
 

 

 

 

 
Uchwała nr 2/II/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego  

z dnia 3 marca 2020 r. 

 

 

 

 

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

organizującego czynności prowadzące do wskazania przez Radę Uczelni kandydatów 

na Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w wyborach Rektora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego na kadencję 2020-2024  

 

 

§ 1 

 

Rada Uczelni przyjmuje Regulamin Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego organizujący  

czynności prowadzące do wskazania przez Radę Uczelni kandydatów na Rektora UJ 

w wyborach Rektora UJ na kadencję 2020-2024 o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 

do niniejszej Uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 
 

 

  



 
 

 

Regulamin Rady Uczelni 

Uniwersytetu Jagiellońskiego organizujący  czynności prowadzące do wskazania 

przez Radę Uczelni kandydatów na Rektora UJ w wyborach Rektora UJ  

na kadencję 2020-2024  

 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady podejmowania czynności przez Radę Uczelni UJ 

(dalej „Rada”) prowadzących do wskazania przez Radę kandydatów na Rektora UJ w wyborach 

Rektora UJ na kadencję 2020-2024.  

 

Wskazanie kandydatów na Rektora z własnej inicjatywy Rady w trybie § 29 ust. 2 

Statutu UJ  

§ 2 

1. Rada może wskazać kandydatów na Rektora z własnej inicjatywy. Przystąpienie 

do procedury wyłonienia osób, które mogą zostać wskazane przez Radę z własnej 

inicjatywy jako kandydaci na Rektora wymaga uchwały Rady.  

2. O przystąpieniu Rady do procedury wyłaniania kandydatów na Rektora z własnej 

inicjatywy Rada informuje za pośrednictwem swojej strony internetowej.   

3. Z każdą z osób,  którą Rada zamierza wskazać jako kandydata na Rektora z własnej 

inicjatywy Rada przeprowadza indywidualną rozmowę.  

4. Wskazanie danej osoby jako kandydata na Rektora przez Radę z własnej inicjatywy 

wymaga podjęcia uchwały Rady. Rada wskazuje kandydata na Rektora z własnej 

inicjatywy w terminie określonym w Uchwale nr 3 Uczelnianej Komisji Wyborczej 

z dnia 14 stycznia 2020 roku (dalej „Uchwała nr 3”), to jest do dnia 16 marca 2020 roku.  

 

 Wskazanie kandydatów na Rektora w trybie § 29 ust. 4 Statutu UJ 

§ 3 

1. Rada po zawiadomieniu przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej 

o osobach, które zostały zgłoszone przez elektorów jako mogące zostać wskazane 

przez Radę jako kandydaci na Rektora oraz uwzględniając osoby wskazane przez Radę 

z własnej inicjatywy (łącznie „Osoby Kandydujące”), występuje niezwłocznie 

do Senatu o wydanie opinii o każdej z Osób Kandydujących.  

2. Rada przeprowadza indywidualne rozmowy z każdą z Osób Kandydujących. 

3. Rada powiadamia każdą z Osób Kandydujących o wyznaczonych terminach rozmów 

pisemnie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rada  zamieszcza informacje o tych 

terminach także na stronie internetowej Rady https://rada-uczelni.uj.edu.pl.  

4. Rada wyznacza jednakowy, maksymalny  czas trwania każdej z rozmów.  

5. Rada po przeprowadzeniu rozmów, a także po uzyskaniu opinii Senatu może zwrócić 

się do niektórych lub wszystkich Osób Kandydujących o dodatkową rozmowę, 

wyznaczając jej termin. Powiadomienie o wyznaczonym terminie dodatkowej rozmowy 



następuje w sposób wskazany w pkt. 3 powyżej.  

6. Niestawienie się w wyznaczonym terminie którejkolwiek z Osób Kandydujących 

w celu odbycia rozmowy jak i rozmowy dodatkowej nie wstrzymuje prac Rady.  

7. Rada po zapoznaniu się z opinią Senatu, w odniesieniu do każdej z Osób 

Kandydujących, podejmuje uchwałę o wskazaniu kandydatów na Rektora.  Uchwała 

powinna zostać podjęta zgodnie z Uchwałą nr 3 nie wcześniej niż 31 marca 2020 roku 

i nie później niż 6 kwietnia 2020 roku. Uchwała Rady wskazuje kandydatów na Rektora 

w porządku alfabetycznym.  

8. O podjętej uchwale Rada zawiadamia najpóźniej dnia 6 kwietnia 2020 roku  

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji wyborczej i przekazuje odpis podjętej uchwały 

o wskazaniu kandydatów na Rektora. 

 

 

 

 

 

 


