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ZARZĄDZENIE Nr 59/2020
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie wyborów do rad dyscyplin naukowych
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm., zwanej dalej Ustawą) i §23 ust. 1, §24 ust. 2 Statutu AGH
(uchwała Nr 137/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm.) oraz §15 załącznika
nr 1 do Statutu AGH, zarządzam co następuje:
§1.
1. Zobowiązuję Dziekanów Wydziałów oraz Dyrektora Akademickiego Centrum Materiałów
i Nanotechnologii AGH do przeprowadzenia wyborów kandydatów na członków rad dyscyplin.
Wybór kandydatów na członków rady dyscypliny naukowej następuje w liczbie równej liczbie
miejsc do obsadzenia dla danej jednostki i danej dyscypliny, określonej w załączniku nr 1 do
niniejszego zarządzenia. Mandaty przydziela się w kolejności największej liczby uzyskanych
głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów na ostatni
nieobsadzony mandat kandydata na członka danej rady dyscypliny, należy przeprowadzić
dodatkowe głosowanie na tę kandydaturę.
2. Bierne prawo wyborcze w wyborach kandydatów na członków rad dyscyplin naukowych
przysługuje:
1) profesorom i profesorom Uczelni zatrudnionym w AGH jako podstawowym miejscu pracy,
którzy złożyli oświadczenie (o którym mowa w art. 265 ust. 5 Ustawy, tj. oświadczenie do
zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, czyli do tzw. liczby
N) – w zakresie wskazanej przez nich pierwszej dyscypliny, którą reprezentują;
2) nauczycielom akademickim, zatrudnionym w AGH jako podstawowym miejscu pracy na
stanowiskach innych niż określone w pkt.1), którzy złożyli oświadczenie (o którym mowa
w art. 265 ust. 5 Ustawy) – w zakresie wskazanej przez nich pierwszej dyscypliny, którą
reprezentują.
3. Osoby o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2) muszą jednocześnie spełniać wymagania
wynikające z przepisów art. 20 ust. 1 pkt 1-7 i ust. 2-4 Ustawy, tj.:
1) mają pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzystają z pełni praw publicznych;
3) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
4) nie byli karani karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowali 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 pełnili
w nich służby ani nie współpracowali z tymi organami;
6) posiadają wykształcenie wyższe;
7) nie ukończyli 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji;
8) nie pełnią funkcji organu AGH lub w innej uczelni;
9) nie są członkami rady dyscypliny w innej uczelni;
10) nie są zatrudnieni w administracji publicznej.
4. Wybory przedstawicieli grup wymienionych w ust. 2 pkt 1) i 2) dokonywane są odpowiednio
przez członków tych grup, tj.:
1) profesorów i profesorów Uczelni zatrudnionych w AGH jako podstawowym miejscu pracy,
którzy złożyli oświadczenie (o którym mowa w art. 265 ust. 5 Ustawy) – w zakresie
wskazanej przez nich pierwszej dyscypliny którą reprezentują;
2) nauczycieli akademickich, zatrudnionych w AGH jako podstawowym miejscu pracy na
stanowiskach innych niż określone w pkt. 1), którzy złożyli oświadczenie (o którym mowa
w art. 265 ust. 5 Ustawy) – w zakresie wskazanej przez nich pierwszej dyscypliny, którą
reprezentują
na specjalnych zebraniach wyborczych zwoływanych przez Dziekana Wydziału lub Dyrektora
ACMiN.
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5. Ze względu na obowiązywanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dopuszczalne jest zwoływanie zebrań wyborczych oraz
przeprowadzenie wyborów kandydatów na członków rad dyscyplin przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
§2.
1. Zobowiązuje Uczelniany Samorząd Doktorantów do wybrania jednego kandydata na członka
rady dyscyplin dla każdej z dyscyplin określonych w załączniku nr 1 do niniejszego
zarządzenia. Wskazany kandydat powinien przygotowywać rozprawę doktorską w ramach
dyscypliny do której został wybrany przez Uczelniany Samorząd Doktorantów.
2. Tryb wyboru przedstawicieli doktorantów określa Regulamin samorządu doktorantów.
§3.
Dziekani Wydziałów, Dyrektor ACMiN oraz Przewodniczący Uczelnianego Samorządu
Doktorantów AGH przekazują Rektorowi listę osób wybranych w jednostkach podstawowych
określonych w §30 ust. 2 pkt. 1 i 2 Statutu AGH oraz w Uczelnianym Samorządzie Doktorantów
z podziałem na dyscypliny w terminie do dnia 22 września 2020 r.
§4.
Kandydaci na członków rad dyscyplin urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. mają obowiązek
złożenia oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia
lustracyjnego, zgodnie z zasadami postępowania w przedmiocie składania oświadczeń
lustracyjnych przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie określonymi w Piśmie Okólnym Rektora AGH nr 3/2019 z dnia 9 października
2019 r.
§5.
1. W wyjątkowych sytuacjach Prorektor ds. Nauki może podjąć decyzję o nadaniu uprawnień
w zakresie czynnego i biernego prawa wyborczego w zakresie dyscypliny zadeklarowanej jako
druga w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 5 Ustawy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
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