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REGULAMIN WYBORCZY 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

 
 

Zakres Regulaminu 
 

§ 1 
1. Regulamin Wyborczy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, zwany 

dalej Regulaminem, określa zakres obowiązków Komisji Wyborczej Akademii, zwanej 
dalej Komisją. 

2. Regulamin określa tryb wyboru: 
1) Kolegium Elektorów, 
2) Rektora, 
3) Senatu. 

 
Komisja Wyborcza Akademii 

 
§ 2 

1. Komisja Wyborcza Akademii przeprowadza wybory, o których mowa w § 1 ust. 1, oraz 
współdziała z organami Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów przy 
organizowanych przez te samorządy wyborach przedstawicieli do organów Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, zwanej dalej Akademią, i komisji 
senackich, przy czym Komisja nadzoruje wybór przedstawicieli do: 
1) Parlamentu Studentów – jako organu dokonującego wyboru przedstawicieli 

studentów do Kolegium Elektorów i Senatu oraz komisji statutowych i senackich, 
2) Kolegium Elektorów, 
3) Senatu, 
4) komisji stypendialnych. 

2. Do zadań Komisji Wyborczej Akademii należy: 
1) ustalanie terminarza czynności wyborczych, przy czym wybory Rektora oraz 

członków Senatu odbywają się kolejno w odrębnych terminach i powinny być 
przeprowadzone do 31 maja w ostatnim roku upływającej kadencji,  

2) ustalanie i ogłaszanie listy osób posiadających czynne oraz bierne prawo wyborcze, 
3) publikowanie składu liczbowego poszczególnych organów kolegialnych, 
4) ustalanie i ogłaszanie list kandydatów na stanowisko Rektora oraz kandydatów na 

członka Senatu, 
5) organizowanie zebrań wyborczych i przeprowadzanie wyborów, 
6) stwierdzanie dokonania wyboru i publikowanie powiadomień o dokonaniu 

wyboru, 
7) stwierdzanie nieważności wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu, 
8) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów, 

w tym uzasadnionych protestów, 
9) zabezpieczenie dokumentacji wyborów. 
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10) w razie braku organów decyzyjnych Samorządu Studentów lub Samorządu 
Doktorantów – zwołanie zebrania wyborczego odpowiedniej grupy w celu 
dokonania wyboru przedstawicieli tej grupy do organu Akademii. 

 
§ 3 

1. Senat wybiera Komisję Wyborczą Akademii nie później niż w styczniu ostatniego roku 
swej kadencji. 

2. W skład Komisji Wyborczej Akademii wchodzą pracownicy Akademii oraz jeden 
przedstawiciel studentów lub doktorantów Akademii. Komisja winna liczyć 7 osób, w 
tym pracownik Działu Kadr. 

3. Komisji Wyborczej Akademii przewodniczy osoba wybrana przez Senat, spośród osób 
wskazanych przez Rektora. 

4. Pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej Akademii zwołuje Rektor. 
5. Uchwały Komisji Wyborczej Akademii zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji Wyborczej Akademii. 
6. Posiedzenia Komisji Wyborczej mogą być przeprowadzane, a uchwały podejmowane, 

po uzyskaniu zgody Rektora, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zapewniających w szczególności: 
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach, której uczestnicy 

posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych 
zasad bezpieczeństwa. 

 
Zebranie wyborcze i głosowanie 

 
§ 4 

1. Wybory dokonywane są na zebraniach wyborczych. 
2. Zebranie wyborcze jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa 

uprawnionych do głosowania. Z zastrzeżeniem głosowań dotyczących wyboru Rektora 
oraz członków Senatu wymóg ten nie dotyczy zebrań przeprowadzanych w drugim 
terminie. 

3. W przypadku, gdy zebranie wyborcze z powodu braku kworum nie ma zdolności do 
dokonania wyboru, przedstawiciel Komisji Wyborczej Akademii zarządza 
przeprowadzenie zebrania bez wymogu kworum. Zebranie takie uznaje się za odbyte w 
drugim terminie. Informacja o takim trybie wyboru winna być podana w 
zawiadomieniu o zebraniu wyborczym. Tryb wyboru w drugim terminie, wynikającym z 
braku kworum, nie ma zastosowania przy wyborze Rektora. 

