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Informacje dla osób zgłaszających kandydatów na elektorów 
oraz kandydatów na przedstawicieli do Senatu 

• Kandydatami mogą być wyłącznie osoby, którym przysługuje w UMFC 
bierne prawo wyborcze. 

• Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielem akademickim 
zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy 
nie ukończyli 67. roku życia, a w przypadku osób posiadających 
tytuł profesora 70. roku życia, pracownikom niebędącym 
nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze 
czasu pracy, studentom oraz doktorantom (Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym art. 71, ust. 3). 

• Zgłaszać kandydatów i głosować mogą osoby, którym przysługuje 
w UMFC czynne prawo wyborcze. 

• Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim 
zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, 
pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom 
oraz doktorantom (Prawo o Szkolnictwie Wyższym art. 71, ust. 2) 

• W wyborach Kolegium Elektorów oraz wyborach członków 
organów kolegialnych wyborca może zgłaszać kandydatów wyłącznie 
w swojej grupie wyborczej, na przykład studenta lub doktoranta 
może zgłosić tylko student lub doktorant, nauczyciela akademickiego 
II grupy – nauczyciel akademicki II grupy (Ordynacja Wyborcza,  
§ 3, pkt 2). 

• W wyborach Kolegium Elektorów oraz wyborach członków 
organów kolegialnych wyborca może zgłosić maksymalnie tylu 
kandydatów, ile jest miejsc do obsadzenia w głosowaniu 
(Ordynacja Wyborcza, § 3, pkt 3). 

• Osoba zgłaszająca musi uzyskać od kandydata pisemną zgodę na 
kandydowanie (Ordynacja Wyborcza, § 3, pkt 6). 



• Liczba wybieranych członków Kolegium do wyboru Rektora  
i Prorektorów: 

- nauczyciele akademiccy II grupy: 27 osób, w tym  
Wydz. I – 3 osoby, Wydz. II – 2 osoby, Wydz. III – 4 osoby,  
Wydz. IV – 4 osoby, Wydz. V – 5 osób, Wydz. VI – 2 osoby,  
Wydz. VII – 7 osób 

- pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: 12 osób 
- studenci i doktoranci: 42 osoby 

• Liczba przedstawicieli wybieranych do Senatu: 
- przedstawiciele rad wydziałów: 7 osób (po jednym 

nauczycielu akademickim I grupy z każdego wydziału) 
- przedstawiciele nauczycieli akademickich II grupy: 7 osób  

(po jednej osobie z każdego Wydziału) 
- przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi: 3 osoby 
- przedstawiciele studentów i doktorantów: 7 osób  

 


