
Uchwała Nr 47/2013 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie zasad wyboru nauczyciela akademickiego na kandydata  na członka  Rady 
Głównej Nauki  i Szkolnictwa Wyższego 

Na podstawie art. 46 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 89 ust. 1 pkt 1) lit. c) i § 90 Statutu Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje: 

§ 1 

1. Uniwersytecka Komisja Wyborcza postanawia, że wybory nauczycieli akademickich na kandydata 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Jana Kochanowskiego w Kielcach  na członka Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostaną przeprowadzone według poniższych zasad: 

 
1) wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonują 

członkowie Senatu, na posiedzeniu Senatu w dniu 27 czerwca 2013 r. 
2) wybór kandydata następuje w trybie głosowania tajnego, 
3) kandydatem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na członka Rady Głównej Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego zostaje osoba, która uzyska największą liczbę głosów, jednak nie 
mniej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby 
głosów przez więcej niż jednego kandydata przeprowadzone zostanie kolejne głosowanie, 
spośród kandydatów, którzy uzyskali największa, równą liczbę głosów w poprzednim 
głosowaniu, 

4)  aktu głosowania dokonuje się na kartach wyborczych, których wzór ustala Uniwersytecka  
Komisja Wyborcza,  

5) każdemu członkowi Senatu przysługuje jeden głos, który może być oddany tylko osobiście 
w trakcie głosowania. 

2. Nauczyciel akademicki kandydujący na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
musi spełniać  wymogi określone w art. 46 ust. 2, 46a ust.1, ust. 2 i ust.3  ustawy z dnia 27 lipca 
2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym.  

3. Kandydatem na Członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego może być nauczyciel 
akademicki, który: 

1) korzysta z pełni praw publicznych; 
2) ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej; 
3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 
4.  Członkostwa w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie można łączyć z członkostwem 

w: 
1) Polskiej Komisji Akredytacyjnej; 
2) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów; 
3) Radzie Głównej Instytutów Badawczych; 
4) Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych. 



5.  Członkiem Rady  Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie może być również osoba będąca 
założycielem uczelni niepublicznej lub pełniąca funkcję: 

1) rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni; 
2) kanclerza uczelni; 
3) dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk; 
4) dyrektora instytutu badawczego; 
5) prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk; 
6) prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności; 
7) dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Narodowego Centrum Nauki. 

 
 

§ 2  
 

1. Kandydatów należy zgłaszać za pośrednictwem Biura Organizacyjno – Prawnego 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2013 roku, do godziny 15:30. Do zgłoszenia 
kandydatów dołącza się ich oświadczenie złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

2. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
przysługuje osobom mającym czynne prawo wyborcze, tj.  nauczycielom akademickim 
zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym 
nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom. 

 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący 

 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

   dr hab. Mariola Wojciechowska prof. UJK 

 


