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Dzia$ I.
Wybory rektora i prorektorów

Rozdzia$ 1.
Wybory rektora

§1
Wyboru rektora dokona kolegium elektorów Uniwersytetu "l#skiego w Katowicach, zwane
dalej kolegium elektorów Uniwersytetu, z o$one z 200 elektorów.

§2
1. Przewodnicz#cy uczelnianej komisji wyborczej zwo a inauguracyjne posiedzenie
kolegium elektorów Uniwersytetu na dzie% 23 lutego 2016 r., w auli im. K. Lepszego
przy ul. Bankowej 12.
2. W ramach posiedzenia, o którym mowa w ust. 1, kolegium elektorów Uniwersytetu
wybiera ze swojego grona przewodnicz#cego kolegium w g osowaniu tajnym zwyk #
wi!kszo&ci# g osów. Kandydata na stanowisko przewodnicz#cego mo$e zg osi' ka$dy
cz onek kolegium, a tak$e przewodnicz#cy uczelnianej komisji wyborczej.
3. Przed wyborem przewodnicz#cego kolegium elektorów Uniwersytetu wybiera ze swego
grona komisj! skrutacyjn# oraz protokolanta.
4. Do czasu wyboru przewodnicz#cego kolegium elektorów Uniwersytetu obradami kieruje
przewodnicz#cy uczelnianej komisji wyborczej.
5. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, kolegium elektorów Uniwersytetu mo$e
zdecydowa' o przeprowadzeniu sonda$u wyborczego. W takim przypadku
przewodnicz#cy kolegium elektorów Uniwersytetu wzywa elektorów do umieszczenia
na karcie do g osowania nazwiska jednej osoby, która w ocenie elektora mog aby pe ni'
funkcj! rektora.
6. Wynik przeprowadzonego sonda$u podaje do wiadomo&ci cz onków kolegium elektorów
Uniwersytetu jego przewodnicz#cy, bezpo&rednio po obliczeniu g osów. Informacje w tej
sprawie podaje si! do wiadomo&ci publicznej w sposób zwyczajowo przyj!ty oraz
na stronie internetowej Uniwersytetu "l#skiego w Katowicach.
7. W posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, a tak$e w innych posiedzeniach kolegium
elektorów Uniwersytetu mog# uczestniczy' – z g osem doradczym w sprawach procedury
wyborczej – cz onkowie uczelnianej komisji wyborczej.

§3
1. Prawo zg aszania kandydatów na rektora przys uguje wy #cznie elektorom.
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2. Z zastrze$eniem ust. 3 i 8, kandydatów na rektora zg asza si! nie wcze&niej ni$
16 lutego 2016 r. i nie pó(niej ni$ 1 marca 2016 r.
3. Je$eli do dnia 1 marca 2016 r. nie zg oszono $adnego kandydata, termin zg aszania
kandydatów przed u$a si! do dnia wyborów. O przed u$eniu terminu przewodnicz#cy
uczelnianej komisji wyborczej informuje kierowników jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu "l#skiego w Katowicach w sposób zwyczajowo przyj!ty oraz na stronie
internetowej Uniwersytetu "l#skiego w Katowicach.
4. Zg oszenia kandydata dokonuje si! na pi&mie. Powinno ono zawiera' uzasadnienie
obejmuj#ce w szczególno&ci charakterystyk! osi#gni!' naukowych i do&wiadcze%
organizacyjnych kandydata oraz o&wiadczenie kandydata o wyra$eniu zgody
na kandydowanie i na opublikowanie jego danych osobowych.
5. Zg oszenia kandydata dokonuje si! na r!ce przewodnicz#cego uczelnianej komisji
wyborczej. Zg oszenia nale$y dokona' osobi&cie w Dziale Organizacyjno-Prawnym
Uniwersytetu "l#skiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, pokój nr 1, w godzinach
urz!dowania.
6. Uczelniana komisja wyborcza odmawia przyj!cia zg oszenia, je&li nie odpowiada ono
warunkom okre&lonym w ust. 4 oraz je$eli wp yn! o z naruszeniem terminów, o których
mowa w ust. 2.
7. Je$eli do dnia 1 marca 2016 r. albo do dnia up ywu terminu przed u$onego, o którym
mowa w ust. 3, zg oszony zostanie przynajmniej jeden kandydat na rektora,
przewodnicz#cy uczelnianej komisji wyborczej zamyka list! kandydatów, przekazuje j#
niezw ocznie przewodnicz#cemu kolegium elektorów Uniwersytetu, a informacj!
o zg oszonych kandydatach podaje do wiadomo&ci spo eczno&ci akademickiej
Uniwersytetu w sposób zwyczajowo przyj!ty; za zgod# kandydata tre&' zg oszenia mo$e
zosta' umieszczona na stronie internetowej Uniwersytetu "l#skiego w Katowicach.
8. Je$eli w okresach wskazanych w ust. 2 i 3 nie dosz o do zg oszenia ani jednego
kandydata, zg oszenie mo$e nast#pi' na zebraniu wyborczym.
9. Zg oszenie dodatkowych kandydatur mo$e nast#pi' tak$e w sytuacji, o której mowa
w § 109 ust. 1 statutu Uniwersytetu "l#skiego w Katowicach.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 8-9, uzasadnienie zg oszenia i zgoda kandydata
uczestnicz#cego w posiedzeniu mog# mie' charakter ustny i by' z o$one na zebraniu
wyborczym do protoko u. Je$eli zg oszony kandydat nie bierze udzia u w posiedzeniu,
wymagana jest jego pisemna zgoda na kandydowanie.
11. Elektorzy mog# zasi!ga' opinii rad wydzia ów lub grup wyborczych powo anych
do wyboru elektorów dotycz#cych kandydatów na rektora.

