REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
KADENCJA 2020 – 2024

I. ORGANY UPRAWNIONE DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW
§1
1. Wybory rektora i dziekanów oraz przedstawicieli grup społeczności akademickiej
do kolegium elektorów, senatu i rad wydziałów przeprowadzają:
1)
2)
3)
4)

Uczelniana Komisja Wyborcza;
Wydziałowe Komisje Wyborcze;
Studencka Komisja Wyborcza;
Rada Samorządu Doktorantów.

2. Wydziałową Komisję Wyborczą powołuje Rada Wydziału na wniosek Dziekana.
3. Liczba członków wydziałowej komisji wyborczej wynosi od siedmiu do dziewięciu
osób. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich grup pracowniczych
reprezentowanych w radzie wydziału oraz doktorantów i studentów wydziału.
4. Na pierwszym posiedzeniu wydziałowe komisje wyborcze wybierają ze swego
grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Posiedzenie to organizuje
dziekan.
II. ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW
§2
1. Wybory rektora i dziekanów oraz przedstawicieli grup społeczności akademickiej
do kolegium elektorów, senatu i rad wydziałów odbywają się przy udziale
przedstawicieli
wszystkich
grup
społeczności
akademickiej:
nauczycieli
akademickich, studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu niebędących
nauczycielami akademickimi.
2. Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom wspólnoty Uczelni, tj. pracownikom
Uczelni, doktorantom i studentom.
3. Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom wspólnoty Uczelni, którzy:
1) mają pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzystają z pełni praw publicznych;
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3) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie byli karani karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowali w
organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j.
Dz.U. 2019.430), nie pełnili w nich służby ani nie współpracowali z tymi
organami;
6) nie ukończyli 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji;
7) kandydatem na rektora, dziekana może być osoba posiadająca co najmniej
stopień naukowy doktora habilitowanego;
8) wymóg zatrudnienia nie dotyczy kandydatów na rektora, a dla kandydata na
członka rady wydziału zatrudnienie w Uniwersytecie musi być
podstawowym miejscem pracy.
4. Ta sama osoba nie może być członkiem senatu dłużej niż dwie następujące po
sobie kadencje.
5. Ta sama osoba może być rektorem Uniwersytetu nie więcej niż przez 2
następujące po sobie kadencje. Do liczby tych kadencji nie wlicza się okresu
pełnienia funkcji rektora wybranego na okres do końca kadencji na skutek
wygaśnięcia mandatu poprzedniego rektora, w sytuacji opisanej w § 27 ust. 10
Statutu UMP.
6. Ta sama osoba może pełnić tę samą funkcję: dziekana (niezależnie od wydziału)
Uniwersytetu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. Do liczby tych
kadencji nie wlicza się okresu pełnienia funkcji na okres do końca kadencji na skutek
wygaśnięcia mandatu poprzedniego dziekana.
7. Członek wspólnoty Uczelni korzysta z praw wyborczych w danych wyborach
wyłącznie w jednej grupie społeczności akademickiej.
8. Prawo zgłaszania kandydatów na rektora, elektorów, przedstawicieli do senatu,
przedstawicieli do rad wydziałów przysługuje każdemu wyborcy, z uwzględnieniem
następujących zasad:
1) rektor – elekt zgłasza kandydatury na dziekanów wszystkich wydziałów;
2) prawo zgłaszania kandydatur na dziekanów posiada również co najmniej
10 członków rady wydziału;
3) zgłoszenie kandydata do rady wydziału wymaga poparcia co najmniej 3
członków grupy, którą reprezentuje kandydat.
9. Zgłoszenia kandydata:
1) na elektora dokonuje się na karcie zgłoszenia (załącznik nr 1);
2) na przedstawiciela do senatu dokonuje się na karcie zgłoszenia (załącznik
nr 2);
3) na przedstawiciela do rady wydziału dokonuje się na karcie zgłoszenia
(załącznik nr 3).
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10. Zgłoszenie kandydata na rektora, dziekana, musi zawierać krótką
charakterystykę kandydata (curriculum vitae, informację o działalności dydaktycznej
i organizacyjnej na rzecz Uczelni).
11. Uczelniana Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na:
1) rektora;
2) przedstawicieli do senatu z grupy profesorów zwyczajnych, profesorów
i profesorów uczelni;
3) przedstawicieli do senatu, z grupy pozostałych nauczycieli akademickich;
4) elektorów i przedstawicieli do senatu, z grupy pracowników administracji
i obsługi, pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych.
12. Uczelniana Komisja Wyborcza niezwłocznie przekazuje zgłoszenia na rektora do
Senatu w celu wyrażenia opinii, a następnie do Rady Uczelni. Wskazane przez
siebie kandydatury Rada Uczelni przekazuje Uczelnianej Komisji Wyborczej, która
ogłasza w formie komunikatu kandydatów na rektora.
13. Wydziałowe Komisje Wyborcze przyjmują zgłoszenia kandydatów na:
1) dziekana;
2) elektorów z grupy profesorów zwyczajnych, profesorów i profesorów
uczelni;
3) elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich;
4) przedstawicieli pozostałych (poza profesorami i posiadającymi stopień
doktora habilitowanego) nauczycieli akademickich do rady wydział;
5) przedstawicieli do rady wydziału, z grupy pracowników administracji
i obsługi, pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych.
14. Studencka Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na:
1)
2)
3)
4)