4. Przebieg zebrania jest protokołowany. Protokół wraz z listą obecności i protokołem 
Komisji Skrutacyjnej stanowią dokumentację zebrania wyborczego i są podstawą do 
opublikowania powiadomienia o dokonanym wyborze. 

5. Komisja Wyborcza Akademii przeprowadza zebrania wyborcze przy zachowaniu 
następujących zasad: 
1) Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Wyborczej Akademii 

otwiera zebranie wyborcze i na podstawie listy obecności stwierdza jego zdolność 
do podejmowania uchwał (kworum). 
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2) Uczestnicy zebrania wybierają spośród siebie w głosowaniu jawnym 
przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisję skrutacyjną 

3) Przedstawiciel Komisji Wyborczej Akademii objaśnia – w miarę potrzeby – zasady 
głosowania. 

4) Przed rozpoczęciem głosowania ustala się i podaje do wiadomości nazwiska i 
imiona kandydatów, na których można oddać głos. 

5) Komisja skrutacyjna sprawdza gotowość do przeprowadzenia głosowania, w tym 
w szczególności, czy zostały przeprowadzone następujące czynności:  

a) sporządzona lista obecności, 
b) wydane karty do głosowania, 
c) przygotowana urna wyborcza, 
d) ustalone i podane do wiadomości nazwiska i imiona kandydatów, na których 

można oddać głos. 
6) Po oddaniu głosów komisja skrutacyjna otwiera urnę i podlicza wyniki głosowania. 

6. Przewodniczący zebrania stwierdza wybór osoby lub osób na dane stanowisko lub do 
danego organu. 

 
§ 5 

1. Wyborca głosuje osobiście. Wszystkie wybory – z wyjątkiem wyboru przewodniczącego 
zebrania wyborczego – odbywają się w głosowaniu tajnym. 

2. Głosować można tylko na kandydata, który wyraził zgodę na kandydowanie. 
3. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania nie dokonano wyboru lub 

też dokonano wyboru przedstawicieli do organów wyborczych Akademii w liczbie 
większej niż określona przez Komisję Wyborczą Akademii. Poczynienie na karcie do 
głosowania innych dopisków niż wynikające z czynności wyborczych, albo przedarcie 
karty powoduje, iż głos jest nieważny.  

4. Przez ważnie oddany głos rozumie się postawienie dwóch krzyżujących się linii obok 
nazwiska kandydata. 

5. Wybór jest ważny, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 
Zasada ta nie znajduje zastosowania, gdy wybór przedstawicieli do Kolegium Elektorów 
lub do Senatu odbywa się na ogólnym zebraniu wszystkich pracowników należących do 
danej grupy, a poszczególne wydziały mają w tych organach zagwarantowaną liczbę 
przedstawicieli. Wówczas o wyborze decyduje najwyższa liczba uzyskanych głosów. 

6. W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów przedstawiciel Komisji Wyborczej 
Akademii zarządza przeprowadzenie wyboru uzupełniającego. Wybór uzupełniający 
może być przeprowadzony na tym samym zebraniu wyborczym lub na ponownie 
zwołanym zebraniu wyborczym. 

 
Czynne i bierne prawo wyborcze, wymogi lustracyjne 

 
§ 6 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w 
Akademii, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom oraz 
doktorantom. 

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w 
Akademii, którzy nie ukończyli 67 lat do dnia rozpoczęcia kadencji, pracownikom 
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niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w Akademii w pełnym 
wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom. 

3. Kandydaci na członków Kolegium Elektorów, Senatu Akademii oraz na Rektora Akademii 
muszą posiadać bierne i czynne prawo wyborcze. 

4. Za podstawę do ustalenia listy osób posiadających czynne i bierne prawo wyborcze 
przyjmuje się liczbę osób zatrudnionych i odbywających studia w Akademii według 
stanu na dzień 31 stycznia ostatniego roku pełnienia kadencji przez organy Akademii. 

5. Za dzień rozpoczęcia kadencji Rektora i Senatu przyjmuje się dzień 1 września roku 
rozpoczęcia kadencji. Za dzień rozpoczęcia kadencji Kolegium Elektorów przyjmuje się 
dzień ukonstytuowania się tego organu, to jest zakończenia wyborów do tego organu w 
poszczególnych grupach wyborców. 

6. Listę pracowników Akademii posiadających bierne i czynne prawo wyborcze 
przygotowuje kierownik Działu Kadr, zaś listę studentów i doktorantów posiadających 
bierne i czynne prawo wyborcze – Kierownik Działu Nauczania. Listy te przedkładane są 
przewodniczącemu Komisji Wyborczej Akademii. 

