
WYBORY DO RAD DYSCYPLIN NAUKOWYCH na kadencję 2020-2024 
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH 

 
 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 11 września 2020r. jesteśmy zobowiązani do 
przeprowadzenia wyborów kandydatów na członków rad dyscyplin naukowych.  
 
1. Wybory członków Rad Dyscyplin Naukowych reprezentujących Wydział Metali 

Nieżelaznych organizuje i przeprowadza Dziekan wraz z Okręgową Komisją 
Wyborczą. 
 

2. Liczba członków Rad Dyscyplin Naukowych reprezentujących Wydział Metali 
Nieżelaznych wynika z parytetu określonego przez Władze Uczelni i jest następująca: 
   
• Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa w następującej liczbie mandatów: 

o grupa Profesorów oraz Profesorów Uczelni: 9 
o grupa nauczycieli akademickich (adiunkci i asystenci): 1   

 
• Rada Dyscypliny Inżynieria Chemiczna w następującej liczbie mandatów: 

o grupa Profesorów oraz Profesorów Uczelni: 1 
 

  
3. Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy pracownicy, którzy złożyli deklaracje 

do “N” w danej dyscyplinie, w poszczególnych grupach pracowniczych.    
4. Głosowanie odbywa się ̨w ramach każdej Dyscypliny Naukowej oddzielnie w dwóch 

grupach: Profesorów, profesorów uczelni oraz adiunktów ze stopniem doktora 
habilitowanego i doktora oraz asystentów. 

5. Bierne prawo wyborcze, czyli prawo kandydowania mają pracownicy, którzy 
złożyli deklaracje do “N” w danej dyscyplinie i spełniają wymagania wynikające z 
przepisów art. 20 ust. 1 pkt 1-7 i ust. 2-4 Ustawy, tj.: 

o ma pełną zdolność do czynności prawnych 
o korzysta z pełni praw publicznych 
o nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe 
o nie była karana karą dyscyplinarną 
o w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w 

organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 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 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby 
ani nie współpracowała z tymi organami 

o posiada wykształcenie wyższe 
o nie ukończyła 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji (Rada 

Dyscypliny- 1 października 2020) 



o nie pełni funkcji organu AGH lub w innej uczelni 
o nie jest członkami rady dyscypliny w innej uczelni 
o nie jest zatrudniona w administracji publicznej 

  
6. W przypadku złożenia deklaracji do dwóch dyscyplin, bierne prawo wyborcze 

przysługuje pracownikowi w dyscyplinie wskazanej w deklaracji „N” jako 
pierwszej. 

7. Głosowanie jest tajne i będzie przeprowadzone na zebraniu wyborczym 
zorganizowanym w formie wideokonferencji w usłudze MS Teams, zaś wszystkie 
głosowania będą prowadzone przy użyciu elektronicznego systemu VOTE. 
Wyboru dokonuje się ̨przez skreślenie nazwisk kandydatów, na których nie 
jest oddawany głos. Głos jest ważny, gdy na karcie do głosowania 
pozostanie co najwyżej tyle nazwisk nieskreślonych, ile przewiduje liczba 
mandatów. Szczegółowy harmonogram wyborów podano poniżej.  

8. Głosowanie w pierwszej turze jest ważne, gdy głos odda co najmniej 50% 
uprawnionych do głosowania w poszczególnych Dyscyplinach i grupach 
pracowników. 

9. Do Rad Dyscyplin Naukowych zostaną ̨ wybrani kandydaci, którzy otrzymali 
największą ̨ i kolejne mniejsze liczby głosów, bez względu na ich liczbę, aż do 
wyczerpania mandatów.  

10. Jeżeli w pierwszej turze wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska 
najmniejszą, a jednocześnie taką samą liczbę ̨ głosów, a liczba pozostałych do 
obsadzenia miejsc jest zbyt mała, aby wszyscy zostali wybrani, przeprowadza się ̨
dodatkowe głosowanie w drugiej turze wyborów. W tym głosowaniu nie 
obowiązuje wymóg 50% frekwencji wyborczej.  

11. Jeżeli dwie tury nie przyniosą ̨ rozstrzygnięcia, Komisja Wyborcza dokona 
losowania wśród kandydatów o równej liczbie głosów.  

12. Wyniki głosowania podawane są do publicznej wiadomości bezpośrednio po 
zakończeniu spotkania wyborczego.  Ogłoszenie wyników następuje przez 
podanie pełnej listy kandydatów z liczbami uzyskanych głosów i wskazaniem 
osób wybranych.  

13. Dziekan Wydziału przekazuje do Rektora listę osób wybranych do Rad 
Dyscyplin Naukowych w terminie do 22 września 2020r.  

14. Powołania w skład Rady Dyscypliny Naukowej dokonuje Rektor  
15. Kadencja członków Rady Dyscypliny Naukowej rozpoczyna się 1 października 

2020 r.  
 
 

Sposób zgłaszania kandydatur do Rad Dyscyplin Naukowych 

 
Kandydatów na członków Rady Dyscypliny można składać osobiście lub 
elektronicznie jako ich skany. 



W przypadku zgłoszenia elektronicznego w postaci skanów podpisanych kart należy 
zachować oryginalne karty, aby można je było dostarczyć do komisji wyborczej w 
późniejszym terminie, w celu uzupełnienia dokumentacji. Nie dotyczy to zgłoszeń 
opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, gdyż są ̨ one równoważne 
zgłoszeniom złożonym w formie pisemnej. 
 
Zgłoszenia kandydatów można dokonać osobiście od 14 do 16 września w godzinach 
od 9:00 do 14:00 w pokoju 115 (paw. A-2, Ip.). Zgłoszenia elektroniczne należy przesyłać 
na adres e-mail: kula@agh.edu.pl najpóźniej do 16 września do godziny 14:00. 

 
Formularz zgłoszenia kandydatów do Rad Dyscyplin można pobrać ze strony 
http://www.wmn.agh.edu.pl/wybory-2020/, sekcja Dokumenty i formularze. 
 

 
Harmonogram wyborów do Rad Dyscyplin Naukowych 

na Wydziale Metali Nieżelaznych na kadencję 2020-2024  
 

 
Czynność wyborcza Termin 

Zgłaszanie kandydatów do Rad 
Dyscyplin Naukowych 14.09-16.09  

 

Ogłoszenie listy Kandydatów do 
Rad Dyscyplin Naukowych 16.09 

 

 
 

I tura wyborów do Rad Dyscyplin 
Naukowych 18.09 

 

 
 

Ogłoszenie wyników I tury 
wyborów 18.09 

 

 
 

Ewentualna II tura wyborów do 
Rad Dyscyplin Naukowych 21.09 

 

 
 

Ogłoszenie wyników II tury 
wyborów 21.09 

 

 
 

 