§4
1. Posiedzenie prezentacyjne kolegium elektorów Uniwersytetu odb!dzie si! w dniu
15 marca 2016 r. w auli im. K. Lepszego przy ul. Bankowej 12 o godz. 1000.
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2. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1 nast#pi prezentacja kandydatów na rektora,
których przedstawi przewodnicz#cy uczelnianej komisji wyborczej. Elektorzy uprawnieni
s# do zadawania kandydatom pyta%.
3. Posiedzenie prezentacyjne, o którym mowa w ust. 1, mo$e zosta' po #czone
z posiedzeniem wyborczym. O po #czeniu posiedze% decyduje kolegium elektorów
Uniwersytetu.
4. W posiedzeniu wyborczym, mog# bra' udzia kandydaci na rektora nieb!d#cy elektorami
Uniwersytetu.

§5
1. W przypadku, gdy kolegium elektorów Uniwersytetu nie zdecyduje o po #czeniu
posiedzenia prezentacyjnego z posiedzeniem wyborczym, posiedzenie wyborcze
kolegium elektorów po&wi!cone wyborowi rektora Uniwersytetu "l#skiego w Katowicach
odb!dzie si! w dniu 21 marca 2016 r. w auli im. K. Lepszego przy ul. Bankowej 12
o godz. 1000.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 109 ust. 1 statutu Uniwersytetu
"l#skiego w Katowicach, termin posiedzenia wyborczego ustali przewodnicz#cy
uczelnianej komisji wyborczej po zasi!gni!ciu opinii kolegium elektorów Uniwersytetu.

§6
1. Nazwiska kandydatów na rektora umieszcza si! na kartach do g osowania w porz#dku
alfabetycznym.
2. Z zastrze$eniem ust. 3, aktu g osowania dokonuje si! przez skre&lenie kandydatów,
przeciwko którym g os jest oddany. G os jest niewa$ny, je&li na karcie do g osowania
pozosta o nie skre&lone wi!cej ni$ jedno nazwisko.
3. Je$eli zg oszona zosta a tylko jedna kandydatura, obok nazwiska kandydata umieszcza si!
w odr!bnych polach s owa: „za”, „wstrzymuj! si!” oraz „przeciw”. Aktu g osowania
dokonuje si! poprzez skre&lenie tych mo$liwo&ci wyboru, przeciwko którym g os jest
oddany. G os jest niewa$ny, je$eli na karcie do g osowania pozosta o nie skre&lone wi!cej
ni$ jedno pole albo skre&lone zosta y wszystkie pola.

