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REGULAMIN WYBORCZY 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki  

w Gdańsku 

uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015  
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

z dnia 7 grudnia 2015 roku 

tekst jednolity – załącznik do Zarządzenia nr 36/2015 
Rektora Akademii Muzycznej z dnia 8 grudnia 2015 roku 

 

Komisja Wyborcza Akademii 

§ 1 

1. Regulamin niniejszy określa tryb przeprowadzania wyborów: 
1) elektorów, którzy tworzą skład Kolegium Elektorów Akademii oraz Wydziałowych 

Kolegiów Elektorów, 
2) Rektora i Prorektorów,  
3) przedstawicieli do Rad Wydziałów,  
4) Dziekanów i Prodziekanów, 
5) przedstawicieli do Senatu. 

 

2. Wybory, o których mowa w ust.1, przeprowadza Komisja Wyborcza Akademii. 

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

4. W skład Komisji Wyborczej Akademii wchodzi 6 pracowników Akademii i jeden 
przedstawiciel studentów lub doktorantów Akademii. 

5. Na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Rektora, Komisja Wyborcza Akademii 
wybiera swego przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.  

6. Terminarz czynności wyborczych winien uwzględniać wybór Rektora, Prorektorów, 
Dziekanów i Prodziekanów, a następnie przedstawicieli do organów kolegialnych  
w odrębnych terminach. 

7. Osoba kandydująca na stanowisko z wyboru jest zobowiązana do rezygnacji z 
członkostwa w komisji, a na jej miejsce właściwy organ wybiera inną osobę.  

§ 2 

Do zadań Komisji Wyborczej Akademii należy: 

1) ustalanie terminarza czynności wyborczych, 
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2) ustalanie i ogłaszanie listy osób posiadających czynne oraz bierne prawo wyborcze w 
grupie profesorów, doktorów habilitowanych i pozostałych nauczycieli akademickich 
oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 

3) publikowanie składu liczbowego poszczególnych organów kolegialnych, 

4) ustalanie i ogłaszanie list kandydatów na stanowiska Rektora i Prorektorów, 
Dziekanów i Prodziekanów, 

5) organizowanie zebrań wyborczych i przeprowadzanie wyborów organów 
jednoosobowych, tj. Rektora, Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów, oraz 
wyborów przedstawicieli do organów kolegialnych, tj. Senatu, Rad Wydziałów, 
Kolegium Elektorów Akademii i Wydziałowych Kolegiów Elektorów, 

6) stwierdzanie dokonania wyboru członków organów kolegialnych i osób do pełnienia 
funkcji organów jednoosobowych Akademii, 

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, 

10) nadzór nad wyborem przedstawicieli do komisji stypendialnych. 

§ 3 

Uchwały Komisji Wyborczej Akademii zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji Wyborczej Akademii. 

§ 4 

1. Komisja Wyborcza Akademii przeprowadza zebrania wyborcze przy zachowaniu 
następujących zasad: 

1) Przewodniczący lub wyznaczony przez niego zastępca otwiera zebranie i stwierdza 
jego zdolność do podejmowania uchwał (kworum). W przypadku stwierdzenia braku 
kworum przewodniczący zarządza przeprowadzenie zebrania bez wymaganego 
kworum. 

2) Uczestnicy zebrania wybierają spośród siebie w głosowaniu jawnym: 
a. Przewodniczącego zebrania, 
b. Protokolanta, 
c. Komisję Mandatową, 
d. Komisję Skrutacyjną. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2 wszystkie wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. 

3. Przebieg zebrania jest protokołowany. Protokół wraz z listą obecności i protokołem 
Komisji Mandatowej i Komisji Skrutacyjnej jest dokumentem potwierdzającym przebieg 
zebrania. 

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



3 
 

Porządek wyborów 

§ 5 

1. Zebranie wyborcze jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa 
uprawnionych do głosowania. Wymóg ten nie dotyczy zebrań przeprowadzanych w 
drugim terminie.   