 

§ 7  
1. W organach Akademii nie mogą zasiadać osoby, które od dnia 22 lipca 1944 do dnia 31 

lipca 1990 roku pracowały w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 
ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, 
pełniły w nich służbę lub współpracowały z tymi organami. 

2. Oświadczenie lustracyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie do Rektora Akademii 
najpóźniej na tydzień przed datą zebrania wyborczego – w przypadku kandydatów na 
członków Kolegium Elektorów. W przypadku kandydatów na Rektora oświadczenie 
lustracyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie do Kolegium Elektorów najpóźniej na 
trzy tygodnie przed datą zebrania wyborczego. 
 

Wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów 
 

§ 8 

1. Kolegium Elektorów składa się z: 
1) przedstawicieli profesorów i doktorów habilitowanych w liczbie nie większej niż 50% 

składu Kolegium, 
2) przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich w liczbie nie mniejszej niż 25% 

składu Kolegium, 
3) przedstawicieli studentów i doktorantów Akademii w liczbie nie mniejszej niż 20% 

składu Kolegium, 
4) przedstawicieli pracowników zatrudnionych w Akademii niebędących nauczycielami 

akademickimi w liczbie nie mniejszej niż 5% składu Kolegium. 
2. Wybory elektorów do Kolegium Elektorów: 

1) spośród profesorów i doktorów habilitowanych przeprowadzane są w Akademii na 
ogólnym zebraniu wszystkich pracowników należących do tej grupy, 

2) spośród przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich przeprowadzane są w 
Akademii na ogólnym zebraniu wszystkich pracowników należących do tej grupy, 
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3) spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przeprowadzane są 
na ogólnym zebraniu wszystkich pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi, 

4) spośród studentów i doktorantów przeprowadzane są odpowiednio na podstawie 
Regulaminu Samorządu Studenckiego i Regulaminu Samorządu Doktorantów pod 
nadzorem Komisji Wyborczej Akademii. 

3. Liczbę mandatów w poszczególnych grupach, o których mowa w § 8 ust. 1, ustala 
Komisja Wyborcza Akademii. 

 
§ 9 

1. Członkiem Kolegium Elektorów może być osoba, która spełnia następujące wymagania: 
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;  
2) korzysta z pełni praw publicznych;  
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe;  
4) nie była karana karą dyscyplinarną;  
5) 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 
2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z 
tymi organami;  

6) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. 
2. Członkostwa w Kolegium Elektorów nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu tej 

lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w 
administracji publicznej.  

3. Członkostwo w Kolegium Elektorów wygasa w przypadku śmierci, rezygnacji z 
członkostwa, niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, zwanego dalej „oświadczeniem 
lustracyjnym”, informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, zwanej dalej 
„informacją lustracyjną”, lub zaprzestania spełniania wymagań określonych w ust. 1. 

 
§ 10 

1. Kandydat do Kolegium Elektorów może zgłosić się sam bądź zostać zgłoszony przez 
innego wyborcę. Zgłoszenie następuje w formie pisemnej do Komisji Wyborczej 
Akademii na ręce jej członka będącego pracownikiem Działu Kadr. 

2. Osoba kandydująca na członka Kolegium Elektorów składa pisemnie zgodę na 
kandydowanie oraz oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w § 9 ust. 1 
i 2. 

 
§ 11 

1. Wybory elektorów do Kolegium Elektorów Akademii spośród profesorów oraz 
doktorów habilitowanych dokonywane są na ogólnym zebraniu ich członków poprzez 
wybór kandydatów z poszczególnych wydziałów Akademii w liczbie wynikającej z 
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właściwej uchwały Senatu Akademii. Liczbę na poszczególnych wydziałach Akademii 
określa i ogłasza Komisja Wyborcza Akademii. 

2. Liczba mandatów w grupie profesorów oraz doktorów habilitowanych, przypadających 
na każdy z wydziałów, ustalana jest przez Komisję Wyborczą Akademii według liczby 
osób, których kandydatura do Kolegium Elektorów została prawidłowo zgłoszona przy 
uwzględnieniu, że do Kolegium Elektorów zostanie wybranych 90% profesorów i 
doktorów habilitowanych spośród zgłoszonych na poszczególnych wydziałach. 

