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REGULAMIN WYBORCZY   

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE  

  
  

Rozdział I   

Wykaz okręgów wyborczych  

  

UKW tworzy następujące okręgi wyborcze:  

Okręg I – Wydział Malarstwa  

Okręg II – Wydział Rzeźby 

Okręg III – Wydział Grafiki 

Okręg IV – Wydział Architektury Wnętrz 

Okręg V – Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 

Okręg VI – Wydział Form Przemysłowych 

Okręg VII – Wydział Intermediów 

Okręg VIII – Jednostki ogólnouczelniane i samodzielne (Biblioteka Główna ASP, Studium 

Języków Obcych, Studium WF) 

Okręg IX - Studenci 

Okręg X - Doktoranci 

Okręg XI – Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi  

 

Rozdział II   

Okręgowe Komisje Wyborcze (OKW)  

  

1. Okręgowe komisje wyborcze w składzie 3 osób powołuje UKW:   

- w okręgach I-VII rada wydziału na wniosek dziekana   

- w okręgu VIII na wspólny wniosek kierowników jednostek  

- w okręgu IX na wniosek przewodniczącego samorządu studenckiego  

- w okręgu X na wniosek przewodniczącego samorządu doktorantów 

- w okręgu XI na wniosek kanclerza.  

2. OKW powołuje się na okres czterech lat. OKW rozpoczyna się z chwilą powołania, a ustaje 

z chwilą powołania OKW następnej kadencji.  

3. Do zadań OKW należy:  

a. ustalenie kalendarza wyborczego w okręgu;  

b. organizowanie i przeprowadzanie okręgowych zebrań wyborczych w celu dokonania 

wyboru przedstawicieli pracowników w senacie i kolegium elektorów, a jeżeli okręg 

stanowi wydział to także przedstawicieli do rady wydziału;  

c. informowanie uczelnianej komisji wyborczej o terminarzu i wynikach wyborów.  

4. Funkcji członka UKW i OKW nie można łączyć z pełnieniem w uczelni funkcji rektora lub 

członkostwem w organie kolegialnym. Osoba kandydująca na funkcję rektora lub do organu 

kolegialnego jest zobowiązana do rezygnacji z członkostwa w komisji, a na jej miejsce 

wybiera się inną osobę.  
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Rozdział III  

Zebranie wyborcze OKW 

  

1. Zebranie wyborcze zwołują:   

- w okręgach I-VII dziekan,   

- w okręgu VIII wspólnie kierownicy jednostek,   

- w okręgu IX przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego,   

- w okręgu X przewodniczący Samorządu Doktorantów,  

- w okręgu XI kanclerz.  

2. Zebranie wyborcze prowadzi Przewodniczący OKW.  

 

Rozdział IV 

Wybór członków senatu  

  

1. Zgłoszenia kandydatów do senatu przyjmuje OKW i w określonym terminie przekazuje 

listę zgłaszających oraz kandydatów do UKW w celu weryfikacji. 

2. Wybory członków senatu przeprowadza OKW.  

3. OKW sporządza protokół z zebrania wyborczego, który przekazuje sekretarzowi 

Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

  

Rozdział V  

Wybór członków rady wydziału  

  

1. Okręgowa Komisja Wyborcza określa skład i liczebność rady wydziału zgodnie z 

postanowieniami §48 ust.4 Statutu ASP.  

2. Zgłoszenia kandydatów do rady wydziału przyjmuje i weryfikuje właściwa OKW. 

3. Wybory członków rady wydziału przeprowadza właściwa OKW.  

4. Wydziałowe samorządy studenckie dokonują wyboru przedstawicieli samorządu 

studenckiego. 

5. OKW sporządza protokół z zebrania wyborczego, który przekazuje sekretarzowi 

Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

  

 

Rozdział VI  

Wybory rektora 

 

1. Rada uczelni przekazuje UKW uchwałę określającą swoich kandydatów na rektora, do 

której załącza krótką charakterystykę swoich kandydatów. 



Załącznik nr 1   

do uchwały UKW nr 2/2020 z 4.02.2020  

  

  3  

2. Po zgłoszeniu i zaopiniowaniu kandydata na rektora, kandydat zobowiązany jest 

dostarczyć oświadczenie dla kandydata. Wzór oświadczenia określi UKW.  

3. Kandydat może publikować własne informacje przedwyborcze na stronie internetowej 

uczelni w części dotyczącej sylwetki tego kandydata (zakładka Wybory, kandydaci). 

Kandydat przesyła informacje na adres e-mail UKW zgodnie z wytycznymi UKW. 

 

 

 

Rozdział V  

Przepisy końcowe  

  

1. Wybory organów jednoosobowych i kolegialnych odbywają się zgodnie kalendarzem 

wyborczym.   

2. Kandydowanie do jednoosobowych lub kolegialnych organów uczelni i wydziałów 

wyklucza udział w komisjach wyborczych oraz przewodniczenia zebraniom wyborczym 

odnośnego szczebla.   

3. Protokoły ze wszystkich zebrań wyborczych poszczególne OKW zobowiązane są złożyć w 

terminie wyznaczonym w kalendarzu wyborczym do sekretarza Uczelnianej Komisji 

Wyborczej.   

4. Po otrzymaniu protokołów Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów. W 

przypadku stwierdzenia ich nieważności przewodniczący UKW zarządza przeprowadzenie 

ponownych wyborów.   

5. Przedstawiciele samorządów studenckich w organach kolegialnych są potwierdzani lub 

skład ich jest uzupełniany do 15 października każdego roku akademickiego kadencji. 

6. Kadencja rektora, senatu i rad wydziałów rozpoczyna się 1 września 2020 i kończy 31 

sierpnia 2024 roku.   

 

  

             

  