2. 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. Dopisanie na karcie do głosowania 
dodatkowych nazwisk, poczynienie innych dopisków albo przedarcie karty powoduje, iż 
głos jest nieważny. 

3. Wybór jest ważny, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 

4. 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 powinna być podana w 
zawiadomieniu o zebraniu wyborczym. 

5. 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 jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami 
akademickimi, studentom oraz doktorantom Akademii. 

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w 
Akademii jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego 
siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – 
siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, 
zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom. 

3. Członkowie organów kolegialnych Akademii i osoby pełniące funkcje organu 
jednoosobowego Akademii muszą posiadać bierne prawo wyborcze. 

4. Pracownicy zatrudnieni w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej Akademii oraz stu-
denci studiujący na więcej niż jednym wydziale Akademii mogą korzystać ze swojego 
czynnego i biernego prawa wyborczego tylko w jednej jednostce organizacyjnej Akade-
mii.  

§ 7 

1. Do przeprowadzania wyborów Rektora i Prorektorów oraz Dziekanów i Prodziekanów ma 
zastosowanie ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o 
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dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 
dokumentów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późń.zm). 

2. Osoby, które kandydują do objęcia funkcji Rektora, Prorektorów, Dziekanów i 
Prodziekanów, mają obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o 
uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego w chwili wyrażenia zgody na 
kandydowanie. 

3. Obowiązek złożenia wskazanych powyżej oświadczeń dotyczy kandydatów do objęcia 
funkcji Rektora, Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów urodzonych przed dniem 1 
sierpnia 1972 r. Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego nie dotyczy również 
osób, które złożyły już to oświadczenie. W tym przypadku osoba kandydująca składa 
informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego. 

4. Postanowienia ogólne przywołane powyżej mają odpowiednie zastosowanie do 
wyborów uzupełniających, przeprowadzanych w czasie trwania kadencji organów 
Akademii określonych w ust. 1. 

Wybory do Kolegium Elektorów Akademii 
i Wydziałowych Kolegiów Elektorów 

§ 8 

1. Kolegium Elektorów Akademii 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 zatrudnionych w Akademii pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi w liczbie nie mniejszej niż 5% składu Kolegium. 

2. Wybory elektorów do Kolegium Elektorów Akademii spośród profesorów, doktorów 
habilitowanych oraz pozostałych nauczycieli akademickich przeprowadzane są odrębnie 
na poszczególnych wydziałach Akademii. Bibliotekarze dyplomowani zatrudnieni w 
Akademii oraz nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii, jednakże nie zatrudnieni 
na określonym wydziale Akademii, uczestniczą w wyborach elektorów do Kolegium 
Elektorów Akademii na Wydziale I Akademii. 

3. Wybory elektorów do Kolegium Elektorów Akademii spośród pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi przeprowadzane są na ogólnym zebraniu wszystkich 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.  

4. Liczba mandatów w grupie profesorów oraz doktorów habilitowanych, przypadających 
na każdy z wydziałów, obliczana jest na podstawie liczby profesorów oraz doktorów 
habilitowanych zatrudnionych na danym wydziale w stosunku do liczby wszystkich 
profesorów oraz doktorów habilitowanych zatrudnionych w Akademii. Liczba mandatów 
w grupie pozostałych nauczycieli akademickich, przypadających na każdy z wydziałów, 
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obliczana jest na podstawie liczby pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych 
na danym wydziale w stosunku do liczby wszystkich pozostałych nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w Akademii. 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. 

5. Wybory elektorów do Kolegium Elektorów Akademii spośród profesorów oraz doktorów 
habilitowanych dokonywane są poprzez wybór na wydziałach 90% profesorów oraz 
doktorów habilitowanych zatrudnionych na tych wydziałach. Liczbę stanowiącą 90% 
profesorów oraz doktorów habilitowanych na poszczególnych wydziałach Akademii 
określa i ogłasza Komisja Wyborcza Akademii. 

6. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii, 
przedstawiciele studentów i doktorantów Akademii oraz przedstawiciele zatrudnionych 
w Akademii pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybierani są w 
najmniejszej liczbie całkowitej spełniającej udziały procentowe. 

7. Wydziałowe Kolegium Elektorów składa się z:  

1) przedstawicieli profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na danym 
wydziale Akademii w liczbie nie większej niż 60% składu Kolegium, 

2) przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na tym wydziale 
Akademii w liczbie nie mniejszej niż 20% składu Kolegium,  

3) przedstawicieli studentów i doktorantów studiujących na tym wydziale Akademii w 
liczbie nie mniejszej niż 20% składu Kolegium.  

8. Elektorzy do Wydziałowego Kolegium Elektorów wyłaniani są spośród profesorów oraz 
doktorów habilitowanych poprzez wybór na wydziale 90% profesorów i doktorów 
habilitowanych zatrudnionych na tym wydziale. 

9. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na danym wydziale 
Akademii oraz przedstawiciele studentów i doktorantów studiujących na tym wydziale 
Akademii wybierani są w najmniejszej liczbie całkowitej spełniającej udziały procentowe. 

10. Wybory elektorów do Kolegium Elektorów Akademii i Wydziałowych Kolegiów Elektorów 
spośród studentów i doktorantów przeprowadzane są odpowiednio na podstawie 
Regulaminu Samorządu Studenckiego i Regulaminu Samorządu Doktorantów pod 
nadzorem Komisji Wyborczej Akademii. 

§ 9 

1. Za podstawę do ustalenia liczby profesorów, doktorów habilitowanych i pozostałych 
nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi, zatrudnionych w Akademii, oraz studentów i doktorantów Akademii, 
przyjmuje się liczbę osób zatrudnionych i odbywających studia w Akademii według stanu 
na 31 stycznia ostatniego roku pełnienia kadencji przez organy Akademii.  

2. Listę pracowników Akademii, posiadających bierne i czynne prawo wyborcze, 
przygotowuje kierownik działu kadr, zaś listę studentów i doktorantów, posiadających 
bierne i czynne prawo wyborcze, wyznaczeni pracownicy właściwych dziekanatów. Listy 
przedkładane są przewodniczącemu Komisji Wyborczej Akademii. 
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3. Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów w Kolegium Elektorów Akademii i 
Wydziałowych Kolegiach Elektorów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych 
grup odpowiednio w Akademii lub na wydziale, z tym, że studenci i doktoranci są 
reprezentowani w każdym z tych Kolegiów co najmniej przez jednego przedstawiciela 
każdej z tych grup. 

Wybory Rektora i Prorektorów 

§ 10 

1. Rektor wybierany jest spośród osób posiadających co najmniej stopień doktora. 

2. Warunkiem pełnienia funkcji Rektora jest zatrudnienie w Akademii jako podstawowym 
miejscu pracy. Rektor niespełniający w dniu powołania wymogu zatrudnienia w Akademii 
jest zatrudniany z pominięciem konkursu, o którym mowa w art. 118a, najpóźniej w dniu 
poprzedzającym objęcie funkcji Rektora. 

3. Rektora wybiera Kolegium Elektorów Akademii na zebraniu wyborczym. 

4. Kandydatów na stanowisko Rektora zgłaszają wszystkie osoby posiadające czynne prawo 
wyborcze, przez wrzucenie otrzymanej karty zgłoszenia kandydata do przygotowanej 
urny, nie później niż 10 dni przed terminem zebrania wyborczego. 

5. Na podstawie powyższego zgłoszenia Komisja Wyborcza Akademii sporządza listę 
kandydatów na stanowisko Rektora, obejmującą osoby, które wyraziły pisemną zgodę na 
kandydowanie na stanowisko Rektora. 

6. Listę kandydatów na stanowisko Rektora w porządku alfabetycznym Komisja Wyborcza 
Akademii ogłasza wraz z datą i miejscem zebrania wyborczego nie później niż 7 dni przed 
terminem zebrania wyborczego. 