3. Liczbę przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, przedstawicieli studentów 
i doktorantów oraz przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi w Kolegium Elektorów ustala się na podstawie liczby uprawnionych do 
głosowania przedstawicieli profesorów i doktorów habilitowanych. 

4. Liczba mandatów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich, przypadających na 
każdy z wydziałów, ustalana jest przez Komisję Wyborczą Akademii przy 
uwzględnieniu proporcji liczby pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na 
danym wydziale do liczby wszystkich pozostałych nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w Akademii. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w 
Akademii, jednakże niezatrudnieni na określonym wydziale Akademii, uczestniczą w 
wyborach elektorów do Kolegium Elektorów na Wydziale I Akademii. 

5. Liczbę studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych 
grup w uczelni, z tym, że każda z tych grup jest reprezentowana przez co najmniej 
jednego przedstawiciela. 

6. Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów z poszczególnych wydziałów ustala się 
proporcjonalnie do ich liczebności na wydziałach. 

7. W wypadku wystąpienia liczb ułamkowych wartość ułamka większą niż 0,5 zaokrągla 
się w górę, a wartość równą lub mniejszą niż 0,5 zaokrągla się w dół. 

 
Wybór Rektora 

 
§ 12 

1. Rektor wybierany jest spośród osób posiadających co najmniej stopień doktora. 
2. Rektor nie może być powołany w Akademii do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż 

dwie następujące po sobie kadencje. 
3. Funkcji Rektora nie może pełnić osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego w 

innej uczelni albo będąca założycielem innej uczelni niepublicznej. 
4. Funkcji Rektora nie można łączyć z członkostwem w Radzie Akademii oraz pełnieniem 

innej funkcji kierowniczej w Akademii. 
5. Warunkiem pełnienia funkcji Rektora w Akademii jest zatrudnienie w Akademii jako 

podstawowym miejscu pracy. Rektor niespełniający w dniu wyboru lub powołania 
wymogu zatrudnienia w Uczelni jest zatrudniany w Uczelni jako podstawowym miejscu 
pracy z pominięciem konkursu, o którym mowa w art. 119 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 
2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej ustawą, nie później niż z 
dniem rozpoczęcia kadencji. 

6. Osoby, które kandydują do objęcia funkcji Rektora, mają obowiązek złożenia 
oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia 
lustracyjnego w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie zgodnie z przepisami Ustawy 
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. 
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§ 13 
1. Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Rektora odbywa się pisemnie w zamkniętej 

kopercie złożonej do Komisji Wyborczej Akademii na ręce jej członka będącego 
pracownikiem Działu Kadr w terminie określonym przez Komisję Wyborczą Akademii. 
Zgłoszenie może nastąpić: 
1) osobiście – wraz ze złożeniem pisemnej zgody na kandydowanie oraz 

oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 6, 
2) przez wyborcę – wraz ze złożeniem pisemnej zgody danej osoby na kandydowanie 

oraz oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 6. 
2. Kandydatów na stanowisko Rektora – spośród zgłoszonych kandydatur – wskazuje 

Rada Akademii po zaopiniowaniu przez Senat. 
3. Kandydat na Rektora winien przedstawić Radzie Akademii swój program wyborczy. 

 
§ 14 

1. Wyboru Rektora dokonuje Kolegium Elektorów na zebraniu wyborczym. 
2. Przewodniczący zebrania wyborczego dotyczącego wyboru Rektora jest zarazem 

przewodniczącym Kolegium Elektorów w rozumieniu art. art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy. 
3. Wybór Rektora uważa się za dokonany jeżeli: 

1) udział w głosowaniu wzięła co najmniej połowa członków Kolegium Elektorów 
Akademii, 

2) kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 
4. W przypadku braku rozstrzygnięcia w pierwszej turze głosowania Komisja Wyborcza 

Akademii przeprowadza głosowanie tylko pomiędzy dwoma kandydatami, którzy 
otrzymali największą ilość głosów. 

5. Jeżeli w drugiej turze żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie 
oddanych głosów, Komisja Wyborcza Akademii przeprowadza ponowne głosowanie, w 
którym zasada określona w §14 ust. 3 pkt. 2 nie znajduje zastosowania. 

6. Przewodniczący Kolegium Elektorów zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego o dokonanym wyborze Rektora. 

