
Uchwała nr 186/19/k16-2o

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

z dnia 15 listopada 2019r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu wyborczego członków pierwszej Rady ds. Stopni Akademii Sztuk

Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi funkcjonującej w roku akademickim 2019/2020.

oraz terminarza wyborów do tej Rady.

Działając na podstawie ~ 57 ust.i pkt.i) i ~ 6o ust.i i ust.3 w związku ~ 24 ust.1 pkt.26) Statutu

Akademii z dnia 12 września 2o19r. oraz w związku z art. 28 ust.1 pkt.i6) ustawy z dnia 20 lipca

2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018r. poz. 1668 z późn. zm.), Senat

Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi postanawia co następuje:

1. Zatwierdza przedstawiony przez Komisję Wyborczą Akademii Regulamin wyborczy członków

pierwszej Rady ds. Stopni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

funkcjonującej w roku akademickim 2019/2020.

2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

1. Zatwierdza przedstawiony przez Komisję Wyborczą Akademii terminarz wyborów członków

pierwszej Rady ds. Stopni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

funkcjonującej w roku akademickim 2019/2020.

2. Terminarz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

i. Regulamin wskazany w ~ 1 ust.1 oraz terminarz wskazany w ~2 ust.i wchodzą w życie z

dniem podjęcia niniejszej uchwały.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega niezwłocznej publikacji w

sposób przyjęty w ASP, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej.



Załącznik do Uchwały nr i z dnia 07. Il. 2019 Komisji Wyborczej Akademii

Regulamin wyborczy

członków pierwszej Rady ds. stopni

Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiiiskiego w Łodzi

funkcjonującej w roku akademickim 2019/2020

W związku z ~ 57 ust 1 pkt 1) Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,

przyjętego Uchwałą 179/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w

Łodzi dnia 12 września 2019 r. (dalej: Statut), ustała się Regulamin wyborczy członków pierwszej Rady ds.

stopni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego IV Łodzi funkcjonującej w roku akade

mickim 2019/2020,

w następującym brzmieniu:

*1

1. W skład Rady ds. stopni wchodzą: członkowie powoływani przez Senat Akademii Sztuk Pięknych

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (zwany dalej Senatem) spośród nauczycieli akademickich za

trudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni — Po dwóch przedstawicieli każdego z insty

tutów. Wśród przedstawicieli każdego z instytutów co najmniej jeden musi legitymować się tytułem pro

fesora.

2. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady ds. stopni powołuje Senat spośród członków tej

Rady, o których mowa w ust. I powyżej.

*2
Skład ilościowy Rady ds. stopni —ogólem22 członków, w tym spośród instytutów:

- Instytutu ubioru - 2 członków

- Instytutu biżuterii - 2 członków

- Instytutu tkaniny i druku - 2 członków

- Instytutu wzornictwa - 2 członków

- Instytutu architektury wnętrz - 2 członków

- Instytutu malarstwa i rysunku - 2 członków

- Instytutu rzeźby - 2 członków

- Instytutu grafiki artystycznej - 2 członków

- Instytutu projektowania graficznego i informacji wizualnej - 2 członków

- lnstytutu fotografii i multimediów - 2 członków

- Instytutu animacji i edukacji artystycznej - 2 członków
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Bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady ds. stopni przysługuje nauczycielom akademickim z tytułem

profesora lub zatrudnionym na stanowisku profesora uczelni, zatrudnionym w Akademii Sztuk Pięknych im.

Władysława Strzemińskiego w Łodzi (zwanej dalej Akademią) jako podstawowym miejscu pracy, w pełnym

wymiarze czasu pracy, reprezentującym dyscyplinę, w której Akademia posiada uprawnienia do nadawania

stopni doktora i doktora habilitowanego oraz spełniającym kryteria przewidziane ustawą.

1. Członków Rady ds. stopni powołuje Senat w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecno

ści co najmniej połowy składu Senatu.

2. Kandydatów na członków Rady ds. stopni zgłasza Dyrektor właściwego instytutu w liczbie co najmniej

3, z czego dwóch z tytułem profesora.

3. W przypadku, gdy instytut nie posiada odpowiedniej liczby kandydatów z tytułem profesora, o której

mowa w ust. 2 powyżej, można zgiosić kandydatów zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni.

