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UCHWAŁA Nr 2/2020 

RADY UCZELNI 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 10 lutego 2020 r. 

 

w sprawie: zaopiniowania zmian w Uczelnianym Regulaminie Wyborczym, stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r. 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) oraz § 5 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Rady Uczelni, Rada Uczelni uchwala co następuje: 

§ 1 

Rada Uczelni pozytywnie opiniuje zmiany w Uczelnianym Regulaminie Wyborczym, stanowiącym załącznik nr 1 do 

Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przesłane Przewodniczącemu Rady Uczelni w dniu 13 stycznia 

2020 r., w formie projektu uchwały, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

§ 3 

Uchwała podjęta w trybie pisemnym określonym w § 11 ust. 2. Regulaminu Rady Uczelni.  

Wszyscy Członkowie Rady Uczelni zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

 

          

          Rada Uczelni 
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     Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Uczelni nr 2/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. 

W Uczelnianym Regulaminie Wyborczym, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/2019 Senatu 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 1 skreśla się ust. 1 a. 

2. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. W składzie Kolegium Elektorów 20% stanowią przedstawiciele studentów i doktorantów. 

3. W § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Liczba wybieranych do Kolegium Elektorów przedstawicieli studentów i doktorantów jest ustalana 

przez Uczelnianą Komisję Wyborczą proporcjonalnie do liczebności obu tych grup według stanu na 

dzień 1 stycznia roku, w którym są przeprowadzane wybory do Kolegium Elektorów z tym, że każda z 

tych grup posiada co najmniej jednego przedstawiciela. 

4. W § 9 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 

3) organizacja i przeprowadzanie wyborów do: Kolegium Elektorów, Senatu i rad wydziałów, 

5. W § 14 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

1) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora oraz profesora Uczelni w liczbie 

pięćdziesięciu (50), w tym po 21 z wydziałów, na których według stanu na dzień 1 stycznia roku, w 

którym są przeprowadzane wybory do Kolegium Elektorów jest zatrudnionych nie mniej niż 150 

pracowników w grupach pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz 8 

z wydziału, na którym według stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym są przeprowadzane wybory do 

Kolegium Elektorów jest zatrudnionych mniej niż 150 pracowników w grupach pracowników 

badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych. 

6. W § 14 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

3) studentów i doktorantów w liczbie dwudziestu, w tym 1 student z Filii i doktorantów w liczbie 

określonej zgodnie z § 3 ust. 3 Uczelnianego Regulaminu Wyborczego. 

7. W § 15 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

2. Wybory do organów wybieralnych Uniwersytetu powinny być zakończone do dnia 15 czerwca roku 

kończącej się kadencji. 