Rozdzia$ 2.
Wybory prorektorów

§7
Do wyboru prorektorów stosuje si! odpowiednio przepisy o wyborze rektora, chyba $e
przepisy poni$sze stanowi# inaczej.
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§8
1. Je$eli rektor-elekt zg osi taki wniosek, posiedzenia kolegium elektorów Uniwersytetu
prezentacyjne oraz wyborcze w sprawie wyboru prorektorów odb!d# si! w dniu 15 marca
2016 r., bezpo&rednio po dokonaniu wyboru rektora. W przypadku, gdy wybór
prorektorów nie zostanie dokonany na posiedzeniu, o którym mowa w zdaniu
poprzedzaj#cym, wybory prorektorów nast#pi# w dniu 21 marca 2016 r. w auli im K.
Lepszego przy ul. Bankowej 12 o godz. 1000, przy czym posiedzenie wyborcze zostanie
poprzedzone posiedzeniem prezentacyjnym, je&li na posiedzeniu w dniu 15 marca 2016 r.
nie odby a si! prezentacja wszystkich kandydatów na prorektorów na zasadach
okre&lonych w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu wyborczego.
2. Je$eli wybór rektora nast#pi w terminie okre&lonym w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu, a
rektor-elekt zg osi taki wniosek, posiedzenia kolegium elektorów Uniwersytetu
prezentacyjne oraz wyborcze w sprawie wyboru prorektorów odb!d# si! w dniu 21 marca
2016 r., bezpo&rednio po dokonaniu wyboru rektora. W przypadku, gdy wybór
prorektorów nie zostanie dokonany na posiedzeniu, o którym mowa w zdaniu
poprzedzaj#cym, wybory prorektorów nast#pi# w dniu 5 kwietnia 2016 r. w auli im.
K. Lepszego przy ul. Bankowej 12 o godz. 1000, przy czym posiedzenie wyborcze zostanie
poprzedzone posiedzeniem prezentacyjnym, je&li na posiedzeniu w dniu 21 marca 2016 r.
nie odby a si! prezentacja wszystkich kandydatów na prorektorów na zasadach
okre&lonych w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu wyborczego.
3. W przypadku, gdy wybór rektora nie zostanie dokonany w terminie wskazanym w § 4
ust. 1 albo § 5 ust. 1, posiedzenia prezentacyjne oraz wyborcze w sprawie wyboru
prorektorów odb!d# si! bezpo&rednio po wyborze rektora w terminie wskazanym przez
przewodnicz#cego uczelnianej komisji wyborczej.
4. Je$eli prorektorzy nie zostan# wybrani w terminie, o którym mowa w ust. 3, wybory te
odb!d# si! w dniu 17 maja 2016 r. w auli im K. Lepszego przy ul. Bankowej 12
o godz. 1000, przy czym posiedzenie wyborcze zostanie poprzedzone posiedzeniem
prezentacyjnym, je&li na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 3 nie odby a si! prezentacja
wszystkich kandydatów na prorektorów na zasadach okre&lonych w § 4 ust. 2 niniejszego
regulaminu wyborczego.

§9
1. Kandydatów na prorektorów zg asza rektor-elekt. Zg oszenie winno zawiera' wskazanie
funkcji, jak# rektor-elekt zamierza powierzy' poszczególnym prorektorom. Kandydatów
tych mo$e zg osi' rektor-elekt bezpo&rednio po og oszeniu wyników wyborów rektora,
z zachowaniem wymaga% przewidzianych w art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wy$szym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z pó(n. zm.).
2. Zg oszenia kandydatów dokonuje si! na pi&mie. Powinno ono zawiera' uzasadnienie
obejmuj#ce w szczególno&ci charakterystyk! osi#gni!' naukowych i do&wiadcze%
organizacyjnych kandydatów oraz o&wiadczenia kandydatów o wyra$eniu zgody
na kandydowanie i na opublikowanie ich danych osobowych.
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3. Na ka$d# funkcj! prorektora rektor-elekt mo$e zg osi' dowoln# liczb! kandydatów.
4. Je$eli w g osowaniu kandydat na prorektora nie uzyska wymaganej wi!kszo&ci g osów,
rektor-elekt mo$e zg osi' nowego kandydata.
5. Dla ka$dej funkcji prorektora sporz#dza si! oddzieln# kart! do g osowania.

