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Uchwała nr 214/2021/2022 
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 30 maja 2022 roku 
w sprawie wyborów uzupełniających w Uniwersytecie w kadencji 2020-2024 

 
 

Na podstawie § 45 ust. 3, § 183 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 oraz § 159 ust. 1 w zw. z § 183 ust. 2 
Statutu UAM Senat uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1  
 
1. Zarządza się wybory uzupełniające w Uniwersytecie do rad naukowych dyscypliny  

w kadencji 2020-2024. 

2. Wybory uzupełniające przeprowadza się: 

1) dla wyłonienia przedstawicieli uprawnionych nauczycieli akademickich posiadających 
stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w miejsce przedstawicieli, których 
mandat wygasł (§ 46 ust. 1 pkt 1 Statutu UAM); 

2) dla wyłonienia przedstawicieli uprawnionych nauczycieli akademickich posiadających 
stopień doktora w miejsce przedstawicieli, których mandat wygasł (§ 46 ust. 1 pkt 2 
Statutu UAM); 

3) dla wyłonienia przedstawicieli uprawnionych nauczycieli akademickich posiadających 
stopień doktora w liczbie odpowiadającej 20% składu rady naukowej dyscypliny  
w miejsce przedstawicieli, których mandat wygasł (§ 45 ust. 1 pkt 2 Statutu UAM).  

 
 

§ 2 
 

Ustalenia liczby osób uprawnionych do członkostwa w radzie naukowej dyscypliny dokonuje 
na dzień 30 kwietnia 2022 r.: 

1) dziekan – w przypadku, gdy rada funkcjonuje w ramach wydziału; 

2) prorektor kierujący szkołą dziedzinową – w przypadku, gdy rada funkcjonuje przy 
szkole dziedzinowej; podstawą ustalenia są dane przekazane przez dziekanów 
wydziałów wchodzących w skład szkoły dziedzinowej. 

 
 

§ 3 

1. Komisja wyborcza wydziału, w ramach którego funkcjonuje rada naukowa dyscypliny: 

1)  określa liczbę mandatów do obsadzenia w wyborach uzupełniających do rady 
naukowej dyscypliny oraz liczbę przedstawicieli nauczycieli akademickich 
posiadających stopień doktora wyłanianych na podstawie najwyższych wskaźników 
efektywności naukowej wykorzystywanych w ewaluacji dyscypliny naukowej; 

2) sporządza listę kandydatów w wyborach uzupełniających; 
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3) zwołuje zebrania wyborcze uprawnionych nauczycieli akademickich dla dokonania 
wyboru przedstawicieli do rady naukowej dyscypliny. 

2. Komisja wyborcza szkoły dziedzinowej: 

 1)  określa liczbę mandatów do obsadzenia w wyborach uzupełniających do rady 
naukowej dyscypliny oraz liczbę przedstawicieli nauczycieli akademickich 
posiadających stopień doktora wyłanianych na podstawie najwyższych wskaźników 
efektywności naukowej wykorzystywanych w ewaluacji dyscypliny naukowej,  
z uwzględnieniem liczby przedstawicieli reprezentujących poszczególne wydziały; 

2) sporządza listę kandydatów w wyborach uzupełniających; 

3) zwołuje zebrania wyborcze uprawnionych nauczycieli akademickich dla dokonania 
wyboru przedstawicieli do rady naukowej dyscypliny. 

3. Dziekan wydziału ustala listę uprawnionych nauczycieli akademickich posiadających 
stopień doktora o najwyższych wskaźnikach efektywności naukowej wykorzystywanych 
w ewaluacji dyscypliny naukowej, którą reprezentują w latach 2020 i 2021 i przekazuje 
właściwej komisji wyborczej.  

4. Jeżeli komisja wyborcza wydziału lub komisja wyborcza szkoły dziedzinowej ustali, że 
skład rady naukowej dyscypliny nie podlega uzupełnieniu, zawiadamia o tym komisję 
wyborczą Uniwersytetu w terminie do dnia 15 czerwca 2022 r.  

 
 

§ 4 
 
1.  Komisja wyborcza wydziału oraz komisja wyborcza szkoły dziedzinowej określają 

szczegółowy kalendarz czynności wyborczych, przy czym: 

1)  o terminach zwoływanych zebrań wyborczych komisja zawiadamia co najmniej na 
siedem dni przed terminem zebrania, w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale 
lub w szkole dziedzinowej; 

2) wszystkie czynności wyborcze powinny zostać dokonane w taki sposób, aby 
uzupełnienie składu rady naukowej dyscypliny nastąpiło do dnia  
1 września 2022 r. 

 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

REKTOR 
 
 
 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 
 