 

Wybory do Senatu 
 

§ 15 
1. Członkiem Senatu może być osoba, która spełnia następujące wymagania: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;  
2) korzysta z pełni praw publicznych;  
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe;  
4) nie była karana karą dyscyplinarną;  
5) 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 
2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała 
z tymi organami;  

6) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. 
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2. Senat liczy 22 członków. 
3. W skład Senatu wchodzi: 

1) 11 przedstawicieli profesorów i profesorów Akademii, zatrudnionych w Akademii 
jako podstawowym miejscu pracy według stanu na dzień 31 stycznia roku 
wyborczego; 

2) 5 przedstawicieli studentów i doktorantów; 
3) 6 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych 

niż określone w pkt. 1 i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 
4. Liczbę studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych 

grup w Uczelni, z tym że każda z tych grup jest reprezentowana przez co najmniej 
jednego przedstawiciela. 

5. Osoby należące do grup, o których mowa w ust. 3, wybierają członków Senatu ze 
swojego grona. 

 
§ 16 

1. Kandydata do Senatu może zgłosić każdy członek wspólnoty Uczelni. Zgłoszenie 
odbywa się w formie pisemnej do Komisji Wyborczej Akademii na ręce jej członka 
będącego pracownikiem Działu Kadr. 

2. Osoba kandydująca do Senatu składa pisemną zgodę na kandydowanie oraz 
oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w § 15 ust. 1. 

 
§ 17 

1. Wybory przedstawicieli do Senatu odbywają się na zebraniu wyborczym zwołanym 
przez Komisję Wyborczą Akademii nie później niż w terminie 21 dni od dnia 
zakończenia wyboru Rektora. 

2. Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów do Senatu przeprowadzane są 
odpowiednio na podstawie Regulaminu Samorządu Studenckiego i Regulaminu 
Samorządu Doktorantów pod nadzorem Komisji Wyborczej Akademii. 

3. Uchwały dotyczące wyborów przedstawicieli do Senatu zapadają, gdy kandydaci 
uzyskali więcej niż połowę ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby członków organu dokonującego ich wyboru. 

4. Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów do Senatu ustala się proporcjonalnie 
do liczebności obu tych grup w Akademii, z tym, że studenci i doktoranci są 
reprezentowani przez co najmniej jednego przedstawiciela każdej z tych grup. 

5. Do wyborów przedstawicieli do Senatu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
wyborów elektorów do Kolegium Elektorów. 

 
§ 18 

1. Wybranymi przedstawicielami do Senatu z grupy profesorów i profesorów Akademii 
zostają osoby w następującej kolejności: 
1) z każdego wydziału po jednym kandydacie, który otrzymał najwyższą liczbę 

głosów, 
2) kolejno pozostali kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 

2. Wybranymi przedstawicielami do Senatu z grupy studentów i doktorantów zostają 
następujące osoby: 
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1) spośród studentów – z każdego wydziału po jednym kandydacie, który otrzymał 
najwyższą liczbę głosów w wyborze dokonanym przez właściwy organ Samorządu 
Studentów, 

2) spośród doktorantów – jeden wspólny kandydat dla wszystkich wydziałów, który 
otrzymał najwyższą liczbę głosów w wyborze dokonanym przez właściwy organ 
Samorządu Doktorantów. Jeżeli w Akademii zaistniałaby sytuacja niemożności 
obsadzenia miejsca w Senacie przypadającego przedstawicielowi doktorantów, to 
miejsce to może zostać obsadzone przez przedstawiciela studentów. 

3. Wybranymi przedstawicielami do Senatu z grupy nauczycieli akademickich 
niebędących profesorami i profesorami Akademii zostają osoby w następującej 
kolejności: 
1) z każdego wydziału po jednym kandydacie, który otrzymał najwyższą liczbę 

głosów, 
2) jeden spośród pozostałych kandydatów, który otrzymał najwyższą liczbę głosów, 

4. Wybranym przedstawicielem do Senatu z grupy pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi zostaje jeden kandydat, który otrzymał najwyższą liczbę 
głosów. 

 

Postanowienia końcowe 
 

§ 19 
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie wyborczym stosuje się przepisy ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu Akademii Muzycznej im. 
Stanisława Moniuszki w Gdańsku, uchwalonego Uchwałą Senatu Akademii z dnia 28 
października 2018 roku. 