Dzia$ II.
Wybory dziekanów, prodziekanów, dyrektorów instytutów i ich zast%pców

Rozdzia$ 1.
Wybory dziekana i prodziekanów

§ 10
1. Wyboru dziekana dokonuje kolegium elektorów wydzia u.
2. Wybory dziekanów powinny odby' si! do dnia 24 maja 2016 r.
3. Do zg aszania kandydatów na dziekana oraz wyborów dziekana stosuje si! odpowiednio
przepisy § 2 ust. 1-4 i ust. 7, § 3 ust. 1, ust. 4-6 i ust. 8 oraz § 6, z tym, $e kompetencje
zastrze$one dla uczelnianej komisji wyborczej albo jej przewodnicz#cego przys uguj#
odpowiednio wydzia owej komisji wyborczej albo jej przewodnicz#cemu.

§ 11
1. Wyboru prodziekanów dokonuje si! na tym samym posiedzeniu, na którym dokonany
zosta wybór dziekana.
2. Na wniosek dziekana-elekta wybór prodziekanów mo$e zosta' dokonany na oddzielnym
posiedzeniu kolegium elektorów wydzia u. Termin tego posiedzenia wyznacza
przewodnicz#cy wydzia owej komisji wyborczej, nie pó(niej ni$ na dzie% 31 maja 2016r.
3. Do wyboru prodziekanów stosuje si! odpowiednio przepisy § 9 i § 10, z tym, $e prawo
zg aszania kandydatów, z zachowaniem wymaga% art. 76 ust. 5 ustawy, o której mowa w
§ 9 ust. 1, przys uguje wy #cznie dziekanowi-elektowi.
Rozdzia$ 2.
Wybory dyrektorów instytutów i ich zast%pców

§ 12
1. Wyboru dyrektora instytutu dokonuje rada instytutu.
2. Wybory dyrektora instytutu powinny odby' si! do dnia 30 czerwca 2016 r.
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3. Do zg aszania kandydatów oraz wyborów dyrektora instytutu stosuje si! odpowiednio
przepisy § 2 ust. 1-4 i ust. 7, § 3 ust. 1, ust. 4-6 i ust. 8 oraz § 6, z tym, $e kompetencje
zastrze$one dla uczelnianej komisji wyborczej albo jej przewodnicz#cego przys uguj#
odpowiednio wydzia owej komisji wyborczej albo jej przewodnicz#cemu.

§ 13
1. Wyboru zast!pców dyrektora instytutu dokonuje si! na tym samym posiedzeniu rady
instytutu, na którym dokonany zosta wybór dyrektora instytutu.
2. Na wniosek dyrektora-elekta wybór zast!pców dyrektora instytutu mo$e zosta' dokonany
na oddzielnym posiedzeniu rady instytutu, nie pó(niej ni$ do dnia 14 lipca 2016 r.
3. Do wyboru zast!pców dyrektora instytutu stosuje si! odpowiednio przepisy o wyborze
dyrektora instytutu, z tym, $e prawo do zg aszania kandydatów przys uguje wy #cznie
dyrektorowi-elektowi.

Dzia$ III.
Kolegia elektorów

§ 14
Na podstawie stanu zatrudnienia nauczycieli akademickich w pe nym wymiarze czasu pracy
oraz stanu liczbowego studentów oraz doktorantów na dzie% uchwalenia niniejszego
regulaminu wyborczego przez uczelnian# komisj! wyborcz#, ustala si! nast!puj#cy podzia
mandatów tych spo eczno&ci akademickich w kolegium elektorów Uniwersytetu:

Wydzia$/jednostka

Profesorowie i Pozostali
doktorzy
nauczyciele
habilitowani akademiccy

Studenci

1. Matematyki, Fizyki i Chemii

15

5

2

2. Prawa i Administracji

8

2

7

3. Informatyki i Nauki
o Materia ach

5

4

2

4. Filologiczny

24

11

5. Kolegium Indywidualnych
Studiów
Mi!dzyobszarowych
Uniwersytetu "l#skiego
w Katowicach

9
–
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–

( !cznie poz.
4. i 5.)

Doktoranci

6. Nauk Spo ecznych

11

5

6

7. Biologii i Ochrony
"rodowiska

8

4

1

3

1

( !cznie poz.
8. i 9.)