delegatów grup studenckich;
elektorów spośród studentów;
przedstawicieli do senatu;
przedstawicieli do rad wydziału.

15. Rada Samorządu Doktorantów przyjmuje zgłoszenia kandydatów na:
1) elektorów spośród doktorantów;
2) przedstawicieli do rad wydziału.
16. Terminy i miejsce przyjmowania zgłoszeń zostaną odpowiednio wcześniej
ogłoszone przez Uczelnianą Komisję Wyborczą i Wydziałowe Komisje Wyborcze,
Studencką Komisję Wyborczą i Radę Samorządu Doktorantów, zgodnie z
Kalendarzem Wyborczym.
17. Wszystkie głosowania wyborcze są tajne.
18. Głosy wyborców muszą być oddane osobiście.
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19. Liczenie głosów może odbyć się metodą elektroniczną lub tradycyjną. Sposób
liczenia głosów ustala właściwa komisja wyborcza.
20. Udział elektorów w zebraniach wyborczych jest obowiązkowy. Nieobecność
elektora musi być usprawiedliwiona w formie pisemnej, skierowanej do Uczelnianej
Komisji Wyborczej. Zebranie wyborcze elektorów jest ważne, jeżeli uczestniczy w
nim co najmniej 2/3 elektorów.
21. Wybór rektora i dziekana następuje gdy:
1) kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów;
2) jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej
większości ważnych głosów, przeprowadza się drugie głosowanie na tych
dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą
liczbę głosów (przy równej liczbie oddanych głosów na pierwszego i
kolejnych kandydatów – w drugim głosowaniu wybór następuje spośród
tych kandydatów; przy równej liczbie głosów oddanych w pierwszym
głosowaniu na drugiego i kolejnego/kolejnych kandydatów – w drugim
głosowaniu wybór następuje z uwzględnieniem pierwszego kandydata oraz
tych kandydatów);
3) w przypadku braku rozstrzygnięcia w drugim głosowaniu (na dwóch lub
kilku kandydatów) należy przeprowadzić nowe wybory spośród ponownie
zgłoszonych kandydatów;
4) jeżeli w pierwszym głosowaniu jedyny kandydat nie uzyska wymaganej
większości ważnych głosów, należy przeprowadzić nowe wybory spośród
zgłoszonych kandydatów.
22. Wybór przedstawicieli grup społeczności akademickiej do senatu, rad wydziałów i
do Uczelnianego Kolegium Elektorów następuje, gdy:
1) kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów;
2) jeżeli po pierwszym głosowaniu liczba kandydatów, którzy uzyskali
wymaganą większość głosów jest mniejsza od liczby miejsc, przeprowadza
się kolejne głosowania na tych kandydatów, którzy uzyskali największą
liczbę głosów, przyjmując, że liczba tych kandydatów zostaje ograniczona
do liczby o 50% większej niż ilość pozostałych miejsc;
3) w przypadku wyborów do senatu z grupy profesorów ograniczenie liczby
kandydatów przewidziane w ust. 2 musi uwzględniać zasady rozdziału
mandatów przewidziane § 42 ust. 1 pkt 2 Statutu UMP.
23. Zebrania wyborcze, na których dokonuje się wyboru elektorów, dziekana,
przedstawicieli do senatu i rad wydziałów są ważne, jeżeli uczestniczy w nim co
najmniej 50% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
24. W przypadku niespełnienia wymogu określonego w ust. 23, po 15 minutowej
przerwie przeprowadza się drugie zebranie, które jest ważne bez względu na liczbę
osób w nim uczestniczących. Podczas tego zebrania liczba głosowań jest
nieograniczona.
25. Uczelniana Komisja Wyborcza dokonuje podziału mandatów do Uczelnianego
Kolegium Elektorów (załącznik nr 4).
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26. Uczelniana Komisja Wyborcza, Wydziałowe Komisje Wyborcze, Studencka
Komisja Wyborcza i Rada Samorządu Doktorantów ustalają termin i miejsce
przeprowadzania wyborów.
27. Uczelniana Komisja Wyborcza na posiedzeniu ustala Kalendarz Wyborczy, który
podaje do wiadomości w formie komunikatu.

