Załącznik do Uchwały nr 16/2016
Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Targu z dnia 11 marca 2016 r.

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu
oraz wyborów Rektora i Prorektorów
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
Kadencja 2016–2020
§1
Podstawę prawną Regulaminu stanowią:
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( tj. jedn. Dz. U. z 2012 r
Poz.572, z późn. zm.) (Ustawa).
2. Statut Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu (Statut).
§2
1. Niniejszy Regulamin określa:
1) tryb przeprowadzenia wyborów w Uczelni, o których mowa w pkt. 3,
2) terminarz wyborczy na kadencję 2016–2020 stanowiący załącznik nr 12 do niniejszego
regulaminu,
3) zasady i tryb wyboru następujących organów i osób:
a) przedstawicieli do Kolegium Elektorów,
b) organu jednoosobowego: rektora,
c) osób pełniących w Uczelni funkcje z wyboru: prorektorów, do których wyboru stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące wyboru organu jednoosobowego.
2. Załączniki nr 1 – 12 do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.
§3
1. Wybory w Uczelni przeprowadza Komisja Wyborcza.
2. Przewodniczący Komisji Wyborczej organizuje prace Komisji i nimi kieruje.
3. Komisja Wyborcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów na swoich posiedzeniach,
protokoły z tych posiedzeń dołączane są do dokumentacji wyborczej.
4. Komisja przygotowuje opieczętowane pieczątką Komisji Wyborczej karty do głosowania.
5. Komisja Wyborcza sporządza protokoły z posiedzeń Kolegium Elektorów i zebrań wyborczych.
Protokoły podpisywane są przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej i członków Komisji
uczestniczących w tych posiedzeniach i zebraniach.
6. Komisja Wyborcza gromadzi i zabezpiecza dokumentację wyborczą.
§4
1. Zadaniem Komisji Wyborczej jest zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Kolegium
Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Uczelni.
2. Komisja Wyborcza czuwa nad prawidłowym stosowaniem przepisów niniejszego Regulaminu i
przebiegiem wyborów.
3. Do kompetencji Komisji należy w szczególności:
1) ustalenie kalendarza czynności wyborczych i podanie go do wiadomości publicznej w
terminie umożliwiającym wszystkim wyborcom wzięcie udziału w wyborach, nie później
jednak niż 7 dni przed datą rozpoczęcia czynności wyborczych,

2) opracowanie w porządku alfabetycznym list osób posiadających:
a) czynne prawo wyborcze,
b) bierne prawo wyborcze,
3) sporządzenie list kandydatów na członków Kolegium Elektorów, Senatu oraz Rektora i
Prorektorów,
4) stwierdzenie ważności wyborów członków Kolegium Elektorów i Senatu oraz Rektora i
Prorektorów,
5) zawiadomienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyborze Rektora,
6) rozstrzyganie wszelkich wątpliwości związanych z wyborami powstałych przy stosowaniu
przepisów Ustawy i Statutu dotyczących wyborów,
7) zarządzenie - w razie potrzeby - wyborów uzupełniających,
8) unieważnienie czynności wyborczych w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu oraz
zarządzenie powtórzenia unieważnionych czynności lub zarządzenie ponownych wyborów w
razie stwierdzenia ich nieważności.
§5
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, zatrudnionym w Uczelni jako
podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami
akademickimi oraz studentom.
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, którzy nie ukończyli
sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora –
siedemdziesiątego roku życia, zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy,
pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze
czasu pracy oraz studentom.
3. Wybory jednoosobowych organów Uczelni oraz przedstawicieli do organów kolegialnych i
członków kolegium elektorów są przeprowadzane we wszystkich grupach społeczności
akademickiej, o których mowa w art. 60 ust. 9 Ustawy.
4. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos, który może być oddany tylko osobiście w czasie
głosowania.
5. Grupy wyborców tj. grupa nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień
naukowy doktora, grupa pozostałych nauczycieli akademickich i grupa pracowników Uczelni
niebędąca nauczycielami akademickimi nazywane są kuriami.
6. Wszystkie listy wyborcze sporządza się w porządku alfabetycznym.
7. Wszystkie głosowania są tajne. Aktu głosowania dokonuje się za pomocą otrzymanej karty do
głosowania opatrzonej pieczęcią Komisji Wyborczej.
8. W pomieszczeniu, w którym odbywa się głosowanie, nie mogą być obecne, poza członkami
Komisji Wyborczej, osoby nieuprawnione do głosowania.
9. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie krzyżyka w kratce przy nazwisku kandydata.
10. Wybór uważa się za dokonany, gdy kandydat uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych
głosów.
11. Głosowanie kończy się z chwilą dokonania wyboru osoby do pełnienia funkcji lub obsadzenia
wszystkich mandatów.
12. Kadencja wszystkich organów Uczelni trwa cztery lata i rozpoczyna się z dniem 1 września w
roku wyborów Rektora, a kończy z dniem 31 sierpnia ostatniego roku kadencji.
13. Czas trwania kadencji przedstawicieli studentów w organach kolegialnych i w kolegium
Elektorów określa regulamin samorządu studenckiego.
14. Rektorem, prorektorem nie może być osoba, która w innej uczelni pełni funkcję organu
jednoosobowego lub jego zastępcy, funkcję organu jednostki podstawowej lub jego zastępcy,
kanclerza albo jest założycielem uczelni niepublicznej.

