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Postanowienia wstępne
1. Listę kandydatów na Przewodniczącego Kolegium Elektorów tworzy się w odrębnym
postępowaniu, z godnie z zapisami §113 ust. 5 Statutu Uczelni, przy czym zgłaszanie
kandydatów odbywa się drogą elektroniczną.
2. Opiniowanie następuje w odniesieniu do osób wskazanych jako kandydaci na
Przewodniczącego Kolegium Elektorów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
Zasady głosowania
3. Głosowanie jest tajne i odbywa się z zastosowaniem elektronicznego systemu głosowania
na odległość.
4. Głosowanie dokonywane jest w turach.
5. Pierwsza tura głosowania odbywa się na elektronicznej karcie do głosowania, na której
widnieją imiona i nazwiska wszystkich kandydatów, występujące w porządku
alfabetycznym.
6. Głosowanie polega na zaznaczeniu pola (kratki) przy imieniu i nazwisku kandydata,
który uzyskuje poparcie, przy czym oznacza to głosowanie TAK, tj. za tym kandydatem,
co jest równoznaczne z głosowaniem na NIE odnośnie do pozostałych kandydatów.
Głosujący może wstrzymać się od wyrażenia opinii, zaznaczając pole (kratkę) przy
słowach Wstrzymuję się. Głos można oddać tylko na jednego kandydata.
7. Po pierwszym głosowaniu ustalana jest lista rankingowa tworzona według malejącej
liczby głosów ważnych, oddanych na każdego z kandydatów.
8. Kandydat uzyskuje poparcie, gdy oddano na niego więcej niż połowę głosów ważnych.
9. W przypadku, gdy w pierwszej turze głosowania żaden kandydat nie uzyska wymaganej
liczby głosów (zgodnie z pkt. 8), następują kolejne tury głosowania, przy czym poparcie
dla każdego z kandydatów wyrażane jest w osobnym głosowaniu, kolejno – począwszy
od kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania przez
dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów o kolejności głosowania decyduje
układ alfabetyczny nazwisk kandydatów.
10. Głosowanie w drugiej i kolejnych turach odbywa się na elektronicznej karcie do
głosowania, na której znajduje się imię i nazwisko kandydata oraz słowa TAK, NIE,
Wstrzymuję się. Głosowanie polega na zaznaczeniu pola (kratki) przy słowie
wyrażającym wolę głosującego, przy czym TAK oznacza poparcie kandydata, NIE
oznacza odmowę poparcia kandydata, Wstrzymuję się oznacza niewyrażenie opinii.
11. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu głosowań w odniesieniu do wszystkich
kandydatów żaden z nich nie uzyskał wymaganej liczby głosów (zgodnie z pkt. 8),
następuje ponowne zgłaszanie kandydatów i przeprowadzenie głosowania.
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