III. WYBORY REKTORA I ELEKTORÓW
§3
1. Wyboru rektora, spośród kandydatów wskazanych przez Radę Uczelni, dokonuje
Uczelniane Kolegium Elektorów, w skład którego wchodzi 100 elektorów, w tym:
1) profesorowie zwyczajni, profesorowie i profesorowie uczelni – 50;
2) pozostali nauczyciele akademiccy – 25;
3) pracownicy administracji i obsługi, pracownicy naukowo-techniczni
i inżynieryjno-techniczni – 5;
4) studenci i doktoranci – 20, w liczbie proporcjonalnej do liczebności obu
tych grup w Uczelni według stanu na dzień 31 grudnia ostatniego roku
kadencji organów, z tym że każda z tych grup jest reprezentowana przez
co najmniej 1 przedstawiciela.
2. Członkowie kolegium elektorów z grup wymienionych w ust.1 pkt 1 i 2 wybierani są
na wydziałach, proporcjonalnie do liczebności obu tych grup na wydziałach, według
stanu na dzień 31 grudnia ostatniego roku kadencji organów, z tym że każdy z
wydziałów, w każdej z tych grup jest reprezentowany przez co najmniej 1
przedstawiciela.
3. Wyboru elektorów spośród:
1) nauczycieli akademickich, dokonuje się osobno na wydziałowych
zebraniach profesorów zwyczajnych, profesorów i profesorów uczelni, na
wydziałowych
zebraniach
pozostałych
nauczycieli
akademickich
organizowanych przez Wydziałowe Komisje Wyborcze, z tym, że
nauczyciele akademiccy zatrudnieni w jednostkach ogólnouczelnianych
uczestniczą
w
zebraniach
wyborczych
nauczycieli
Wydziału
Farmaceutycznego. Mandaty nauczycieli zatrudnionych w jednostkach
ogólnouczelnianych i na Wydziale Farmaceutycznym dzieli się
proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w według stanu na dzień 31
grudnia ostatniego roku kadencji organów, z tym że każda z tych grup jest
reprezentowana przez co najmniej 1 przedstawiciela;
2) studentów przeprowadza Studencka Komisja Wyborcza pod nadzorem
Uczelnianej Komisji Wyborczej w następującym trybie:
a) każda grupa studencka wybiera jednego delegata,
b) na zebraniach wyborczych delegatów grup kierunków dokonuje się
wyboru elektorów;
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3) doktorantów przeprowadza Rada Samorządu Doktorantów pod nadzorem
Uczelnianej Komisji Wyborczej na zebraniu doktorantów;
4) pracowników administracji, obsługi, naukowo-technicznych i inżynieryjnotechnicznych dokonuje się na ogólnouczelnianym zebraniu tych
pracowników, które organizuje Uczelniana Komisja Wyborcza.
Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów, na których dokonuje się wyboru
rektora, organizuje Uczelniana Komisja Wyborcza.
4. Przewodniczącym Uczelnianego Kolegium Elektorów jest najstarszy
członek Kolegium wskazany przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.

