
Uchwała nr 216/20/k16-20
Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

z dnia 29 maja 2020r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu wyborczego, terminarza wyborów a także
zatwierdzenia składu Kolegium Elektorów Akademii oraz Senatu.

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi działając na
podstawie art. ~ 57 ust. 1 pkt 1), ~ 60 ust. 1 i ust. 3 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im.
Władysława Strzemińskiego w Łodzi przyjętego uchwałą Senatu nr 179/19/k16-20 z dnia 12
września 2019 r., postanawia co następuje:

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, postanawia
niniejszym zatwierdzić Regulamin wyborczy na kadencję 2020-2024, opracowany przez
Komisję Wyborczą Akademii. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

*2
Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, postanawia
niniejszym zatwierdzić terminarz wyborów opracowany przez Komisję Wyborczą
Akademii. Terminarz stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

*3
Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, postanawia
niniejszym zatwierdzić skład Kolegium Elektorów Akademii oraz Senatu, zawarte w
Regulaminie Wyborczym, o którym mowa w * I powyżej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Signed byl Podpisano
•--~ przez:

Rektor - Jolanta Rudzka
Habisiak
Akademia Sztuk Pięknych
im. Wksdysława

- Strzemitiskicgo wŁadzi
5”.
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Regulamin wyborczy

Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

na kadencję 2020-2024

opracowany przez Komisję Wyborczą Akademii
„zjos.k10

i zatwierdzony przez Senat uchwalą z dnia ... nr . „2o/k. „16-20

W związku z ~ 57 ust 1 pkt 1) Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Wiadyslawa

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),

ustala się Regulamin wyborczy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w

Łodzi.

w następującym brzmieniu:

Rozdział I

Przepisy ogólne

Czynne i bierne prawo wyborcze

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu członkowi wspólnoty Akademii.

2. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Senatu oraz do Kolegium Elektorów

Akademii przysługuje odpowiednio nauczycielom akademickim, pracownikom niebędącym

nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom, spełniającym kryteria

przewidziane ustawą.

3. Bierne prawo wyborcze w wyborach na Rektora przysługuje nauczycielom

akademickim posiadającym co najmniej stopień doktora, zatrudnionym w Akademii jako

podstawowym miejscu pracy, spełniającym kryteria przewidziane ustawą.

4. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Uczelni przysługuje osobom spełniającym

kryteria przewidziane ustawą.

5. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady ds. stopni przysługuje nauczycielom

akademickim z tytułem profesora lub zatrudnionymi na stanowisku profesora uczelni,

zatrudnionym w Akademii 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.

6. W dniu poprzedzającym wybory oraz w dniu wyborów obowiązuje na terenie Akademii

cisza wyborcza.



*2

Komisja Wyborcza Akademii

1. Komisję Wyborczą Akademii wybiera Senat nie później niż w lutym ostatniego roku swej

kadencji.

2. W skład Komisji Wyborczej Akademii wchodzą następujący przedstawiciele społeczności

Akademii:

1) po sześć osób z każdego wydziału wybranych spośród dwunastu kandydatów zgłoszonych

przez każdego z Dziekanów;

2) po dwie osoby spośród przedstawicieli Samorządu Studenckiego każdego z wydziałów

wybrane spośród trzech kandydatów zgłoszonych przez właściwy organ Samorządu

Studenckiego z każdego wydziału oraz dwóch przedstawicieli Samorządu Doktorantów

wybranych spośród trzech kandydatów wskazanych przez właściwy organ Samorządu

Doktorantów.

3. Do Komisji Wyborczej Akademii wybrane zostają osoby, które — osobno w każdej z grup

wymienionych w ust. 2 powyżej — uzyskały kolejno najwięcej głosów. Jeżeli w pierwszym

głosowaniu w związku z równą liczbą głosów nie mógł zostać określony pełny skład Komisji,

przeprowadza się kolejne głosowanie na tych kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę

głosów.

4. Pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej Akademii zwołuje Rektor w terminie nie

dłuższym niż dwa tygodnie od wyboru tej Komisji.

5. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Wyborcza Akademii wybiera w głosowaniu tajnym,

zwykłą większością głosów, przewodniczącego Komisji i jego zastępcę, w obecności połowy

jej statutowego składu.

6. Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii przewodniczy zebraniu wyborczemu

Kolegium Elektorów Akademii oraz otwartym zebraniom prezentującym kandydatów na

Rektora.

Czionkostwo w Komisji Wyborczej Akademii

I. Członkiem Komisji Wyborczej Akademii może być wyłącznie osoba posiadająca czynne

prawo wyborcze.

2. Nie może być członkiem Komisji Wyborczej Akademii osoba realizująca swe bierne prawo

wyborcze w zakresie postępowań wyborczych przeprowadzanych przez Komisję, w której

skład wchodzi. Z chwilą umieszczenia członka Komisji na liście kandydatów z mocy prawa

jego mandat w Komisji zostaje zawieszony, a z chwilą wyboru wygasa.