7. 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. 

8. W przypadku braku rozstrzygnięcia w pierwszej turze głosowania Komisja Wyborcza 
Akademii przeprowadza głosowanie tylko pomiędzy dwoma kandydatami, którzy 
otrzymali największą ilość głosów. 

9. Jeśli w drugiej turze żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych 
głosów, Komisja Wyborcza Akademii ogłasza ponowne wybory Rektora, rozpoczynające 
się od ponownego zgłaszania kandydatów. 

§ 11 

1. Prorektorzy wybierani są spośród osób posiadających co najmniej stopień doktora. 

2. Warunkiem pełnienia funkcji Prorektora jest zatrudnienie w Akademii jako 
podstawowym miejscu pracy. 

3. Prorektorów wybiera Kolegium Elektorów Akademii nie później niż 14 dni po wyborze 
Rektora. Wybór każdego Prorektora odbywa się oddzielnie. 
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4. Kandydatów na stanowiska Prorektorów Rektor-elekt przedstawia Komisji Wyborczej 
Akademii w nie później niż 5 dni po swoim wyborze, po uzyskaniu ich pisemnej zgody na 
kandydowanie. 

5. Kandydatura Prorektora do spraw studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli 
studentów i doktorantów wchodzących w skład Kolegium Elektorów Akademii. 
Niezajęcie stanowiska w terminie 5 dni od dnia przedstawienia kandydata na Prorektora 
do spraw studenckich uważa się za wyrażenie zgody. 

6. Listę kandydatów na stanowiska Prorektorów Komisja Wyborcza Akademii ogłasza wraz z 
datą miejscem zebrania wyborczego nie później niż 3 dni przed terminem zebrania 
wyborczego.  

7. Do wyboru Prorektorów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru Rektora.  

Wybory Dziekanów i Prodziekanów 

§ 12 

1. Dziekani wybierani są spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej 
stopień doktora. 

2. Warunkiem pełnienia funkcji Dziekana jest zatrudnienie w Akademii jako podstawowym 
miejscu pracy.  

3. Dziekana wybiera Wydziałowe Kolegium Elektorów. 

4. Kandydatów na stanowisko Dziekana zgłaszają wszystkie osoby posiadające czynne 
prawo wyborcze na wydziale, przez wrzucenie otrzymanej karty zgłoszenia kandydata do 
przygotowanej urny, nie później niż 7 dni przed terminem zebrania wyborczego. 

5. Na podstawie powyższego głosowania Komisja Wyborcza Akademii sporządza listę 
kandydatów na stanowisko Dziekana, obejmującą osoby, które wyraziły pisemną zgodę 
na kandydowanie na stanowisko Dziekana. 

6. Listę kandydatów na stanowisko Dziekana w porządku alfabetycznym Komisja Wyborcza 
Akademii ogłasza wraz z datą i miejscem zebrania wyborczego nie później niż 7 dni przed 
terminem zebrania wyborczego. 

7. Do wyboru Dziekana stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru Rektora. 

§ 13 

1. Prodziekani wybierani są spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej 
stopień doktora lub pracowników dydaktycznych zatrudnionych w Akademii na 
stanowisku starszego wykładowcy. 

2. Warunkiem pełnienia funkcji Prodziekana jest zatrudnienie w Akademii jako 
podstawowym miejscu pracy.  

3. Prodziekanów wybiera Wydziałowe Kolegium Elektorów na zebraniu wyborczym 
zwołanym nie później niż 21 dni po wyborze Dziekana. Wybór każdego Prodziekana 
odbywa się oddzielnie. 
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4. Kandydatów na stanowiska Prodziekanów Dziekan-elekt przedstawia Komisji Wyborczej 
Akademii nie później niż 5 dni po swoim wyborze, po uzyskaniu ich pisemnej zgody na 
kandydowanie.  