–

–

10. Pedagogiki i Psychologii

5

5

4

11. Radia i Telewizji im.
Krzysztofa Kie&lowskiego

3

1

1

12. Artystyczny

7

2

1

13. Etnologii i Nauk o Edukacji

3

3

2

14. Teologiczny

3

1

1

8. Nauk o Ziemi
8
9. Mi!dzywydzia owa
Pracownia Bada%
Strukturalnych

15. Jednostki pozawydzia owe
(Studium Praktycznej Nauki
J!zyków Obcych, Studium
Wychowania Fizycznego
i Sportu, Studium
Intensywnej Nauki J!zyka
Angielskiego, Szko a J!zyka
i Kultury Polskiej, Centrum
Studiów nad Cz owiekiem
i "rodowiskiem, Centrum
Kszta cenia na Odleg o&'
w Uniwersytecie "l#skim,
Centrum Kszta cenia
Ustawicznego Uniwersytetu
"l#skiego w Katowicach),
Szko a Zarz#dzania U" oraz
dyplomowani bibliotekarze
i dyplomowani pracownicy
dokumentacji i informacji
naukowej.

–

4

Razem

100

50

2

1
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(dotyczy
wy !cznie
Szko y
Zarz!dzania
U")

38

2

§ 15
Na podstawie stanu zatrudnienia pracowników Uniwersytetu nieb!d#cych nauczycielami
akademickimi (w osobach) w poszczególnych grupach wyborczych na dzie% uchwalenia
niniejszego regulaminu wyborczego przez uczelnian# komisj! wyborcz#, ustala si!
nast!puj#cy podzia mandatów w tych grupach wyborczych w kolegium elektorów
Uniwersytetu:

lp.

Grupa wyborcza

Liczba
mandatów

Pracownicy wszystkich wydzia ów w Katowicach (w tym z Wydzia u
Filologicznego w Sosnowcu), Studium Praktycznej Nauki J!zyków
Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Intensywnej
Nauki J!zyka Angielskiego, Szko y J!zyka i Kultury Polskiej, Centrum
Studiów nad Cz owiekiem i "rodowiskiem, Centrum Kszta cenia
1. Ustawicznego Uniwersytetu "l#skiego w Katowicach, Kolegium
Indywidualnych Studiów Mi!dzyobszarowych Uniwersytetu "l#skiego w
Katowicach, pracownicy "l#skiego Mi!dzyuczelnianego Centrum
Edukacji i Bada% Interdyscyplinarnych, Szko y Zarz#dzania Uniwersytetu
"l#skiego oraz Pracownicy Dzia u Administracyjno-Gospodarczego
Kampusu Chorzowskiego

3

Pracownicy zatrudnieni w Cieszynie (w tym pracownicy biblioteczni
Oddzia u Biblioteki Uniwersytetu "l#skiego w Cieszynie)

1

Pracownicy wydzia ów w Sosnowcu (bez Wydzia u Filologicznego),
3. Centrum Kszta cenia na Odleg o&' w Uniwersytecie "l#skim, Osiedla
Akademickiego w Sosnowcu

1

Pracownicy administracji ogólnouczelnianej, Osiedla Akademickiego
4. w Katowicach, Domu Asystenta nr 3 oraz Archiwum Uniwersytetu
"l#skiego

3

Pracownicy Biblioteki Uniwersytetu "l#skiego (biblioteki g ównej oraz
bibliotek specjalistycznych), pracownicy Centrum Informacji Naukowej
5.
i Biblioteki Akademickiej, pracownicy Wydawnictwa Uniwersytetu
"l#skiego

2

Razem

10

2.
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§ 16
1. Elektorzy reprezentuj#cy poszczególne &rodowiska nauczycieli akademickich i studentów
wybierani s# do kolegium elektorów Uniwersytetu na odr!bnych zebraniach wyborczych,
oddzielnie przez poszczególne &rodowiska w ramach wydzia ów. Elektorzy doktorantów
wybierani s# w ramach Uniwersytetu.
2. Zebrania, na których dokonuje si! wyboru elektorów, powinny odby' si! najpó(niej dnia
8 lutego 2016 r.
3. Zebrania, o których mowa w ust. 1 zwo uje i otwiera przewodnicz#cy wydzia owej
komisji wyborczej. Nast!pnie zebrani wybieraj# przewodnicz#cego zebrania.
4. Ka$demu uczestnikowi zebrania przys uguje prawo zg oszenia kandydatów.
5. W g osowaniu nad wszystkimi zg oszonymi kandydatami bior# udzia
zgromadzeni nauczyciele akademiccy.