3. W razie utraty członkostwa w Komisji Wyborczej Akademii odpowiednio Rektor zarządza

uzupełnienie składu tej Komisji w trybie przewidzianym dla jej wyboru.
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Zadania Komisji Wyborczej Akademii

1. Do zadań Komisji Wyborczej Akademii należy organizowanie i przeprowadzanie wyborów

na Rektora, członków Senatu, członków Rady Uczelni, członków Rady ds. stopni oraz

członków Kolegium Elektorów Akademii, a w szczególności:

1) opracowanie Regulaminu wyborczego zawierającego między innymi określenie jednostek,

w oparciu o które następuje podział mandatów oraz szczegółowy podział mandatów na

poszczególne jednostki i przedstawianie go Senatowi do zatwierdzenia;

2) ustalanie terminarza czynności wyborczych;

3) przeprowadzanie wyborów i ogłaszanie ich wyników;

4) przeprowadzenie postępowania w sprawie odwołania Rektora i członków Rady Uczelni;

5) nadzorowanie prawidłowego przebiegu wyborów;

6) podział mandatów elektorskich i senatorskich na poszczególne jednostki, zgodnie z

przyjętym Regulaminem wyborczym;

7) przeprowadzanie wyborów do Kolegium Elektorów Akademii i na członków Senatu w

ramach poszczególnych gremiów wyborczych, z zastrzeżeniem, że wybory w ramach

gremium studentów i doktorantów następują na zasadach przewidzianych przepisami

Regulaminu Samorządu Studenckiego i Regulaminem Samorządu Doktorantów;

8) ogłaszanie list kandydatów na stanowisko Rektora, kandydatów na członków Senatu, Rady

Uczelni, Rady ds. stopni oraz Kolegium Elektorów Akademii;

9) rejestrowanie list kandydatów do organów Akademii i Kolegium Elektorów Akademii;

10) stwierdzanie dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Akademii oraz wyboru

na stanowiska Rektora, członków Senatu, członków Rady Uczelni, członków Rady ds. stopni

oraz ogłaszanie wyników wyborów w sposób zwyczajowo przyjęty w Akademii;

11) stwierdzanie nieważności wyborów na Rektora, członków Senatu, Rady Uczelni i Rady

ds. stopni oraz Kolegium Elektorów Akademii w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu;

w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu postępowania wyborczego, które

miało wpływ na wynik postępowania.

12) stwierdzanie nieważności postępowania o odwołanie Rektora i członków Rady Uczelni w

przypadku nieprawidłowego przebiegu tego postępowania;

13) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów;

14) zabezpieczenie dokumentacji wyborów i przekazanie ich do archiwum Akademii.

2. Komisja Wyborcza Akademii ustala w terminarzu wyborczym terminy wyborów oraz

terminy wyborów dodatkowych — na wypadek nieobsadzenia w pierwszych terminach

wyborczych organów kolegialnych, jednoosobowych lub Kolegium Elektorów Akademii.



Komisja Wyborcza Akademii ogłasza terminy wskazane terminarzem wyborczym, w sposób

przyjęty w Akademii.

Rozdział II

Wybory Rady Uczelni

1. Senat dokonuje wyboru członków Rady Uczelni w tajnym głosowaniu w obecności co

najmniej połowy składu Senatu. Członkiem Rady Uczelni zostaje kandydat, który uzyskał

więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2. Przewodniczący Samorządu Studenckiego staje się członkiem Rady Uczelni z chwilą

rozpoczęcia swojej kadencji.

3. Kandydatów na członków Rady Uczelni mogą zgłaszać:

1) Rektor;

2) każdy z członków Senatu.

4. Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Uczelni dokonywane jest na piśmie i powinno

zawierać uzasadnienie. Zgłoszenia winny wskazywać, na którą z list kandydatów zgłaszana

jest osoba, tj. odrębnie:

1) na listę kandydatów z grona wspólnoty uczelni;

2) na listę kandydatów spoza grona wspólnoty uczelni.

5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, składa się przewodniczącemu Komisji

Wyborczej Akademii do dnia 15 października ostatniego roku kadencji Rady Uczelni. Do

zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie i oświadczenie

kandydata o spełnieniu warunków określonych w ustawie, w tym oświadczenie lustracyjne, o

którym mowa w art. 7 ust. I ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.) lub informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej

ustawy oraz w Statucie. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Uczelni bądź

odwołania członka Rady Uczelni zgłoszenie należy złożyć w terminie wskazanym przez

Komisję Wyborczą Akademii.

6. Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii sprawdza prawidłowość zgłoszeń

kandydatów i przedstawia Rektorowi niezwłocznie listę kandydatów spośród członków

wspólnoty uczelni i listę kandydatów spoza wspólnoty uczelni.

