REGULAMIN WYBORCZY
WYŻSZEJ SZKOŁY ZDROWIA, URODY i EDUKACJI
KADENCJA 2021 – 2025

I. ORGANY UPRAWNIONE DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW
§1
Wybory przedstawicieli społeczności akademickiej do Senatu przeprowadza Uczelniana
Komisja Wyborcza.
II. ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW
§2
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim i pracownikom
niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w Wyższej Szkole Zdrowia,
Urody i Edukacji na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu oraz
studentom.
3. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Wyższej
Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji zatrudnionym na pełnym etacie na podstawie umowy o
pracę, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym
wymiarze czasu pracy oraz studentom.
4. Prawo zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do Senatu przysługuje każdemu wyborcy, z
uwzględnieniem następujących zasad:
1) prawo zgłaszania kandydatur na przedstawicieli do Senatu z grupy nauczycieli
akademickich zatrudnionych na wydziale posiadają pracownicy Wydziału posiadający
czynne prawo wyborcze. Oddzielnie z grupy profesorów i doktorów habilitowanych, oraz z
grupy wykładowców i pracowników dydaktycznych,
2) prawo zgłaszania kandydatur na przedstawicieli do Senatu z grupy pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi, pracowników administracji, posiadają wyborcy
z tej grupy posiadający czynne prawo wyborcze,
3) prawo zgłaszania kandydatur na przedstawicieli do Senatu z grupy studentów danego
Wydziału posiadają wyborcy z tej grupy.
5. Zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do Senatu dokonuje się na karcie zgłoszenia
(załącznik nr 1). Przy czym kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

6. Zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do Senatu przyjmują członkowie Uczelnianej
Komisji Wyborczej w siedzibie Uczelni. Dopuszczalna jest także forma elektroniczna
zgłoszenia kandydata (załączony skan Załącznika nr 1).
7. Terminy i miejsca przyjmowania zgłoszeń zostaną odpowiednio wcześniej ogłoszone przez
Uczelnianą Komisję Wyborczą, zgodnie z Harmonogramem Wyborczym.
8. Wszystkie głosowania wyborcze są tajne, z wyjątkiem wyborów delegatów grup
studenckich, którzy dokonają wyboru przedstawicieli do Senatu.
9. Wyborcy

z

poszczególnych

grup

głosują

wyłącznie

na

kandydata

z

grup

wyszczególnionych w ust. 4 pkt 1-3 Regulaminu.
10. Głosy wyborców muszą być oddane osobiście lub też drogą elektroniczną z
zabezpieczeniem tajności głosowania.
11. Wybór przedstawicieli grup społeczności akademickiej do Senatu 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 ilości miejsc w Senacie, przeprowadza się kolejne
głosowania na tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów, przyjmując,
że liczba tych kandydatów zostaje ograniczona do liczby o 50% większej niż ilość
pozostałych miejsc.
12. Głosowania dokonuje się w wyznaczonych terminach i lokalach, w obecności
przedstawicieli Uczelnianej Komisji Wyborczej, poprzez zaznaczenie wybranych
kandydatów na karcie wyborczej i wrzucenie jej do urny.
13. Uczelniana Komisja Wyborcza ustala termin i miejsce przeprowadzania wyborów.
14. Uczelniana Komisja Wyborcza na posiedzeniu ustala Harmonogram Wyborczy, który
podaje do wiadomości w formie komunikatu.
III. WYBORY DELEGATÓW Z GRUP STUDENCKICH
§3
1) każda grupa studencka wybiera jednego delegata grupy uprawnionego do
uczestniczenia w wyborach
2) zebranie wyborcze, na którym dokonuje się wyboru delegata jest ważne, jeżeli
uczestniczy w nim co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
3) w przypadku nie spełnienia wymogu określonego w ust. 2 przeprowadza się
bezpośrednio drugie zebranie, które jest ważne bez względu na liczbę osób w nich
uczestniczących. Podczas tego zebrania liczba głosowań jest nieograniczona.

4) zebraniom wyborczym przewodniczą wyznaczeni członkowie Uczelnianej Komisji
Wyborczej
5) Przewodniczący zebrania sporządza protokół z zebrania, w którym podaje wyniki
głosowania, nazwisko i imię wybranego delegata oraz dane grupy studenckiej, z której
został on wybrany.
IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORÓW
§4
1. Uczelniana Komisja Wyborcza może organizować swe prace metodą kontaktową, bądź
zdalnie z użyciem aplikacji MS Teams lub platformy Moodle.
2. Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza informacje dotyczące wyborów w formie
komunikatów.
3. Komunikaty wyborcze umieszczane są na stronie internetowej Uczelni.
V. PORZĄDEK GŁOSOWANIA W LOKALACH WYBORCZYCH
§5
Do obowiązków przestawicieli komisji wyborczej należy:
1. Sprawdzenie uprawnienia do głosowania
2. Wydanie karty do głosowania
3. Otworzenie urny po zakończeniu głosowania i przeliczenie głosów w obecności
zainteresowanych
4. Sporządzenie protokołu
§6
W przypadku głosowań w wyznaczonych lokalach role komisji mandatowej i komisji
skrutacyjnej pełnią uprawnieni członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej.

załącznik nr 1

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

KARTA ZGŁOSZENIA

Zgłaszam kandydaturę Pani/Pana
1. …………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, tytuł naukowy lub stopień naukowy)
2. …………………………………………………………………………………………
(stanowisko, funkcja, miejsce zatrudnienia)
………………………………………………………………………………………………

na przedstawiciela do Senatu Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w
Poznaniu
z grupy pracowników ….……………..………………………………

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

Wyrażam zgodę na kandydowanie
.......................................................
podpis osoby zgłaszanej

PODZIAŁ MIEJSC PRZEDSTAWICIELSKICH W SENACIE
1.
2.
3.
4.
5.

Stali członkowie Senatu (z racji pełnienia funkcji) – 7 osób
Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym lub stopniem naukowym dr hab. – 5 osób
Pozostali nauczyciele akademiccy - 6 osób
Pozostali pracownicy (administracja i obsługa) – 1 osoba
Studenci - 4 osoby