wszyscy

6. Liczba kandydatów na elektorów reprezentuj#cych profesorów i doktorów habilitowanych
oraz innych nauczycieli akademickich mo$e dowolnie przekracza' liczb! przyznanych
mandatów dla danej grupy nauczycieli akademickich.
7. Kandydatów na elektorów umieszcza si! na karcie do g osowania w porz#dku
alfabetycznym.
8. G os jest niewa$ny, je$eli liczba kandydatów pozostawionych bez skre&lenia na karcie
do g osowania przekracza liczb! mandatów przyznanych dla danej grupy nauczycieli
akademickich.
9. Obliczenia g osów dokonuje komisja skrutacyjna wybrana w g osowaniu jawnym
przez uczestników zebrania.
10. Za wybranych uwa$a si! tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwi!cej wa$nych
g osów, przy czym ka$dy z nich musi uzyska' wi!cej ni$ po ow! wa$nych g osów. Je$eli
w pierwszej turze g osowania nie dojdzie do obsadzenia wszystkich mandatów
elektorskich, g osowanie ponawia si!. Dopuszcza si! mo$liwo&' zg oszenia nowych
kandydatów.
§ 17
1. Tryb wyboru studentów do kolegium elektorów Uniwersytetu okre&la regulamin
samorz#du studenckiego.
2. Wybory elektorów studentów powinny odby' si! najpó(niej dnia 8 lutego 2016 r.
3. Do wyboru elektorów studentów stosuje si! odpowiednio przepisy § 16 ust. 4 i 5 oraz ust.
8-10.

§ 18
1. Tryb wyboru doktorantów do kolegium elektorów Uniwersytetu okre&la regulamin
samorz#du doktorantów.
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2. Wybory elektorów doktorantów powinny odby' si! najpó(niej dnia 8 lutego 2016 r.
3. Do wyboru elektorów doktorantów stosuje si! odpowiednio przepisy § 16 ust. 4 i 5
oraz ust. 8-10.

§ 19
1. Zespo y pracowników Uniwersytetu "l#skiego w Katowicach, o których mowa w § 15
tworz# grupy wyborcze.
2. Wybór elektorów nast!puje na zebraniach wyborczych grup. Zebrania poszczególnych
grup wyborczych zwo uj# i otwieraj# przewodnicz#cy pozawydzia owych komisji
wyborczych, nast!pnie za& uczestnicy zebrania dokonuj# wyboru przewodnicz#cego
zebrania.
3. Zebrania wyborcze, o których mowa w ust. 2 powinny odby' si! najpó(niej dnia
8 lutego 2016 r.
4. Do wyborów elektorów przez pracowników Uniwersytetu "l#skiego w Katowicach
nieb!d#cych nauczycielami akademickimi stosuje si! odpowiednio przepisy § 16 ust. 4 i 5
oraz ust. 8-10.

§ 20
1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w jednostkach pozawydzia owych tworz# oddzieln#
grup! wyborcz#.
2. Do wyborów elektorów przez grup! wyborcz# okre&lon# w ust. 1 stosuje si! odpowiednio
przepisy § 16 ust. 4 i 5 oraz ust. 8-10.

§ 21
Do zasad i trybu wyboru elektorów wydzia u stosuje si! odpowiednio przepisy § 16 ust. 4 i 5
oraz ust. 8-10.

Dzia$ IV.
Wybory przedstawicieli do senatu, rad wydzia$ów oraz rad instytutów

Rozdzia$ 1.
Wybory przedstawicieli do senatu

§ 22
Sk ad senatu okre&la § 49 ust. 1 statutu Uniwersytetu "l#skiego w Katowicach.
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§ 23
1. Przedstawiciele poszczególnych grup spo eczno&ci akademickiej Uniwersytetu
wchodz#cych w sk ad senatu, wybierani s# osobno w ka$dym wydziale na zebraniach
odpowiednich grup tych &rodowisk. Przedstawiciele studentów i doktorantów wybierani
s# w ramach Uniwersytetu.
2. Przedstawiciel pozosta ych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach
pozawydzia owych wybierany jest na posiedzeniu wyborczym tej grupy.
3. Przedstawiciele pracowników nieb!d#cych nauczycielami akademickimi wybierani s#
przez cz onków kolegium elektorów Uniwersytetu, reprezentuj#cych w kolegium tych
pracowników. Prawo zg aszania kandydatów przys uguje wszystkim osobom tworz#cym
t! grup! pracowników.
4. Do wyborów przedstawicieli do senatu stosuje si! odpowiednio przepisy § 16 niniejszego
regulaminu, z tym, $e wybory powinny si! zako%czy' do dnia 1 lipca 2016 r.

