
  
 

 SENAT 
 

UCHWAŁA  NR  R.0000.9.2020 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 27 lutego 2020 r. 

 

 

w sprawie 

 

 

 

uchwalenia zmian w Uczelnianym Regulaminie Wyborczym  

stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

 

§ 1 

 

 

W Uczelnianym Regulaminie Wyborczym, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 

R.0000.60.2019 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 



  
 

 SENAT 
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. 

 

8. § 16 otrzymuje brzmienie: 

1. Kolegium Elektorów obraduje w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków 

Kolegium Elektorów. 

2.  Przewodniczący zebrania wyborczego Kolegium Elektorów stwierdza quorum, tj., czy liczba 

obecnych elektorów jest co najmniej równa połowie statutowego składu Kolegium 

Elektorów. 

3. W przypadku braku quorum, przewodniczący zebrania wyborczego odracza rozpoczęcie 

obrad, nie dłużej jednak niż o jedną godzinę. W razie utrzymania się braku quorum – 

przewodniczący zamyka posiedzenie. Kolejne zebranie wyborcze zwoływane jest w terminie 

wynikającym z kalendarza wyborów. 

4. Warunkiem wyboru Rektora jest uzyskanie przez kandydata na Rektora największej liczby 

głosów popierających, nie mniejszej jednak niż bezwzględna większość głosów, oddanych  

w obecności co najmniej połowy statutowego składu Kolegium Elektorów. 

5. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X w kratce znajdującej się przy nazwisku 

kandydata na karcie do głosowania. Głos jest ważny, jeżeli liczba znaków X nie przekracza 

liczby miejsc w organach wybieralnych. 

6. Szczegółowe zasady głosowania określa instrukcja wyborcza. 

§ 2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 