7. Senat dokona wyboru członków Rady Uczelni w głosowaniu tajnym, indywidualnie na

każdego z kandydatów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Senatu.

8. W głosowaniu na członków Rady Uczelni każdy z Senatorów może oddać nie więcej niż:

1) 3 (trzy) głosy na listę kandydatów z grona wspólnoty uczelni,

2) 3 (trzy) głosy na listę kandydatów spoza grona wspólnoty uczelni.
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9. W razie uzyskania wymaganej liczby głosów przez więcej niż 3 kandydatów z listy

kandydatów spośród członków wspólnoty uczelni lub więcej niż 3 z listy kandydatów spoza

wspólnoty uczelni powołani do Rady Uczelni zostają kandydaci z danej listy, którzy

otrzymali największą liczbę głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów z danej listy

uzyskało tę samą liczbę głosów, przy jednoczesnym braku wystarczającej liczby mandatów

do obsadzenia, przeprowadza się dodatkowe głosowanie obejmujące tych kandydatów.

Członkiem Rady Uczelni zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę ważnie

oddanych głosów, stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, w obecności co

najmniej połowy statutowego składu Senatu.

10. W razie nieuzyskania wymaganej większości głosów przez odpowiednią liczbę

kandydatów z danej listy dopuszcza się możliwość zarządzenia ponownego głosowania nad

kandydaturami z listy obejmującej nieobsadzone miejsca w Radzie Uczelni. Członkiem Rady

Uczelni zostaje kandydat, który uzyska największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż

połowę ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu

Senatu.

11. Jeżeli nie powołano pełnego składu Rady Uczelni bądź mandat członka Rady wygasł w

toku kadencji, bądź odwołano członka Rady Uczelni, zarządza się wybory dodatkowe.

12. W przypadkach określonych w ust. 8 i ust. 10 powyżej każdemu z uprawnionych do

głosowania służy prawo oddania tylu głosów na określoną listę kandydatów, ile jest

miejsc/mandatów do obsadzenia w Radzie Uczelni.

13. W przypadku zakończenia sprawowania funkcji przez przewodniczącego Samorządu

Studenckiego przed końcem kadencji Rady Uczelni jego członkostwo wygaśnie. Nowo

powołany przewodniczący Samorządu Studenckiego pełnił będzie swoją funkcję w Radzie

Uczelni do zakończenia jej kadencji.

14. W terminie dwóch tygodni od powołania Rady Uczelni Senat dokonuje wyboru

przewodniczącego Rady Uczelni spośród członków pochodzących spoza wspólnoty uczelni.

Rozdział III

Wybory do Senatu i Kolegium Elektorów Akademii

*6

Gremia wyborcze

1. W Akademii funkcjonują następujące gremia wyborcze:

1) profesorowie i profesorowie uczelni,

2) studenci i doktoranci,

3) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż określone w pkt 1)

powyżej i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
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2. Każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia takiej liczby kandydatów, jaka ma być

wybrana w danym głosowaniu, chyba że Statut stanowi inaczej. Do zgłoszenia należy

dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie w danych wyborach.

3. Każde z gremiów wyborczych wymienionych w ust. 1 powyżej wybiera:

1) elektorów wchodzących w skład Kolegium Elektorów Akademii,

2) przedstawicieli do Senatu

wg zasad określonych w Statucie Akademii oraz Regulaminie wyborczym.

4. Każde z gremiów dokonuje wyborów samodzielnie, odrębnie od pozostałych gremiów.

4. Każdy z uprawnionych może głosować wyłącznie osobiście.

Wybór członków Kolegium Elektorów Akademii oraz Senatu

1. W wyborach do Kolegium Elektorów Akademii i do Senatu przedstawiciele są wybierani w

głosowaniu tajnym. Wybór następuje w przypadku, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę

ważnie oddanych głosów.

2. W wyborach do Kolegium Elektorów Akademii i do Senatu każdemu z uprawnionych do

głosowania przysługuje prawo do oddania tylu głosów, ile występuje mandatów do

obsadzenia przez daną grupę wyborców we właściwym gremium.

1. Grupy wymienione w ~ 9 ust. 2 powyżej wybierają członków Kolegium Elektorów

Akademii, każda ze swego grona, tj. profesorowie głosują na profesorów, profesorowie

uczelni głosują na profesorów uczelni, studenci głosują na studentów, doktoranci głosują na

doktorantów, nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż określone w

9 ust. 2 pkt 1) powyżej głosują na tych nauczycieli akademickich, pracownicy niebędący

nauczycielami akademickimi głosują na przedstawicieli własnego grona.

