Uchwała nr 204/2018
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 24 października 2018 roku
w sprawie sposobu powołania pierwszej rady uczelni
Senat działając na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku- Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669),
uchwala co następuje:
§1
Ustala się następujący sposób powołania pierwszej Rady Uczelni:
1. Ustala się 7 osobowy skład Rady Uczelni, w tym 6 członków powoływanych przez Senat
oraz przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UMP.
2. Spośród członków powoływanych przez Senat 3 członków pochodzi spoza wspólnoty
Uczelni.
3. Kandydata do Rady Uczelni może zgłosić minimum 7 senatorów.
4. Zgłoszenie dokonywane jest na formularzu zgłoszeniowym opracowanym przez Rektora, na
którym zgłaszający winni wskazać też, że kandydat spełnia wymogi przewidziane Prawem o
szkolnictwie wyższym i nauce, a kandydat potwierdza te okoliczności oraz wyraża zgodę na
kandydowanie, własnym podpisem. W odniesieniu do kandydatów spoza wspólnoty Uczelni
do formularza winien być dołączony życiorys kandydata opatrzony jego podpisem.
5. Kandydatury zgłaszane mogą być wyłącznie na formularzu opisanym w ust. 4, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia następującego po dniu uchwalenia przez Kolegium
Rektorskie programu posiedzenia Senatu, obejmującego powołanie Rady Uczelni, w Biurze
Obsługi Rektora, które potwierdza przyjęcie zgłoszenia na piśmie.
6. Powołanie pierwszej Rady Uczelni nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. na
posiedzeniu Senatu.
7. Głosowania przeprowadzone zostaną, w pierwszej kolejności na członków spoza wspólnoty
Uczelni, następnie na członków spośród wspólnoty Uczelni i na koniec na przewodniczącego
Rady Uczelni spośród członków pochodzących spoza wspólnoty Uczelni.
8. Przeprowadzenie wyborów członków Rady Uczelni powierza się stałej Komisji Skrutacyjnej
Senatu. Do zadań Komisji należy ocena formalna dokonanych zgłoszeń, oraz przeprowadzenie
wyborów na ustalonym posiedzeniu Senatu. Kandydaturę członka Rady Uczelni przedstawia
jeden ze zgłaszających senatorów, a kandydaturę przewodniczącego Rady Uczelni przedstawia
Rektor.

9. W przypadku gdyby na skutek braków formalnych kandydatura musiała być odrzucona albo
kandydat cofnąłby zgodę na kandydowanie, Senat ogłosi dodatkowy termin na zgłoszenie
kandydatur.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tykarski

