
 
 

Uchwała Komisji Wyborczej Wydziału Historii nr 1/2020 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyborów do rady naukowej dyscypliny historia w poszerzonym składzie 

 

Na podstawie § 43, ust. 1 pkt 7,  § 47, 179 i 180 Statutu UAM  Komisja Wyborcza Wydziału 

Historii stwierdza co następuje: 

§ 1 

Rada naukowa dyscypliny historia w poszerzonym składzie powołana będzie w celu wskazania 

kandydata na dziekana Wydziału Historii. Rada będzie liczyć 140 osób. 

§ 2 

Do rady wchodzą: 

1) Wszyscy uprawnieni nauczyciele akademiccy posiadający stopień doktora 

habilitowanego lub tytuł profesora w liczbie 77 osób, co stanowi 55% składu rady, 

którzy będą również członkami rady naukowej dyscypliny historia. 

2) Nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora, którzy będą członkami rady naukowej 

dyscypliny (20 osób) oraz pozostali, zatrudnieni na Wydziale Historii nauczyciele 

akademiccy ze stopniem doktora w liczbie 8 osób, co razem stanowi 20% składu rady.  

3) Przedstawiciele pracowników, którzy nie są nauczycielami akademickimi w liczbie 7 

osób, co stanowi 5% składu rady. 

4) Przedstawiciele studentów i doktorantów Wydziału Historii, w liczbie 28 osób, co 

stanowi 20% składu poszerzonej rady naukowej dyscypliny. Studentom przysługuje 26 

mandatów, natomiast doktorantom 2 mandaty. 

§ 3 

Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich ze stopniem doktora odbędą się po wyborach 

do rady naukowej dyscypliny historia. Dziekan Wydziału Historii ustali listę 4 przedstawicieli, 

którzy wykazali się największymi wskaźnikami efektywności naukowej. Lista zostanie ogłoszona 

nie później niż 7 lipca. Wyborcy uprawnionemu do głosowania przysługuje prawo odwołania do 

komisji Wyborczej Uniwersytetu w terminie trzech dni od daty ogłoszenia listy przez Komisję 

Wyborczą wydziału. Pozostałych 4 kandydatów będą mogli zgłaszać nauczyciele akademiccy ze 

stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora w terminie do 11 lipca na piśmie do 
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odbędą się nie później niż 15 lipca. Uprawnieni do głosowania są wszyscy pracownicy w danej 

grupie. 

§ 4 

Przedstawiciele studentów i doktorantów wybierani są przez odpowiednie samorządy nie później 

niż 30 czerwca. Listę wybranych przedstawicieli samorządy przekazują Komisji Wyborczej 

wydziału nie później niż 4 lipca.  

§ 5 

Pracownicy Wydziału Historii, którzy nie są nauczycielami akademickimi, są zatrudnieni na 

Uniwersytecie, jako podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy, zgłaszają 

kandydatów na swoich przedstawicieli do Komisji Wyborczej wydziału do dnia 30 czerwca. 

Zgłoszenia należy przesłać na adres: mh4965@amu.edu.pl. Wybory odbędą się nie później niż 6 

lipca. Uprawnieni do głosowania są wszyscy pracownicy z wyżej wymienionej grupy. 

§ 6 

Zebrania wyborcze odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii 

informatycznych. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej Wydziału Historii 

Dr Magdalena Heruday-Kiełczewska 
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