4. Grupy wymienione w ~ 14 ust. I pkt 2) poniżej wybierają członków Senatu, każda ze

swego grona, tj. profesorowie głosują na profesorów, profesorowie uczelni głosują na

profesorów uczelni, studenci głosują na studentów, doktoranci głosują na doktorantów,

nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż określone w ~ 23 ust. 1 pkt 2

lit, a) powyżej głosują na tych nauczycieli akademickich, pracownicy niebędący

nauczycielami akademickimi głosują na przedstawicieli własnego grona.

3. W wyborach do Kolegium Elektorów Akademii i do Senatu, w razie uzyskania wymaganej

liczby głosów przez więcej osób niż jest mandatów do obsadzenia przez daną grupę

wyborców we właściwym gremium, powołani odpowiednio do Kolegium Elektorów

Akademii i do Senatu zostają kandydaci z danej listy, którzy otrzymali największą liczbę

głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów przy

jednoczesnym braku wystarczającej liczby mandatów do obsadzenia, przeprowadza się

dodatkowe głosowanie obejmujące tych kandydatów. Członkiem odpowiednio Kolegium
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Elektorów Akademii oraz Senatu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę ważnie

oddanych głosów.

4. Do ważności wyborów do Senatu oraz Kolegium Elektorów Akademii

konieczny jest udział w głosowaniu:

— w pierwszym terminie więcej niż połowy uprawnionych do głosowania,

— w drugim terminie więcej niż połowa obecnych uprawnionych do głosowania.

*8

Jednostka organizacyjna, w oparciu o którą następuje podział mandatów do Kolegium

Elektorów Akademii oraz do Senatu

1. Jednostką organizacyjną, w oparciu o którą następuje podział mandatów do Kolegium

Elektorów Akademii oraz do Senatu - jest Wydział, poza wyjątkiem przedstawicieli

doktorantów oraz pracowników niebędący nauczycielami akademickimi gdzie mandaty ustala

się w skali całej Akademii bez podziału na Wydzialy.

2. Liczbę mandatów wybieranych w ramach jednostki wskazanej w ust. 1 powyżej, określa

Komisja Wyborcza Akademii, biorąc pod uwagę proporcje reprezentacji poszczególnych grup

pracowników, studentów i doktorantów w ramach poszczególnych gremiów, wg stanu z dnia

31 stycznia ostatniego roku kadencji.

Kolegium Elektorów Akademii

1. W skład Kolegium Elektorów Akademii wchodzi 60 (sześćdziesięciu) przedstawicieli

wspólnoty uczelni stanowiących reprezentację wszystkich grup pracowników, studentów

oraz doktorantów.

2. Kolegium Elektorów Akademii stanowią:

1) profesorowie i profesorowie uczelni — w liczbie 31 (trzydziestu jeden);

2) studenci i doktoranci — w liczbie 12 (dwunastu);

3) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż określone w pkt 1)

powyżej — w liczbie 11 (jedenastu) i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi —

w liczbie 6 (sześciu).

3. Liczbę profesorów i profesorów uczelni oraz liczbę studentów i doktorantów wskazaną

w ust. 2 pkt 1) i pkt 2) powyżej ustała się proporcjonalnie do liczebności każdej z tych

grup w ramach danego gremium w Akademii, wg stanu na dzień 31 stycznia ostatnie2o

roku kadencji. z tym, że każda z tych grup jest reprezentowana przez co najmniej jednego

przedstawiciela.



4. Tryb powoływania do Kolegium Elektorów Akademii studentów i doktorantów oraz czas

trwania ich członkostwa w Kolegium Elektorów Akademii określa odpowiednio Regulamin

Samorządu Studenckiego oraz Regulamin Samorządu Doktorantów.

5. Kolegium Elektorów Akademii wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną

większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Kolegium

Elektorów Akademii.

* 10

Skład ilościowy Kolegium Elektorów Akademii

i podział mandatów

1) Wydział Sztuk Pięknych

1) profesorowie - 8

2) profesorowie uczelni - 11

3) studenci - 5

4) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż określone

w pkt 1) i 2) powyżej - 7

2) Wydział Sztuk Projektowych

1) profesorowie-4

2) profesorowie uczelni - 8

3) studenci - 6

4) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż określone

wpkt l)i2)powyżej—4

3) W skali całej Akademii bez podziału na wydziały:

1) doktoranci — 1

2) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi —6

*11

Zgłaszanie kandydatów na członków Kolegium Elektorów Akademii

I. Kandydatury na członków Kolegium Elektorów Akademii może zgłaszać do Komisji

Wyborczej Akademii każdy członek wspólnoty uczelni w terminie i miejscu wskazanym w

terminarzu wyborczym.

2. Zgłoszenie wymaga zachowania formy pisemnej.

3. Do zgłoszenia kandydata należy załączyć: zgodę kandydata na kandydowanie;

oświadczenia, że spełnia wymagania określone ustawą (w tym oświadczenie lustracyjne lub

informacje lustracyjną) oraz Statutem.