IV. WYBORY DZIEKANA
§4
Wyboru dziekana dokonuje rada wydziału spośród kandydatów zgłoszonych
przez rektora - elekta lub 10 członków rady wydziału, po zaopiniowaniu przez
radę uczelnianą samorządu studenckiego i senat. W przypadku negatywnej
opinii jednego ze wskazanych gremiów, zgłaszający może wycofać
kandydaturę, przy czym, jeżeli zgłaszającym było 10 członków rady wydziału
wystarczy cofnięcie poparcia kandydatury przez jednego z dziesięciu.
1. Wyboru, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się na posiedzeniu rady
wydziału, zorganizowanym przez Wydziałową Komisję Wyborczą.
2. Posiedzeniu wyborczemu rady wydziału przewodniczy przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej.
V. WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO SENATU
§5
1.Wyboru przedstawicieli do senatu dokonują;
1) profesorowie zwyczajni, profesorowie i profesorowie uczelni w liczbie
dwunastu, w tym co najmniej dwóch z każdej dyscypliny, wskazanej w §
42 ust. 1 Statutu UMP i co najmniej jeden z każdego wydziału, na
ogólnouczelnianym zebraniu wyborczym organizowanym przez
Uczelnianą Komisję Wyborczą;
2) pozostali nauczyciele akademiccy w liczbie pięciu, na ogólnouczelnianym
zebraniu wyborczym organizowanym przez Uczelnianą Komisję
Wyborczą;
3) pracownicy
administracji i
obsługi,
pracownicy naukowotechniczni
i
inżynieryjno-techniczni
w
liczbie
jednego
na
ogólnouczelnianym zebraniu wyborczym organizowanym przez
Uczelnianą Komisję Wyborczą;
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4) delegaci grup studenckich w liczbie czterech, na zebraniach wyborczych
delegatów grup kierunków organizowanych przez Studencką Komisję Wyborczą
pod nadzorem Uczelnianej Komisji Wyborczej.
2. Rada Samorządu Doktorantów deleguje jednego przedstawiciela do Senatu.
VI. WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO RADY WYDZIAŁU
§6
1.Uczelniana Komisja Wyborcza ustala liczbę przedstawicieli do Rad Wydziałów
(załącznik nr 5).
2. Wybory przedstawicieli do rady wydziału dokonują:
1)

pozostali nauczyciele akademiccy, tj. nauczyciele akademiccy nie
posiadający tytułu naukowego profesora lub zatrudnienia na stanowisku
profesora uczelni oraz stopnia doktora habilitowanego, na wydziałowych
zebraniach wyborczych, w liczbie 10% ogólnej liczby członków tej rady;
2)
delegaci grup studenckich na zebraniach wydziałowych, organizowanych
przez Studencką Komisję Wyborczą pod nadzorem Uczelnianej Komisji
Wyborczej oraz Rada Samorządu Doktorantów pod nadzorem Uczelnianej
Komisji Wyborczej, w liczbie nie mniej niż 20% ogólnej liczby członków rady
wydziału, co najmniej po 1 przedstawicielu każdej z tych grup;
3)
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (naukowo-techniczni,
inżynieryjno-techniczni, administracji i obsługi) na wydziałowych zebraniach
wyborczych w liczbie nie większej niż 5% ogólnej liczby członków tej rady.

VII. SPOTKANIA Z KANDYDATAMI NA REKTORA I DZIEKANA
§7
1.Spotkania z kandydatami na rektora organizuje Uczelniana Komisja Wyborcza
w terminie na co najmniej siedem dni przed dniem wyboru.
2.Spotkania z kandydatami na dziekana organizują wydziałowe komisje wyborcze,
w terminie na co najmniej siedem dni przed dniem wyboru.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORÓW
§8
1. Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza informacje dotyczące wyborów w formie
komunikatów. Komunikaty wyborcze umieszczane są na stronie internetowej Uczelni.
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2. Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza listę kandydatów na rektora wraz
z informacją, kto dokonał zgłoszenia, co najmniej siedem dni przed dniem zebrania
wyborczego.
3. Wybory winny się odbywać w godzinach czasu pracy.
IX. PORZĄDEK ZEBRAŃ WYBORCZYCH
§9
1. Zebraniom wyborczym przewodniczą odpowiednio: przewodniczący Uczelnianej
Komisji
Wyborczej,
przewodniczący
Wydziałowej
Komisji
Wyborczej,
przewodniczący Studenckiej Komisji Wyborczej, przewodniczący Rady Samorządu
Doktorantów lub ich zastępcy albo członek komisji wyznaczony przez
przewodniczącego komisji.
2. Zebrania wyborcze przeprowadzane są według następującego porządku obrad:
1) otwarcie zebrania i powołanie protokolanta;
2) wybór komisji mandatowej w liczbie co najmniej trzech członków, spośród
których zostaje wybrany przewodniczący. Komisja stwierdza ważność zebrania
na podstawie list obecności;
3) przedstawienie regulaminu wyborów i sposobu głosowania;
4) na zebraniach wyborczych dla wyboru rektora albo dziekana, zwięzłe
przedstawienie kandydatów obejmujące:
- imię i nazwisko,
- stopień lub tytuł naukowy,
- stanowisko, funkcja,
- miejsce pracy,
- staż pracy w Uniwersytecie;
5) powołanie komisji skrutacyjnej, w liczbie co najmniej trzech członków, spośród
których zostaje wybrany przewodniczący;
6) głosowanie tajne;
7) ustalenie wyników głosowania;
8) ogłoszenie wyników głosowania przez przewodniczącego komisji wyborczej;
9) ogłoszenie wyników wyborów;
10) ewentualne przeprowadzenie kolejnych głosowań, zgodnie z pkt 6-9.
X. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA ZEBRAŃ WYBORCZYCH
1. Obsługę administracyjną zebrań wyborczych przeprowadzanych przez Uczelnianą
Komisję Wyborczą zapewnia Administracja Uczelni.
2. Obsługę administracyjną zebrań wyborczych przeprowadzanych przez
Wydziałowe Komisje Wyborcze zapewniają odpowiednie dziekanaty.
3. Obsługę administracyjną zebrań Studenckiej Komisji Wyborczej zapewnia
przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
4. Obsługę administracyjną zebrań Rady Samorządu Doktorantów zapewnia
przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów.
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Załącznik nr 1

