
Regulamin wyborów do  

Rad Dyscyplin Naukowych 

na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 

na kadencję 2020-2024 

 

 

 

1. Liczba kandydatów do Rad Dyscyplin Naukowych reprezentujących Wydział 

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej wynika z parytetu 

określonego przez JM Rektora w Zarządzeniu nr 59/2020 i wynosi odpowiednio w grupie 

profesorów i profesorów uczelni oraz adiunktów i asystentów: 

a) Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika: 24/4, 

b) Inżynieria Biomedyczna: 7/2, 

c) Informatyka Techniczna i telekomunikacja: 11/2 

2. Uprawnionymi do kandydowania do Rad Dyscyplin Naukowych są pracownicy, których 

podstawowym miejscem pracy jest AGH i którzy w dniu rozpoczęcia kadencji (1 

października 2020 r.) nie ukończyli 67 roku życia, złożyli zgodę na kandydowanie w 

wyborach do Rady Dyscypliny Kierownikowi swojej Katedry, do godz. 12.00, dnia 15 

września 2020 r. oraz złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w danej dyscyplinie i 

jest to ich dyscyplina wiodąca. Zgoda na kandydowanie może być złożona również w 

formie elektronicznej. 

3. Czynne prawo wyborcze posiadają, odpowiednio w swoich grupach, pracownicy, których 

AGH jest podstawowym miejscem zatrudnienia i złożyli oświadczenie o zaliczeniu do 

liczby N w danej dyscyplinie, która jest dla nich dyscypliną wiodącą. 

4. Skład Komisji Wyborczej do Rad Dyscyplin Naukowych na Wydziale Elektrotechniki, 

Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej został ustalony w porozumieniu z 

Kierownikami Katedr i uprawomocniony Decyzją Dziekana nr 11/2020. 

5. Zadaniem Komisji Wyborczej jest zebranie oświadczeń o wyrażeniu zgody na 

kandydowanie, zorganizowanie głosowania, sporządzenie sprawozdania i ogłoszenie 

wyników. 

6. Komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób zostanie wyłoniona z członków Komisji 

Wyborczej. 

7. Wybory w grupie adiunktów i asystentów w dyscyplinie AEE odbywają się w katedrach wg. 

ustalonych z Kierownikami Katedr parytetów, w dyscyplinach IB oraz ITiT są organizowane 

przez kierowników Katedr odpowiednio: BiIB oraz IS. 

8. Pierwsza tura głosowania odbędzie się 17 września w godzinach 9:00-14:00 w trybie 

zdalnym. Druga tura wyborów (jeśli będzie potrzebna) odbędzie się 18 września w tym 

samym trybie w godz. 9.00-12.00. 

9. Głosowanie jest tajne. Głosować można tylko osobiście. 

10. Listy kandydatów do Rad Dyscyplin Naukowych w poszczególnych grupach pracowników 

układane są alfabetycznie i zostaną ogłoszone natychmiast po zakończeniu zbierania 

pisemnych oświadczeń o zgodzie na kandydowanie (pkt. 2). 

11. Jeśli liczba zgłoszonych kandydatów w danej dyscyplinie jest mniejsza lub równa limitowi 

wskazanemu w Zarządzeniu Rektora nr 59/2020, wyborów nie przeprowadza się. 

12. Głosować należy poprzez skreślenie imienia i nazwiska kandydata, na którego głos nie jest 

oddawany. Głos jest ważny, gdy na karcie do głosowania pozostanie co najwyżej tyle 

nazwisk nie skreślonych, ile przewiduje parytet (pkt 1). 

13. Wybrani do Rady Dyscypliny Naukowej zostaną ci kandydaci, którzy zdobyli kolejno 

największą liczbę głosów, bez względu na ich liczbę, aż do wyczerpania parytetu. 

14. W przypadku, gdy liczba kandydatów z najmniejszą liczbą głosów, które pozwalają wejść 

do Rady Dyscypliny Naukowej zgodnie z parytetem jest większa niż 1, zostanie ogłoszona 



druga tura wyborów, w której głosowanie wyłoni tylko jednego kandydata z tej grupy, która 

uzyskała taką samą minimalną liczbę głosów. 

15. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drugiej turze wyborów kandydatów do Rad 

Dyscyplin Naukowych, decyzję o wskazaniu kandydata podejmie Dziekan w porozumieniu 

z Kierownikami Katedr. 