15. Na uczelni nie można łączyć następujących funkcji: rektora, prorektora, dyrektora Instytutu,
zastępcy dyrektora Instytutu.
16. Ta sama osoba nie może być członkiem senatu dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.
Nie dotyczy to osób wchodzących w skład Senatu w związku z pełnieniem funkcji organu
jednoosobowego (rektora) a także prorektorów i dyrektorów Instytutów.
[Wybory do Kolegium Elektorów]
§6
Wybory do Kolegium Elektorów obejmują wybór przedstawicieli: nauczycieli akademickich,
pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów.
§7
1. Przedstawicieli nauczycieli akademickich do Kolegium Elektorów wybiera się według
następujących zasad:
1) kandydatów na przedstawicieli nauczycieli akademickich spośród zatrudnionych w
Instytucie nauczycieli zgłaszają nauczyciele akademiccy zatrudnieni w danym Instytucie:
a) nauczyciele posiadający co najmniej stopień naukowy doktora spośród osób
posiadających co najmniej stopień naukowy doktora,
b) nauczyciele posiadających tytuł zawodowy magistra spośród pozostałych
nauczycieli akademickich,
2) wybór przedstawicieli nauczycieli akademickich odbywa się na zebraniach nauczycieli w
poszczególnych Instytutach oddzielnie dla obu kurii,
3) liczba przedstawicieli nauczycieli akademickich w Kolegium Elektorów wynosi:
a) po czterech przedstawicieli z każdego Instytutu, spośród osób posiadających co
najmniej stopień naukowy doktora,
b) po trzech przedstawicieli z każdego Instytutu, spośród pozostałych nauczycieli
akademickich.
2. Przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybiera się do
Kolegium Elektorów według następujących zasad:
1) kandydatów na przedstawicieli pracowników Uczelni niebędących nauczycielami
akademickimi zgłaszają pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, spośród
wszystkich pracowników Uczelni zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) wybór przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbywa
się na zebraniu wyborczym tych pracowników,
3) liczba przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w
Kolegium Elektorów wynosi trzy osoby.
3. Przedstawicieli studentów do Kolegium Elektorów w liczbie sześciu, wybiera się według zasad
określonych w Regulaminie Samorządu Studenckiego.
§8
1. Zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli nauczycieli akademickich i przedstawicieli
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Kolegium Elektorów odbywa się z
wykorzystaniem formularzy zgłoszeń, stanowiących załączniki nr 1-3 do niniejszego
regulaminu.
2. Zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli przedkłada się Komisji Wyborczej za pośrednictwem
Biura Rektora w zaklejonych kopertach z napisem „Wybory do Kolegium Elektorów” w
terminie określonym w harmonogramie wyborów, stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego
Regulaminu.