Poznań, dnia ................................... 2020 roku

KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam kandydaturę Pani/Pana

1. ………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, tytuł naukowy lub stopień naukowy)
2. ………………………………………………………………………………………………
(stanowisko, funkcja, miejsce zatrudnienia)
…………………………………………………………………………………………………..
3 ………………………………………………………………………………………………..
(email , nr telefonu)
4. ……………………………………………………………………………………………….
(staż pracy w Uczelni)

na przedstawiciela do Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z grupy pracowników ….……………..………………………………………………………

……………………………..
podpis osoby zgłaszającej
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OŚWIADCZENIA KANDYDATA DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW
I. Wyrażam zgodę na kandydowanie do Uczelnianego Kolegium Elektorów
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
II.
Oświadczam, że:
1) mam pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzystam z pełni praw publicznych;
3) nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie byłam/em karana/y karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/em w
organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów/ (t.j. Dz.U.
2019.430), nie pełniłam/em w nich służby ani nie współpracowałam/em z tymi
organami;
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wyżej
wymienionych okoliczności.
III. Do zgłoszenia dołączam moje oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów/ informacji, o
której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.*
IV. Wyrażam zgodę na kandydowanie oraz oświadczam, że zapoznałem się z
kalendarzem wyborczym i zobowiązuję się uczestniczyć w zebraniach wyborczych.

.......................................................
podpis kandydata
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Załącznik nr 2

Poznań, dnia ................................... 2020 roku

KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam kandydaturę Pani/Pana

1. ………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, tytuł naukowy lub stopień naukowy)
2. ………………………………………………………………………………………………
(stanowisko, funkcja, miejsce zatrudnienia)
…………………………………………………………………………………………………..
3 ………………………………………………………………………………………………..
(email , nr telefonu)
4. ……………………………………………………………………………………………….
(staż pracy w Uczelni)

na przedstawiciela do Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu
z grupy pracowników ….……………..………………………………………………………
(przy zgłoszenie kandydata z grupy profesorów należy podać dyscyplinę, którą reprezentuje)

……………………………..
podpis osoby zgłaszającej
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OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA SENATU

I.
II.
1)
2)
3)
4)
5)

Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Senatu Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Oświadczam, że:
mam pełną zdolność do czynności prawnych;
korzystam z pełni praw publicznych;
nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
nie byłam/em karana/y karą dyscyplinarną;
w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/em w
organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów/ (t.j. Dz.U.
2019.430), nie pełniłam/em w nich służby ani nie współpracowałam/em z tymi
organami;

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wyżej
wymienionych okoliczności.
III. Do zgłoszenia dołączam moje oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów/ informacji, o
której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.
IV. Wyrażam zgodę na kandydowanie oraz oświadczam, że zapoznałem się z
kalendarzem wyborczym i zobowiązuję się uczestniczyć w zebraniach wyborczych.