4. W przypadku gdy w danym Instytucie zatrudniona jest tylko jedna osoba z tytułem profesora, wówczas

staje się ona członkiem Rady ds. stopni bez przeprowadzania wyborów w tym zakresie.

5. Zgłoszenie kandydatury na członka Rady ds. stopni dokonywane jest na piśmie pod rygorem nieważno

ści. Do zg~oszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie do Rady ds. stopni oraz

oświadczenia, że spełnia wymagania określone ustawą (w tym oświadczenie lustracyjne) oraz Statutem.

6. Zgłoszenie kandydatury na członka Rady ds. stopni składane są do przewodniczącego Komisji Wybor

czej Akademii, w terminie wskazanym w terminarzu czynności wyborczych.

7. Głosowanie w Senacie oclbywa się z podziałem na listy, odrębnie dla każdego z instytutów.

8. Każdy z głosujących Senatorów na daną listę może oddać dwa głosy.

9. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów za ich powołaniem, przeprowadza

się dodatkowe głosowanie obejmujące tych kandydatów, Ciłonkiem Rady ds. stopni zostaje kandydat,

który otrzymał największą liczbę głosów za jego powołaniem.

10. W razie nieuzyskania zwykłej większości głosów przez wymaganą liczbę kandydatów dopuszcza się

możliwość zarządzenia ponownego głosowania nad wcześniej głosowanymi kandydaturami do Rady ds.

stopni. W przypadku nieobsactzenia mandatów w toku ponownego głosowania zarządza się dodatkowe

wybory do Rady ds. stopni.

II. Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii zobowiązany jest do ogłoszenia społeczności

akademickiej wyników wyborów do Rady ds. stopni w sposób zwyczajowo przyjęty.



*5
J. Głosowania dotyczące wyboru Rady ds. stopni odbywają się na podstemplowanych kartach do głosowania,

sporządzanych odrębnie dla każdego z instytutów, na których zamieszczona jest lista kandydatów z danego

instytutu w porządku alfabetycznym oraz numer głosowania.

2. Głos na danego kandydata oddany jest przez wyróżnienie jego nazwiska na karcie do głosowania. Sposób

wyróżnienia polega na postawieniu znaku X w prostokącie obok nazwiska wybranego kandydata.

3. Głos uważa się za:

a) nieważny, jeżeli:

• na karcie wyróżnione jest więcej niż dwa nazwiska,

• sposób wyróżnienia na karcie jest niewlaściwy.

b) jeżeli na karcie nie zostało wyróżnione żadne nazwisko, to głos uważa się za ważny, przeciwny

uczestniczącym kandydatom.

I. Niniejszy Regulamin dotyczy wyborów pierwszej Rady ds. Stopni Po wejściu w życie Statutu.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat i podlega niezwłocznej

publikacji w sposób przyjęty wASP, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej.
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KOMISJA WYBORCZA AKADEMIJ
Załącznik do Uchwały nr 2 Komisji Wyborczej Akademii z dnia 07 listopada 2019 r.

Terminarz wyborów członków pierwszej Rady ds. stopni
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
funkcjonującej w roku akademickim 2019/2020

18 - 21 XI — zgłaszanie do Komisu Wyborczej Akadern~i kandydatur na członków do Rady ds
stopni przez dyrektorów instytutów (przez Kancelarię A~f)

22 - 25 XI — rozpatrzenie przez KWA zgód i oświadczeń złożonych wraz z kandydaturami

26 - 29 XI — uzupełnienie ewentualnych braków w złożonej dokumentacji dotyczącej kandydata

06 XII — ogłoszenie i przekazanie senatorom list kandydatów na członków do Rady ds stopni

13 XII — zebranie Senatu w celu wyboru członków Rady ds stopni oraz wyboru
Przewodnicz~cego i Zastępcy Pi~ewodniczącego Rady ds stopni

16 XII — og~oszenie wyników wyborów przeprowadzonych w Senacie w dniu 13 XII

16 -18 XII —zgłaszanie przez dyrektorów instytutów nowych kandydatur w przypadku nie
obsadzenia wszystkich mandatów

20 XII — zebranie Senatu w dodatkowym terminie wyborczym

20 XII - ogloszenie wyników wyborów w terminie dodatkowym
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