4. 0 zamknięciu listy kandydatów na elektorów decyduje zebranie wyborcze w drodze

uchwały.

8



12

Zebranie wyborcze w celu wyboru członków Kolegium Elektorów Akademii

1. Zebraniu wyborczemu zwołanemu przez Komisję Wyborczą Akademii w celu wyboru

członków Kolegium Elektorów Akademii przewodniczy przedstawiciel tej Komisji

Wyborczej. Spośród członków zebrania powołuje się komisję skrutacyjną liczącą co najmniej

trzy osoby.

2. Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii zobowiązany jest do ogłoszenia

społeczności akademickiej wyników wyborów do Kolegium Elektorów Akademii w sposób

zwyczajowo przyjęty.

* 13

Dodatkowe wybory do Kolegium Elektorów Akademii

1. W przypadku niedokonania wyboru elektora w wyznaczonym terminie Komisja Wyborcza

Akademii zarządza dodatkowe wybory w terminie nie późniejszym niż 7 dni od pierwszej

daty wyborów.

2. Jeżeli w dodatkowym terminie nie zostały obsadzone wszystkie mandaty, Kolegium

Elektorów Akademii ma zdolność do podjęcia działalności, gdy są w nim reprezentowane

wszystkie grupy społeczności akademickiej oraz obsadzonych zostało nie mniej niż 80%

mandatów, z zastrzeżeniem, że liczba reprezentantów studentów i doktorantów nie będzie

mniejsza niż 20% statutowego składu Kolegium Elektorów Akademii.

~ 14

Senat

1. W skład Senatu wchodzą:

1) Rektor —jako przewodniczący;

2) 41 wybranych przedstawicieli wspólnoty Akademii spośród:

a) przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub

profesora uczelni w liczbie 21 (dwudziestu jeden);

b) przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż

wskazane w lit, a) powyżej — w liczbie 8 (ośmiu) oraz przedstawicieli pracowników

niebędących nauczycielami akademickimi — w liczbie 3 (trzech);

c) przedstawicieli studentów i doktorantów — w liczbie 9 (dziewięciu).

3. Liczbę przedstawicieli studentów i przedstawicieli doktorantów w Senacie ustala się

proporcjonalnie do liczebności każdej z tych grup w Akademii, z tym, że każda z tych grup

jest reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela.

4. Rektor jest przewodniczącym Senatu. 4. Liczbę profesorów i profesorów uczelni oraz

liczbę studentów i doktorantów wskazaną w ust. I pkt 2) lit, a) i c) powyżej, ustala Komisja

9



Wyborcza Akademii proporcjonalnie do liczebności każdej z tych grup w ramach danego

gremium w Akademii, wg stanu na dzień 31 stycznia ostatniego roku kadencji, z tym, że

każda z tych grup jest reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela.

2. Liczbę mandatów wybieranych w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych

wskazanych w Regulaminie wyborczym określa Komisja Wyborcza Akademii, biorąc pod

uwagę proporcje reprezentacji poszczególnych grup pracowników, studentów i doktorantów

w ramach poszczególnych gremiów, wg stanu z dnia 31 stycznia ostatniego roku kadencji.

~ 15

Skład ilościowy Senatu Akademii

i podział mandatów

1)Wydzial Sztuk Pięknych

5) profesorowie - 5

6) profesorowie uczelni - 7

7) studenci - 4

8) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż określone

wpktl)i2) powyżej-5

2)Wydział Sztuk Projektowych

5) profesorowie-4

6) profesorowie uczelni - 5

7) studenci - 4

8) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż określone

wpkt 1)i2) powyżej—3

3) W skali całej Akademii bez podzialu na wydzialy:

1) doktoranci — 1

2) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi — 3

~ 16

Zgiaszanie kandydatów na członków Senatu

1. Kandydatury na członków Senatu może zgłaszać do Komisji Wyborczej Akademii każdy

członek wspólnoty uczelni w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu wybiorczym.

2. Do zgłoszenia kandydata należy załączyć: zgodę kandydata na kandydowanie;

oświadczenia, że spełnia wymagania określone ustawą (w tym oświadczenie lustracyjne lub

informację lustracyjną) oraz Statutem.
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2. Zgłoszenie wymaga zachowania formy pisemnej.

3. 0 zamknięciu listy kandydatów decyduje zebranie wyborcze w drodze uchwały.

~ 17

Zebranie wyborcze w celu wyboru członków Senatu

1. Zebraniu wyborczemu zwołanemu przez Komisję Wyborczą Akademii w celu wyboru

członków Senatu przewodniczy przedstawiciel tej Komisji Wyborczej. Spośród członków

zebrania powołuje się komisję skrutacyjną liczącą co najmniej trzy osoby.