3. Kandydat zostaje wpisany na listę wyborczą po wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie.
O wyrażenie zgody do kandydata zwraca się Komisja Wyborcza, wykorzystując formularz
oświadczenia, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu.
4. Komisja Wyborcza sporządza osobne listy wyborcze kandydatów, o których mowa w § 7 ust.1
pkt.3 lit. a i b oraz w ust. 2.
5. Każdy wyborca otrzymuje jedną kartę do głosowania. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do
urny.
6. Głos jest ważny tylko wtedy gdy wyborca zaznaczył prawidłowo swój wybór na karcie do
głosowania.
7. Głos jest nieważny, jeżeli wyborca na karcie do głosowania zaznaczył większą liczbę nazwisk
kandydatów niż liczba wybieranych w danym głosowaniu lub nie zaznaczył nazwiska żadnego
kandydata.
8. Wybranymi zostają kandydaci, którzy uzyskali więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
9. Jeżeli głosowanie nie doprowadziło do wyboru wszystkich Elektorów, powtarza się je, pomijając
w każdym kolejnym głosowaniu osobę lub osoby, które w poprzednim głosowaniu otrzymały
najmniejszą liczbę głosów.
10. Jeżeli taką samą liczbę głosów, uprawniającą do uzyskania mandatu, zdobyło więcej kandydatów
niż miejsc, wybory dla nich są powtarzane, z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji, na listach
wyborczych umieszczane są wyłącznie imiona i nazwiska osób, które uzyskały taką sama liczbę
głosów.
11. Komisja Wyborcza sporządza protokół zebrania wyborczego, który zawiera: przedmiot
głosowania, nazwiska kandydatów, liczbę uprawnionych do głosowania, liczbę głosujących,
wynik głosowania i datę głosowania. Załącznikami do protokołu są: lista osób głosujących oraz
karty do głosowania, wrzucone do urny przez osoby biorące udział w głosowaniu.
12. Po obliczeniu głosów przedstawiciel Komisji Wyborczej ogłasza wynik głosowania uczestnikom
zebrania wyborczego.

[Wybory do Senatu]
§9
Wybory do Senatu obejmują wybór przedstawicieli: nauczycieli akademickich, pracowników
Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów.
§ 10
1. Przedstawicieli nauczycieli akademickich do Senatu wybiera się według następujących zasad:
1) kandydatów na przedstawicieli nauczycieli akademickich zgłaszają nauczyciele
akademiccy zatrudnieni w Uczelni:
a) osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora spośród zatrudnionych
we własnym Instytucie nauczycieli posiadających co najmniej stopień naukowy
doktora,
b) osoby posiadające tytuł zawodowy magistra spośród wszystkich zatrudnionych w
Uczelni nauczycieli, posiadających tytuł zawodowy magistra,
2) wybór przedstawicieli nauczycieli posiadających co najmniej stopień naukowy doktora
odbywa się na zebraniach tych nauczycieli w poszczególnych Instytutach,
3) wybór przedstawicieli nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra odbywa się na
zebraniu wyborczym tych nauczycieli,
4) liczba przedstawicieli nauczycieli akademickich w Senacie wynosi:

a) po jednym przedstawicielu z każdego Instytutu w przeliczeniu na każdy
przypisany Instytutowi kierunek studiów, spośród osób posiadających co
najmniej stopień naukowy doktora,
b) trzech przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, z grona
wszystkich zatrudnionych nauczycieli w Uczelni, posiadających tytuł
zawodowy magistra.
2. Przedstawicieli pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi do Senatu
wybiera się według następujących zasad:
1) przedstawicielami pracowników niebędących nauczycielami akademickimi mogą zostać
jedynie pracownicy zatrudnieni w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) kandydatów na przedstawicieli pracowników Uczelni niebędących nauczycielami
akademickimi zgłaszają pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi,
3) wybór kandydatów na przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi odbywa się na zebraniu wyborczym tych pracowników,
4) liczba przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Senacie
wynosi dwie osoby.
3. Przedstawicieli studentów do Senatu, wybiera się według zasad określonych w Regulaminie
Samorządu Studenckiego. Liczę przedstawicieli studentów w Senacie określa Statut.
§ 11
1. Zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli nauczycieli akademickich i przedstawicieli
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Senacie odbywa się z
wykorzystaniem formularzy zgłoszeń, stanowiących załączniki nr 4-6 do niniejszego
regulaminu.
2. Zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli przedkłada się Komisji Wyborczej za pośrednictwem
Biura Rektora w zaklejonych kopertach z napisem „Wybory do Senatu” w terminie określonym
w harmonogramie wyborów, stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego Regulaminu.
3. Kandydat zostaje wpisany na listę wyborczą po wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie.
O wyrażenie zgody do kandydata zwraca się Komisja Wyborcza, wykorzystując formularz
oświadczenia, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu.
4. Komisja Wyborcza sporządza osobne listy wyborcze dla kandydatów, o których mowa w § 10
ust.1 pkt 4 lit. a i b oraz w ust. 2.
5. Każdy wyborca otrzymuje jedną kartę do głosowania opatrzoną pieczęcią Komisji Wyborczej.
Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
6. Głos jest ważny jeśli na karcie do głosowania wyborca zaznaczył:
1) nie więcej niż jedno nazwisko z każdego kierunku studiów w przypadku, o którym mowa w §
10 ust.1 pkt 4 lit. a,
2) nie więcej niż trzy nazwiska w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 lit. b,
3) nie więcej niż dwa nazwiska w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 4.
7. Głos jest nieważny, jeżeli wyborca na karcie do głosowania zaznaczył większą liczbę nazwisk
niż liczbę osób wybieranych w danym głosowaniu lub nie zaznaczył nazwiska żadnego
kandydata.
8. Wybranymi zostają kandydaci, którzy uzyskali więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
9. Jeżeli głosowanie nie doprowadziło do wyboru wszystkich Senatorów, powtarza się je, pomijając
w każdym kolejnym głosowaniu osobę lub osoby, które w poprzednim głosowaniu otrzymały
najmniejszą liczbę głosów.
10. Jeżeli taką samą liczbę głosów, uprawniającą do uzyskania mandatu, zdobyło więcej kandydatów
niż miejsc, wybory dla nich są powtarzane, z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji, na listach
wyborczych umieszczane są wyłącznie imiona i nazwiska osób, które uzyskały taką sama liczbę
głosów.

11. Komisja Wyborcza sporządza protokół zebrania wyborczego, który zawiera: przedmiot
głosowania nazwiska kandydatów, liczbę uprawnionych do głosowania, liczbę głosujących,
wynik głosowania i datę głosowania. Załącznikami do protokołu są: lista osób głosujących oraz
karty do głosowania, wrzucone do urny przez osoby biorące udział w głosowaniu.
12. Po obliczeniu głosów przedstawiciel Komisji Wyborczej ogłasza wynik głosowania uczestnikom
zebrania wyborczego.