§ 24
1. Wydzia ami wybieraj#cymi do senatu po dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich
posiadaj#cych tytu naukowy profesora lub stopie% naukowy doktora habilitowanego,
o których mowa w § 49 ust. 1 pkt 4 statutu Uniwersytetu "l#skiego w Katowicach s#:
a)
b)
c)
d)

Wydzia
Wydzia
Wydzia
Wydzia

Filologiczny,
Matematyki, Fizyki i Chemii,
Nauk Spo ecznych,
Nauk o Ziemi.

2. Pozosta e wydzia y Uniwersytetu wybieraj# po jednym przedstawicielu nauczycieli
akademickich, o których mowa w ust!pie poprzedzaj#cym.
3. Wszystkie wydzia y Uniwersytetu wybieraj# po jednym przedstawicielu pozosta ych
nauczycieli akademickich, o których mowa w § 49 ust. 1 pkt 5 statutu Uniwersytetu
"l#skiego w Katowicach. Jednego przedstawiciela tej grupy pracowników wybieraj#
równie$ jednostki pozawydzia owe, o których mowa w § 14.
Rozdzia$ 2.
Wybory przedstawicieli do rady wydzia$u i rady instytutu

§ 25
1. Sk ad rady wydzia u okre&la § 72 ust. 1 statutu Uniwersytetu "l#skiego w Katowicach.
2. Do wyborów do rady wydzia u przedstawicieli nauczycieli akademickich i pozosta ych
pracowników wydzia u stosuje si! odpowiednio przepisy § 16 oraz § 23 ust. 1 niniejszego
regulaminu.
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§ 26
Do wyborów przedstawicieli do rady instytutu stosuje si! odpowiednio przepisy dotycz#ce
wyborów do rady wydzia u, z uwzgl!dnieniem przepisu § 35 ust. 3 zdanie drugie statutu
Uniwersytetu "l#skiego w Katowicach.

Dzia$ V.
Przepisy ko&cowe

§ 27
1. Przewodnicz#cego i cz onków uczelnianej
Uniwersytetu "l#skiego w Katowicach.

komisji

wyborczej

powo uje

senat

2. Przewodnicz#cego i cz onków wydzia owej komisji wyborczej powo uje rada wydzia u.
3. Komisje wyborcze wykonuj# uprawnienia przyznane im w przepisach statutu
Uniwersytetu "l#skiego w Katowicach oraz niniejszego regulaminu, a nadto czuwaj# nad
zgodno&ci# wszystkich czynno&ci wyborczych z przepisami ustawy, o której mowa w § 9
ust. 1 oraz gromadz# i zabezpieczaj# dokumentacj! wyborcz#.

§ 28
1. Kadencja rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów, dyrektorów instytutów i ich
zast!pców, wybranych na zasadach okre&lonych w niniejszym regulaminie rozpoczyna si!
w dniu 1 wrze#nia 2016 r. i trwa do dnia 31 sierpnia 2020 r.
2. Przepis ust. 1 stosuje si! odpowiednio do kadencji senatu, rad wydzia ów i rad instytutów
z tym, $e kadencj! przedstawicieli studentów i doktorantów w tych organach okre&laj#
odpowiednio regulamin samorz#du studenckiego i regulamin samorz#du doktorantów.
Przepisy § 123 i 124 statutu Uniwersytetu "l#skiego w Katowicach stosuje si!
odpowiednio.

§ 29
Niniejszy regulamin wchodzi w $ycie z dniem 13 listopada 2015 r., z moc# obowi#zuj#c#
od chwili zatwierdzenia przez senat Uniwersytetu "l#skiego w Katowicach.
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