2. Przewodniczący zobowiązany jest do ogłoszenia społeczności akademickiej wyników

wyborów do Senatu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdzial IV

Wybór Rektora

~ 18

1. Rektora wybiera Kolegium Elektorów Akademii spośród kandydatów wskazanych przez

Radę Uczelni.

2. Wybór Rektora powinien być dokonany w ostatnim roku kadencji urzędującego Rektora,

najpóźniej do dnia 31 sierpnia.

3. Wybór Rektora następuje w głosowaniu tajnym. Warunkiem wyboru Rektora jest

uzyskanie przez kandydata największej liczby głosów, nie mniejszej jednak niż bezwzględna

większość głosów.

4. Wyborcy służy prawo oddania jednego głosu w toku głosowania nad kandydaturą na

Rektora.

5. Każdy z uprawnionych może głosować wyłącznie osobiście.

~ 19

Do ważności wyborów na Rektora konieczny jest udział w głosowaniu:

— w pierwszym terminie więcej niż połowy uprawnionych do głosowania,

— w drugim terminie więcej niż połowa obecnych uprawnionych do głosowania.

~ 20

1. Kandydatów na stanowisko Rektora mogą zgłaszać w terminie 10 dni, licząc od daty

zakończenia wyboru Kolegium Elektorów Akademii:

1) Rada Uczelni,
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2) każdy z elektorów, który ma prawo zgłoszenia jednego kandydata.

Zgłoszenia należy dokonać do przewodniczącego Rady Uczelni.

2. Zgłoszenia kandydatów dokonywane winny być z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem nieważności. Do zgłoszenia wymagane jest dołączenie pisemnej zgody kandydata

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

lub informacje lustracyjną) oraz Statutem.

3. Rada Uczelni przedstawia Senatowi do zaopiniowania wszystkie zgłoszone w terminie i

spełniające wymogi ustawowe i statutowe kandydatury na Rektora.

4. Rada Uczelni wskazuje kandydatów na Rektora Po zaopiniowaniu przez Senat. Liczba

kandydatów nie może być mniejsza niż 2 (dwóch).

5. Listę kandydatów wraz z opinią Senatu Rada Uczelni przekazuje Komisji Wyborczej

Akademii.

~ 21

1. Komisja Wyborcza Akademii podaje do wiadomości społeczności akademickiej Akademii

listę kandydatów na stanowisko Rektora wraz z opiniami Senatu, przekazaną przez Radę

Uczelni w terminie przewidzianym w kalendarzu wyborczym.

2. Po ogłoszeniu listy, o której mowa w ust. 1 powyżej, kandydaci na stanowisko Rektora w

sposób jawny prezentują społeczności Akademii swój program wyborczy.

~ 22

1. Zebraniu wyborczemu Kolegium Elektorów Akademii, zwołanemu przez Komisję

Wyborczą Akademii, przewodniczy przedstawiciel tej Komisji Wyborczej. Spośród członków

zebrania powołuje się komisję skrutacyjną liczącą co najmniej trzy osoby.

2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na stanowisko Rektora nie uzyskał

bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się kolejne głosowanie, w którym biorą

udział wszyscy kandydaci, z wyłączeniem tego, który uzyskał najmniejszą liczbę ważnie

oddanych głosów. Dotyczy to także sytuacji, w której najmniejszą liczbę głosów uzyskał

więcej niż jeden kandydat. Jeżeli nie ma co najmniej dwóch kandydatów, o których mowa w

zdaniu pierwszym, w ponownym głosowaniu bierze udział jeden kandydat.

3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych kolejno głosowań żaden z kandydatów nie uzyskał

bezwzględnej większości ważnych głosów, zebranie rozwiązuje się, a Komisja Wyborcza

Akademii zarządza nowe wybory w trybie, o którym mowa w ~ 70 Statutu. W takim

przypadku termin na zgłaszanie kandydatów na Rektora wynosi 7 dni, licząc od dnia

rozwiązania zebrania, o którym mowa w zdaniu pierwszym.



4. Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii zobowiązany jest do ogłoszenia

społeczności akademickiej wyników wyborów na stanowisko Rektora w sposób zwyczajowo

przyjęty.

Rozdział V

Wybory do Rady ds. stopni

~ 23

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 zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni —

Po dwóch przedstawicieli każdego z instytutów. Wśród przedstawicieli każdego z

instytutów co najmniej jeden musi legitymować się tytułem profesora.

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

członków tej Rady, o których mowa w ust. 1 powyżej.

~ 24

Skład ilościowy Rady ds. stopni —ogółem 22 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

- Instytutu fotografii i multimediów - 2 członków

- Instytutu animacji i edukacji artystycznej - 2 członków

~ 25

Bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady ds. stopni przysługuje nauczycielom

akademickim z tytułem profesora lub zatrudnionymi 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.

~ 26

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

głosów w obecności 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 zgłosić kandydatów zatrudnionych na

stanowisku profesora uczelni.