[Wybory Rektora]
§ 12
1. Rektora Uczelni wybiera Kolegium Elektorów.
2. Kandydatami na Rektora mogą być osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień
naukowy doktora habilitowanego. Zgłoszenie następuje z wykorzystaniem formularza
zgłoszenia, określonego w załączniku nr 7 do niniejszego Regulaminu.
3. Zgłoszenia kandydatów na Rektora przedkłada się Komisji Wyborczej za pośrednictwem Biura
Rektora w zaklejonych kopertach z napisem „Wybory Rektora ” w terminie określonym w
harmonogramie wyborów, stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego Regulaminu nie później
jednak niż na 7 dni przed ustalonym terminem wyborów.
4. Kandydat zostaje wpisany na listę wyborczą po wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie.
O wyrażenie zgody do kandydata zwraca się Komisja Wyborcza, wykorzystując formularz
oświadczenia, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu.
5. Komisja Wyborcza sporządza listę wyborczą w porządku alfabetycznym.
6. Komisja Wyborcza, na wniosek Przewodniczącego, ustala w głosowaniu jawnym termin i
miejsce spotkania kandydatów z Kolegium Elektorów. Przewodniczący Komisji Wyborczej
organizuje spotkanie i wyznacza osobę prowadzącą.
7. Zebrania kolegium elektorów zwołuje przewodniczący Komisji Wyborczej.
8. Posiedzenie Kolegium Elektorów w celu wyboru Rektora odbywa się w terminie ustalonym
przez Komisję Wyborczą.
9. Każdy Elektor otrzymuje jedną kartę do głosowania. Kartę do głosowania Elektor wrzuca do
urny.
10. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania Elektor zaznaczył nazwisko tylko jednego
kandydata.
11. Głos jest nieważny jeżeli na karcie do głosowania Elektor zaznaczył więcej niż jedno nazwisko
kandydata lub nie zaznaczył żadnego nazwiska kandydata.
12. Wybory są ważne, jeżeli wzięła w nich udział więcej niż połowa składu Kolegium Elektorów.
13. Wybranym zostaje kandydat, który uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
14. Jeżeli głosowanie nie doprowadziło do wyboru kandydata, powtarza się je, umieszczając na
karcie do głosowania nazwiska kandydatów, którzy uzyskali dwie najwyższe liczby głosów.
Jeżeli kandydatów z najwyższą liczbą głosów jest więcej niż dwóch, na karcie do głosowania
umieszczamy tylko ich nazwiska.
15. Komisja Wyborcza sporządza protokół z posiedzenia Kolegium Elektorów w sprawie wyboru
Rektora, który zawiera: przedmiot głosowania, nazwiska zgłoszonych kandydatów, liczbę
Elektorów, wymaganą większość dla ważności wyborów, liczbę Elektorów biorących udział w
głosowaniu, wynik głosowania i datę głosowania. Załącznikami do protokołu są: lista obecności
Elektorów biorących udział w posiedzeniu oraz karty do głosowania, wrzucone do urny przez
Elektorów.
16. Przewodniczący Komisji Wyborczej stwierdza na piśmie dokonanie wyboru Rektora i
niezwłocznie zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, a
następnie informację tę podaje do publicznej wiadomości.

[Wybory Prorektorów]
§ 13
1. Kolegium Elektorów wybiera Prorektorów, w tym Prorektora do spraw Studenckich, w osobnych
głosowaniach spośród kandydatów, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora,
przedstawionych przez Rektora-Elekta, a w przypadku wyborów odbywających się w trakcie
kadencji Rektora przez Rektora.
2. Posiedzenie Kolegium Elektorów w celu wyboru Prorektorów odbywa się w terminie ustalonym
przez Komisję Wyborczą.
3. Listę kandydatów na Prorektorów przedstawia Komisji Wyborczej Rektor-Elekt nie później niż
na 3 dni przed dniem wyborów.
4. Kandydat zostaje wpisany na listę wyborczą po wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie.
O wyrażenie zgody do kandydata zwraca się Komisja Wyborcza, wykorzystując formularz
oświadczenia, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszego regulaminu.
5. Osoba kandydująca na Prorektora do spraw Studenckich musi uzyskać zgodę większości
przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów. Niezajęcie przez nich stanowiska w terminie 5
dni od dnia przedstawienia przez Rektora-Elekta Komisji Wyborczej listy kandydatów uważa się
za wyrażenie zgody.
6. Głos jest nieważny jeżeli Elektor na karcie do głosowania nie zaznaczył nazwiska kandydata.
7. Do wyboru Prorektorów mają zastosowanie odpowiednio zasady wymienione w § 12 niniejszego
Regulaminu.
§ 14
Do przeprowadzenia wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego
Regulaminu.
§ 15
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Senat Uczelni.