5. Kandydatura Prodziekana do spraw studenckich wymaga zgody większości 
przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład Wydziałowego Kolegium 
Elektorów. Niezajęcie stanowiska w terminie 5 dni od dnia przedstawienia kandydata na 
Prodziekana do spraw studenckich uważa się za wyrażenie zgody. 

6. Listę kandydatów na stanowiska Prodziekanów w porządku alfabetycznym Komisja 
Wyborcza Akademii ogłasza wraz z datą miejscem zebrania wyborczego na nie później 
niż 3 dni przed terminem zebrania wyborczego.  

7. Do wyboru Prodziekanów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru 
Prorektorów.  

Wybory do Senatu i Rad Wydziałów 

§ 14 

1. Wybory przedstawicieli do Senatu i Rad Wydziałów odbywają się na zebraniach 
wyborczych zwołanych przez Komisję Wyborczą Akademii nie później niż w terminie 21 
dni od dnia zakończenia wyborów organów jednoosobowych. 

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

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

4. Do wyborów przedstawicieli do Senatu i Rad Wydziałów stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczące wyborów elektorów do Kolegium Elektorów Akademii i 
Wydziałowych Kolegiów Elektorów. 

Wygaśnięcie mandatu, wybór uzupełniający 

§ 15 

1. Wygaśnięcie mandatu członka organu kolegialnego, członka organu wyborczego oraz 
mandatu organu jednoosobowego przed upływem kadencji następuje w przypadkach 
określonych w § 60 Statutu. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora przed upływem kadencji Senat w drodze 
uchwały zarządza przeprowadzenie wyboru uzupełniającego, który winien być 
przeprowadzony nie później niż w terminie 2 miesięcy od podjęcia przez Senat uchwały 
stwierdzającej wygaśnięcie mandatu. 

3. Do czasu wyboru nowego Rektora jego obowiązki wykonuje Prorektor wskazany przez 
Senat, z zastrzeżeniem, że w przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora w okresie 
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ostatnich 6 miesięcy kadencji Senat może powierzyć pełnienie obowiązków Rektora na 
okres do końca tej kadencji.  

4. W przypadku zawieszenia Rektora w pełnieniu funkcji obowiązki Rektora pełni Prorektor 
wskazany przez Senat. Do tego czasu obowiązki Rektora pełni najstarszy wiekiem 
Prorektor. 

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prorektora przed upływem kadencji stosuje się 
odpowiednio pkt 2 niniejszego paragrafu. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prorektora 
w ciągu ostatnich sześciu miesięcy jego kadencji wypełniane przez niego obowiązki 
Rektor powierza pozostałym Prorektorom. 

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu Dziekana przed upływem kadencji jego obowiązki do 
czasu wyboru nowego Dziekana wykonuje Prodziekan wyznaczony przez Rektora, 
z zastrzeżeniem, że w przypadku wygaśnięcia mandatu Dziekana w okresie ostatnich 6 
miesięcy kadencji Rektor może powierzyć pełnienie obowiązków Dziekana na okres do 
końca tej kadencji.  

7. Fakt wygaśnięcia mandatu przewodniczący danego organu kolegialnego zgłasza w formie 
pisemnej przewodniczącemu Komisji Wyborczej Akademii. Komisja Wyborcza Akademii 
przeprowadza wybór uzupełniający w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia.  

8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Kolegium Elektorów wybory uzupełniające 
przeprowadza się jedynie w razie zaistnienia takiej konieczności.  

9. W przypadku niemożności dokonania wyborów zapewniających statutowy skład 
określonego organu kolegialnego lub wyborczego decyzje w sprawie dalszych działań 
podejmuje Senat po rozpatrzeniu odpowiedniego wniosku Komisji Wyborczej Akademii. 
Do czasu podjęcia przez Senat decyzji organy kolegialne działają w niepełnym składzie. 

Postanowienia końcowe 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie wyborczym stosuje się przepisy ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz 
Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, uchwalonego Uchwałą 
Senatu z dnia 27 czerwca 2006 r.). 