4. W przypadku gdy w danym instytucie zatrudniona jest tylko jedna osoba z tytułem

profesora i/ lub zatrudniona na stanowisku profesora uczelni, wówczas staje się ona

członkiem Rady ds. stopni bez przeprowadzania wyborów w tym zakresie.

5. Jeżeli w celu uzupełnienia składu Rady ds. stopni Dyrektor instytutu poza wymaganą

kandydaturą na członka Rady ds. stopni z tytułem profesora, ma możliwość zgłoszenia

tylko jednego kandydata powołanego na stanowisko profesora uczelni, to kandydat ten

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

6. Zgłoszenie kandydatury na członka Rady ds. stopni dokonywane jest na piśmie pod

rygorem nieważności. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na

kandydowanie do Rady ds. stopni oraz oświadczenia, że spełnia wymagania określone

ustawą (w tym oświadczenie lustracyjne lub informacje lustracyjną oraz Statutem.

7. Zgłoszenie kandydatury na członka Rady ds. stopni składane są do przewodniczącego

Komisji Wyborczej Akademii, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu czynności

wyborczych.

8. Głosowanie w Senacie odbywa się z podziałem na listy, odrębnie dla każdego z

instytutów.

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

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

przeprowadza się dodatkowe głosowanie obejmujące tych kandydatów. Członkiem Rady

ds. stopni zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów za jego powołaniem.

11. 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 nieobsadzenia mandatów

w toku ponownego głosowania zarządza się dodatkowe wybory do Rady ds. stopni.



12. Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii zobowiązany jest do ogłoszenia

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

przyjęty.

Rozdział VI

Sposób glosowania

~ 27

1. Głosowania dotyczące wyboru Rady Uczelni odbywają się na podstemplowanych

kartach do głosowania, sporządzanych odrębnie dla kandydatów z grona wspólnoty uczelni

oraz kandydatów spoza grona wspólnoty uczelni, na których zamieszczona jest lista

kandydatów 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 wyróżnionych jest więcej nazwisk niż liczba mandatów do

obsadzenia,

„sposób wyróżnienia na karcie jest niewłaściwy.

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

ważny, lecz oznacza wstrzymanie się od głosu w stosunku do wszystkich kandydatów

umieszczonych na danej liście na głosowania.

~ 28

1. Glosowania dotyczące wyboru Rektora odbywają się na podstemplowanych kartach do

głosowania, na których zamieszczona jest lista kandydatów 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 jedno nazwisko,

„sposób wyróżnienia na karcie jest niewłaściwy.



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

ważny, lecz oznacza wstrzymanie się od głosu w stosunku do wszystkich kandydatów

umieszczonych na liście na głosowania.

~ 29

1. L Glosowania dotyczące wyboru elektorów oraz czlonków Senatu odbywają się na

podstemplowanych kartach do głosowania, na których zamieszczona jest lista kandydatów 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 wyróżnionych jest więcej nazwisk niż liczba mandatów do

obsadzenia,

• sposób wyróżnienia na karcie jest niewłaściwy.

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

ważny, lecz oznacza wstrzymanie się od głosu w stosunku do wszystkich kandydatów

~ 30

1. Glosowania 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 niewłaściwy.

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

ważny, lecz oznacza wstrzymanie się od głosu w stosunku do wszystkich kandydatów.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

~ 31



Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Senat i podlega

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

* 32

W przypadku ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia

epidemicznego lub w przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni,

lub wystąpienia innych nadzwyczajnych zdarzeń traktowanych jako siła wyższa głosowania

w wyborach do Kolegium Elektorów Akademii, na Rektora, do Senatu, Rady Uczelni, Rady

ds. stopni można przeprowadzić z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Szczegółowy sposób przeprowadzenia głosowań zawarty będzie w instrukcji opracowanej

przez Komisję Wyborczą Akademii w oparciu o wykorzystywany do przeprowadzenia

głosowań program informatyczny.



Kalendarz wyborów na kadencję 2020 - 2024 zgłoszony pod głosowanie
Senatu w dniu 29.05.2020.
Uczelniana Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r. ustaliła
następujący kalendarz wyborów na kadencję 2020 - 2024

29.05.2020 - zatwierdzenie regulaminu i kalendarium wyborów przez Senat.
29.05.2020 - ogłoszenie regulaminu i kalendarium wyborów.

WYBÓR ELEKTORÓW DO WYBORU REKTORA

22 -24 CZERWCA 2020 r.
Zgłaszanie kandydatów do Kolegium Elektorów Akademii.

Miejsce, termin i godzina wskazana zostanie uczestnikom studiów przez Komisję
Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.

26 CZERWCA 2020 r.
Zebranie wyborcze

Doktoranci
I termin
II termin

Miejsce i godzina wskazana zostanie uczestnikom studiów przez Komisję
Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.

