Uchwała Nr 18/2020
SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały wyborczej Akademii Muzycznej w Krakowie
Działając na podstawie § 9 Załącznika Nr 3 do Statutu przyjętego
w dniu 9 lipca 2019 r., z późn. zm., Senat Akademii Muzycznej w Krakowie postanawia,
co następuje:
§1
§ 1 ust. 1 określający harmonogram wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych
Akademii Muzycznej w Krakowie na okres kadencji 2020-2024 otrzymuje następujące
brzmienie:
1. Zatwierdza się harmonogram wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych
Akademii Muzycznej w Krakowie na okres kadencji 2020-2024, zaproponowany przez
Uczelnianą Komisję Wyborczą, zwaną dalej UKW:
5–10 czerwca 2020 r. – dokończenie procedury zgłaszania kandydatów na funkcję rektora
19 czerwca 2020 r. – ostateczny termin dokonania wyboru elektorów
19 czerwca 2020 r. – ostateczny termin zgłoszenia kandydatów na funkcje rektora przez
radę uczelni
22 czerwca 2020 r. – senat nadzwyczajny – opiniowanie kandydatur na funkcję rektora
6 lipca 2020 r. – wybory rektora
15 lipca 2020 r. – ostateczny termin dokonania pozostałych procedur wyborczych
30 listopada 2020 r. – końcowy termin przeprowadzenia wyborów do rady uczelni.
W związku z faktem przeprowadzania wyborów w nadzwyczajnym trybie on-line, wszystkie
terminy poszczególnych procedur wyborczych oraz czas pomiędzy nimi, ulegają skróceniu,
decyzję w tym zakresie podejmują właściwe komisje wyborcze.
1a. Zatwierdza się na wniosek UKW przeprowadzenie czynności wyborczych w formie
elektronicznej, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę
i rejestrację ich przebiegu oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań. Rezygnacja
z zebrań wyborczych powoduje konieczność rozdzielenia wszystkich jego części na trzy
czynności dokonywane on-line (z zastrzeżeniem, iż wymóg kworum, ze względu na
rezygnację z formy zebrania wyborczego, nie dotyczy czynności zgłaszania kandydatów).
Czynność – zgłaszanie kandydatów na funkcję rektora. Lista kandydatów uwzględnia osoby,
które przedstawiły dokument potwierdzający otrzymanie tytułu profesora, nie później niż do
5 czerwca 2020 roku.
Czynność – zgłaszanie kandydatów do kolegium elektorów, rady wydziału, na funkcję
dziekana, na członków Senatu, Rady ds. Dyscypliny – Sztuki Muzyczne, Rady Uczelni.

Czynność – dostarczenie pisemnej zgody na kandydowanie według wzorów określonych
w załącznikach:
Załącznik Nr 1 – Wzór zgody na kandydowanie na funkcję rektora.
Załącznik Nr 2 – Wzór zgody na kandydowanie na funkcję dziekana oraz do Kolegium
Elektorów/Senatu/Rady ds. Dyscypliny – Sztuki Muzyczne/Rady Uczelni.
Załącznik Nr 3 – Wzór zgody na kandydowanie do Rady Wydziału.
Zgody
na
kandydowanie
będą
przesyłane
do
następnego
dnia
do godziny 24.00 od daty mailowego powiadomienia o wynikach procedury zgłaszania
kandydatów.
Czynność nr 3 – wybór.
Składanie zgód, oświadczeń i innych dokumentów związanych z wyborami odbywa się
w formie elektronicznej poprzez wysłanie ich na następujące adresy poczty elektronicznej:
wybory.ukw@amuz.krakow.pl-UKW
wybory.ow1@amuz.krakow.pl-OW1
wybory.ow2@amuz.krakow.pl-OW2
wybory.ow3@amuz.krakow.pl-OW3
wybory.ow4@amuz.krakow.pl-OW4
wybory.ow5@amuz.krakow.pl-OW5
wybory.ow6@amuz.krakow.pl-OW6
1b. Zasady przeprowadzania głosowań w formie elektronicznej są następujące:
1) przeprowadzenie głosowań w formie elektronicznej umożliwi moduł Głosowanie, który
jest elementem systemu Nesos, udostępnia on 2 typy głosowań: typ A – za, przeciw, głos
wstrzymujący się oraz typ B – wybór z listy,
2) szczegółowy techniczny opis działania systemu, w tym opis czynności głosowania
dostępny jest pod adresami:
https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/Images/instrukcja_glosujacy.pdf
https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/Images/instrukcja_operator.pdf
3) przeprowadzane głosowania będą głosowaniami tajnymi, oznacza to, że żadna z funkcji
systemu oraz sposób zapisu danych do bazy modułu nie pozwala na ujawnienie sposobu
głosowania danej osoby, zarówno osobom głosującym, jak i osobom trzecim,
4) głosować można tylko w wyznaczonych ramach czasowych dla danego głosowania,
5) głosujący ma prawo tylko do jednokrotnego głosowania w danym głosowaniu; oddanego
głosu nie można wycofać czy skorygować,
6) moduł Głosowanie dostępny jest pod adresem internetowym:
https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie,
7) w celu zalogowania się do systemu należy podać dane dostępowe, takie same jak do
modułu Nauczyciel czy Student/Doktorant, natomiast pracownicy niebędący
nauczycielami akademickimi otrzymają informację o utworzonym koncie w systemie
Nesos na służbową skrzynkę poczty elektronicznej,
8) głosowania w module przygotowywane są przez osobę z funkcją systemową operatora,
operator wyznaczany jest przez przewodniczącego podkomisji wyborczej, operator

