statucie, § 48 stosuje się odpowiednio.

Załącznik nr 4.1
Liczba prodziekanów w poszczególnych wydziałach
Uniwersytetu Szczecińskiego
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Wydział Biologii – 2;
Wydział Filologiczny - 3;
Wydział Humanistyczny - 3;
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia - 3;
Wydział Matematyczno-Fizyczny - 2;
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - 3;
Wydział Nauk o Ziemi - 2;
Wydział Prawa i Administracji - 3;
Wydział Teologiczny - 2;
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług - 3;
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim - 2.
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