Załącznik nr 1
Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających co najmniej
stopień naukowy doktora w wyborach do Kolegium Elektorów PPWSZ w Nowym Targu na
kadencję w latach 2016-2020
Imię i nazwisko kandydata
Data zgłoszenia

……………………………
podpis osoby zgłaszającej
Załącznik nr 2
Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich* w wyborach do
Kolegium Elektorów PPWSZ w Nowym Targu na kadencję w latach
2016-2020
Imię i nazwisko kandydata
Data zgłoszenia

……………………………
podpis osoby zgłaszającej
* nauczyciele akademiccy posiadający tytuł zawodowy magistra

Załącznik nr 3
Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
w wyborach do Kolegium Elektorów PPWSZ w Nowym Targu na kadencję w latach 2016-2020
Imię i nazwisko kandydata
Data zgłoszenia

……………………………
podpis osoby zgłaszającej

Załącznik nr 4
Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
w wyborach do Senatu PPWSZ w Nowym Targu na kadencję w latach 2016-2020
Imię i nazwisko kandydata
Data zgłoszenia

……………………………
podpis osoby zgłaszającej

Załącznik nr 5
Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających co najmniej
stopień naukowy doktora w wyborach do Senatu PPWSZ w Nowym Targu na kadencję w latach
2016-2020
Imię i nazwisko kandydata
Data zgłoszenia

…………………………
podpis osoby zgłaszającej

Załącznik nr 6
Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich* w wyborach do
Senatu PPWSZ w Nowym Targu na kadencję w latach 2016-2020
Imię i nazwisko kandydata
Data zgłoszenia

……………………………
podpis osoby zgłaszającej
* nauczyciele akademiccy posiadający tytuł zawodowy magistra

Załącznik nr 7
Zgłoszenie kandydata na Rektora PPWSZ w Nowym Targu na kadencję w latach 2016-2020
Imię i nazwisko kandydata
Data zgłoszenia

……………………………
podpis osoby zgłaszającej

Załącznik nr 8
Nowy Targ, dnia …..……………..…
Oświadczenie
Niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie do Kolegium Elektorów PPWSZ w Nowym Targu na
kadencję w latach 2016-2020.
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z przepisami pkt.3 ust.1 art.71 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) posiadam bierne prawo wyborcze.
…………………………….
podpis kandydata

Załącznik nr 9
Nowy Targ, dnia …..……………..…
Oświadczenie
Niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie do Senatu PPWSZ w Nowym Targu na kadencję w
latach 2016-2016.
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z przepisami pkt.3 ust.1 art.71 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) posiadam bierne prawo wyborcze.
…………………………….
podpis kandydata

Załącznik nr 10
Nowy Targ, dnia …..……………..…
Oświadczenie
Niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie na Rektora PPWSZ w Nowym Targu na kadencję w
latach 2016-2020.
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z przepisami pkt.3 ust.1 art.71 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) posiadam bierne prawo wyborcze.
…………………………….
podpis kandydata

Załącznik nr 11
Nowy Targ, dnia …..……………..…
Oświadczenie
Niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie na Prorektora ds. ......PPWSZ w Nowym Targu na
kadencję w latach 2016-2020.
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z przepisami pkt.3 ust.1 art.71 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) posiadam bierne prawo wyborcze.
…………………………….
podpis kandydata

Załącznik nr 12
Wybory do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wybory Rektora i Prorektorów
Harmonogram wyborów

Lp. Data czynności wyborczych

Rodzaj czynności wyborczych
zgłaszanie kandydatów do Kolegium Elektorów

1.

2.

21 marca - 1 kwietnia 2016 r.

11 – 20 kwietnia 2016 r.

zgłaszanie kandydatów do Senatu
wybory do Kolegium Elektorów i (w ramach poszczególnych
kurii)
wybory do Senatu (w ramach poszczególnych kurii)

3.

25 – 30 kwietnia 2016 r.

zgłaszanie kandydatów na Rektora

4.

9 – 12 maja 2016 r.

wybory Rektora

5.

16 – 18 maja 2016 r.

zgłaszanie kandydatów na Prorektorów

6.

25 – 31 maja 2016 r.

wybory Prorektorów