Studenci
I termin
II termin
Wydział Projektowy
Wydział Sztuk Pięknych

Miejsce i godzina wskazane zostaną społeczności studenckiej przez Komisję
Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.

Terminy dodatkowe dla studentów oraz doktorantów na wypadek nie obsadzenia w
pierwszych terminach wyborczych.
I termin
II termin

Miejsce i godzina wskazane zostaną społeczności studenckiej przez Komisję
Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.

Pracownicy niebęd~cy nauczycielami akademickimi:

I termin
II termin



Profesorowie:
I termin
II termin

Wydział Projektowy
Wydział Sztuk Pięknych

Profesorowie uczelni:
I termin
II termin

Wydział Projektowy
Wydział Sztuk Pięknych

Pozostali nauczyciele akademiccy:
I termin
II termin

Wydział Projektowy
Wydział Sztuk Pięknych

Miejsce i godzina wskazane zostaną społeczności akademickiej przez
Komisję Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.

30 CZERWCA 2020 r.
Termin dodatkowy na wypadek nie obsadzenia w pierwszych terminach wyborczych,
w gremiach: pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, profesorowie,
profesorowie uczelni, pozostali nauczyciele akademiccy.

I termin
li termin

Miejsce i godzina wskazane zostaną społeczności Akademii przez Komisję
Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.



30 CZERWCA 2020 r.
OGŁOSZENIE LISTY ELEKTORÓW DO WYBORÓW REKTORA

01 LIPCA - 10 LIPCA 2020 r. ( pi~tek do godz. 13.00).
Zgłaszanie kandydatur na Rektora

Procedura zgłaszania kandydatur na Rektora do przewodniczącego Rady
Uczelni wskazana zostanie elektorom oraz Radzie Uczelni przez Komisję
Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.

20 LIPCA
Ogłoszenie listy kandydatów na stanowisko Rektora wraz z opiniami
Senatu.

03 SIERPNIA
Kandydaci na stanowisko Rektora w sposób jawny prezentują społeczności Akademii
swój program wyborczy.

Miejsce i godzina wskazane zostaną społeczności Akademii przez Komisję
Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.

04-05 SIERPNIA
Cisza wyborca

WYBÓR REKTORA
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

05 SIERPNIA 2020 r.
ZEBRANIE ELEKTORÓW W CELU WYBORU REKTORA
I termin
II termin

Miejsce wskazane zostanie elektorom przez Komisję Wyborczą Akademii w
komunikacie wyborczym.

05 SIERPNIA 2020 r.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA REKTORA ASP W ŁODZI

21 SIERPNIA 2020 r.
Termin dodatkowy na wypadek nie wybrania Rektora w pierwszych terminach
wyborczych.

WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO SENATU

22 -24 CZERWCA 2020 r.
Zgłaszanie kandydatów na senatorów.

Miejsce, termin i godzina wskazana zostanie uczestnikom studiów przez Komisję
Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.



26 CZERWCA 2020 r.
ZEBRANIE WYBORCZE W CELU WYBORU SENATORÓW

Doktoranci
I termin
II termin
Miejsce i godzina wskazana zostanie uczestnikom studiów przez Komisję
Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.

Studenci
I termin
II termin
Wydział Projektowy
Wydział Sztuk Pięknych

Miejsce i godzina wskazane zostaną społeczności studenckiej przez Komisję
Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.

Pracownicy niebedpcy nauczycielami akademickimi.
I termin
I Itermin

Profesorowie:
I termin
I Itermin
Wydział Projektowy
Wydział Sztuk Pięknych

Profesorowie uczelni:
I termin
I Itermin
Wydział Projektowy
Wydział Sztuk Pięknych

Pozostali nauczyciele akademiccy:
I termin
I Itermin
Wydział Projektowy
Wydział Sztuk Pięknych

Miejsce i godzina wskazane zostaną społeczności Akademii przez Komisję Wyborczą
Akademii w komunikacie wyborczym

30 CZERWCA 2020 r.
Termin dodatkowy na wypadek nie obsadzenia w pierwszych terminach wyborczych,
w gremiach: pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, profesorowie,
profesorowie uczelni „ pozostali nauczyciele akademiccy „studenci i doktoranci.

Miejsce i godzina wskazane zostaną społeczności Akademii przez Komisję Wyborczą
Akademii w komunikacie wyborczym



30 CZERWCA 2020 r.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA PRZEDSTAWICIELI DO SENATU

WYBORY DO RADY DS. STOPNI

17 SIERPNIA 2020 r.
Zgłaszanie kandydatur na członków Rady ds. stopni

Procedura zgłaszania kandydatur wskazana zostanie dyrektorom
instytutów przez Komisję Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.

20 SIERPNIA 2020 r.
Powołanie przez Senat członków Rady ds. stopni

20 SIERPNIA 2020 r.
Ogłoszenie składu osobowego Rady ds. stopni