.......................................................
podpis kandydata
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Załącznik nr 3

Poznań, dnia ................................... 2020 roku

KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam kandydaturę Pani/Pana

1. ………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, tytuł naukowy lub stopień naukowy)
2. ………………………………………………………………………………………………
(stanowisko, funkcja, miejsce zatrudnienia)
…………………………………………………………………………………………………..
3 ………………………………………………………………………………………………..
(email , nr telefonu)
4. ……………………………………………………………………………………………….
(staż pracy w Uczelni)

na przedstawiciela do Rady Wydziału .............................................................................
z grupy pracowników ….……………..………………………………………………………

...........................................
podpis osoby zgłaszającej

………………………..........
podpis osoby zgłaszającej

……………………………..
podpis osoby zgłaszającej
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OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY WYDZIAŁU

I.

Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady Wydziału
………………………………………………………………………………………………
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

II.
Oświadczam, że:
1) mam pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzystam z pełni praw publicznych;
3) nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie byłam/em karana/y karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/em w
organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów/ (t.j. Dz.U.
2019.430), nie pełniłam/em w nich służby ani nie współpracowałam/em z tymi
organami;
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wyżej
wymienionych okoliczności.
III. Do zgłoszenia dołączam moje oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów/ informacji, o której
mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.*
IV. Wyrażam zgodę na kandydowanie oraz oświadczam, że zapoznałem się z
kalendarzem wyborczym i zobowiązuję się uczestniczyć w zebraniach wyborczych.

.......................................................
podpis kandydata
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Załącznik nr 4

PODZIAŁ MANDATÓW ELEKTORSKICH DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW
KADENCJA 2020 – 2024
WYDZIAŁ

LEKARSKI

l. osób
Profesorowie
zwyczajni,
profesorowie
i profesorowie
uczelni
Pozostali
nauczyciele
akademiccy
Studenci

mandaty

MEDYCZNY

l. osób

mandaty

FARMACEUTYCZNY

l. osób

mandaty

NAUK O ZDROWIU

l. osób

JEDNOSTKI
OGOLNOUCZELNIANE

mandaty l. osób

mandaty

RAZEM

l. osób

79

17

92

20

25

6

30

7

0

0

226

50

376

7

529

10

140

2

280

5

28

1

1353

25

Zał.nr 6

19

Doktoranci
Pracownicy
administracji i
obsługi,
pracownicy
naukowotechniczni i
inżynieryjnotechniczni
oraz biblioteki
Razem

mandaty

1

907
5

100
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Załącznik nr 5

Stan na 31.12.2019 roku

WYDZIAŁ

LEKARSKI

MEDYCZNY

FARMACEUTYCZNY

NAUKO O ZDROWIU

RADA WYDZIAŁU

RADA WYDZIAŁU

RADA WYDZIAŁU

RADA WYDZIAŁU

200 osób
226 osób
72 osoby
82 osób
( w tym pracownicy samodzielni 130) ( w tym pracownicy samodzielni 147) ( w tym pracownicy samodzielni 47) ( w tym pracownicy samodzielni 53)

Pozostali nauczyciele
akademiccy

20

23

7

8

Studenci

39

43

13

16

Doktoranci

1

2

1

1

nie więcej niż
10

nie więcej niż
11

nie więcej niż
4

nie więcej niż
4

Pracownicy
administracji i obsługi,
pracownicy naukowotechniczni i inżynieryjnotechniczni

Zgodnie ze Statutem UMP skład Rady Wydziału stanowią:
- pracownicy samodzielni - 65% zgodnie ze stanem na 31.12.2019 r.
- przedstawiciele pozostałych nauczycieli - 10%
- przedstawiciele studentów i doktorantów - nie mniej niż 20%, co najmniej po 1 przedstawicielu każdej z tych grup;
- przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (naukowo-techniczni, inżynieryjno-techniczni, administracji i obsługi) -nie więcej niż 5%

16

Załącznik nr 6

Podział mandatów studenckich w Uczelnianym Kolegium Elektorów i Senacie na grupy kierunków

Uczelniane Kolegium Elektorów
Senat

Grupa kierunków
lekarskich
5
1

Grupa kierunków
medycznych
5
1

Grupa kierunków
farmaceutycznych
4
1

Grupa kierunków
nauk o zdrowiu
5
1

Razem
19
4
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