przygotowuje i publikuje dane głosowanie, a po jego zakończeniu generuje raport
zawierający wyniki głosowania.
9) mając na uwadze zaistnienie konieczności wielokrotnego przeprowadzania danych
czynności wyborczych należy uwzględnić możliwość ich realizacji w krótkich odstępach
czasowych. Harmonogram tych czynności będzie tworzony na bieżąco przez właściwą
komisję lub podkomisję wyborczą,
10) realizując procedurę wyboru rektora ustala się, iż po zaopiniowaniu przez senat
kandydatów na rektora ogłasza się listę kandydatów wraz z ich autoprezentacją
(programem wyborczym). Listę tę podaje się do wiadomości wspólnoty uczelni,
w szczególności na jej stronie internetowej,
11) czas trwania czynności wyborczych nie określony w harmonogramie ustala się na 15
minut. Informacje o wyniku czynności wyborczej oraz ewentualnej konieczności jej
powtórzenia będą niezwłocznie przekazane droga mailową do uczestników głosowania,
12) organizatorzy wyborów nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia
w czynnościach wyborczych leżące po stronie wyborców.
§2
Pozostałe postanowienia uchwały wyborczej nie ulegają zmianie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor

prof. dr hab. Stanisław Krawczyński

Załącznik Nr 1

Kraków, dnia …………… 2020 r.

ZGODA NA KANDYDOWANIE
na funkcję Rektora

Niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie:
na funkcję Rektora
i oświadczam, że:
1) mam pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzystam z pełni praw publicznych;
3) nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
4) nie byłem karany karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem
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 pełniłem w nich służby
ani nie współpracowałem z tymi organami;*
6) nie ukończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji,
7) posiadam tytuł profesora.

……………………………………
(imię i nazwisko)

……………………….
(podpis)

*dotyczy wyłącznie osób, urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

Załącznik Nr 2

Kraków, dnia …………… 2020 r.

ZGODA NA KANDYDOWANIE
na funkcję Dziekana/do Kolegium Elektorów/Senatu/
Rady ds. Dyscypliny–Sztuki Muzyczne/Rady Uczelni

Niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie:
na funkcję Dziekana*
do Kolegium Elektorów/Senatu/Rady ds. Dyscypliny–Sztuki Muzyczne/Rady Uczelni*
i oświadczam, że:
1) mam pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzystam z pełni praw publicznych;
3) nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
4) nie byłem karany karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem
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 pełniłem w nich służby
ani nie współpracowałem z tymi organami;**
6) posiadam wykształcenie wyższe – dotyczy członków rady uczelni, o których mowa
w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
7) nie ukończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
……………………………………
(imię i nazwisko)

……………………….
(podpis)

*niepotrzebne skreślić
**dotyczy wyłącznie osób, urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

Załącznik Nr 3

Kraków, dnia …………… 2020 r.

ZGODA NA KANDYDOWANIE
do Rady Wydziału

Niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie do:
Rady Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej*
Rady Wydziału Instrumentalnego*
Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego*

……………………………………
(imię i nazwisko)

*niepotrzebne skreślić

……………………….
(podpis)

