Uchwała Senatu PG
nr 309/2019/XXIV
z 19 czerwca 2019 r.

w sprawie: uzupełnienia Instrukcji Wyborczej Politechniki Gdańskiej na kadencję 2016-2020
zatwierdzonej Uchwałą Senatu PG nr 334/2016/XXIII z 20 stycznia 2016 r.

I.

Senat Politechniki Gdańskiej na podstawie §3 ust. 1 pkt 1 regulaminu wyborczego
stanowiącego zał. nr 5 do Statutu z 18 stycznia 2012 r. ze zm., zatwierdza uzupełnienie
Instrukcji Wyborczej Politechniki Gdańskiej na kadencję 2016-2020, zatwierdzonej Uchwałą
Senatu PG nr 334/2016/XXIII z 20 stycznia 2016 r.

II.

W Instrukcji Wyborczej Politechniki Gdańskiej na kadencję 2016-2020, w rozdziale 5 Wybory
organów Politechniki Gdańskiej dodaje się podrozdział 5.6 Wybory do rady dyscypliny
lub rady dziedziny naukowej o treści:

5.6. Wybory do rady dyscypliny naukowej lub rady dziedziny naukowej
5.6.1. Członkowie rady dyscypliny lub rady dziedziny naukowej są wyłaniani w drodze
wyborów w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc pozostałych do obsadzenia po powołaniu przez
rektora, o którym mowa w §39 ust. 5 pkt 1 Statutu uchwalonego 29 kwietnia 2019 r.
Członkami rad dyscyplin naukowych/ rad dziedzin naukowych mogą być pracownicy naukowodydaktyczni i naukowi posiadający stopień doktora lub doktora habilitowanego lub tytuł profesora,
przy czym nie mniej niż 2/3 członków rady stanowią osoby posiadające tytuł profesora lub stopień
doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania
stopnia doktora habilitowanego, reprezentującymi daną dyscyplinę/ dziedzinę. Do osób będących
członkami rad dyscyplin naukowych i rad dziedzin naukowych stosuje się odpowiednio przepisy art.
20 ust. 1 pkt 1–7 oraz ust. 2–4 Ustawy.
5.6.2. Liczby przedstawicieli rad dyscyplin i rad dziedzin naukowych Politechniki Gdańskiej,
z uwzględnieniem podziału na grupy przedstawicieli wybieranych spośród doktorów habilitowanych
i profesorów oraz spośród doktorów określone są w załączniku do Instrukcji, stanowiącej załącznik
do niniejszej uchwały.
5.6.3. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach członków rady dyscypliny naukowej lub rady
dziedziny naukowej przysługuje wszystkim nauczycielom akademickim posiadającym tytuł
profesora lub stopień doktora habilitowanego lub doktora, zatrudnionym w Uczelni na stanowiskach
naukowo-dydaktycznych i naukowych w pełnym wymiarze czasu pracy, deklarującym
przynależność do danej dyscypliny lub dziedziny w co najmniej 25%, zgodnie z ostatnim
oświadczeniem złożonym na podstawie art. 343 ust. 7 Ustawy.

5.6.4. Zebranie wyborcze dotyczące wyboru członków rady dyscypliny lub rady dziedziny zwołuje
przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej wydziału, na którym dana rada jest umocowana
organizacyjnie. Zebrani wybierają przewodniczącego zebrania oraz komisję skrutacyjną liczącą co
najmniej trzy osoby.
5.6.5. Wybory przeprowadzane są odrębnie dla grupy kandydatów posiadających tytuł
profesora lub stopień doktora habilitowanego i dla grupy kandydatów posiadających
stopień doktora. Wyborcy głosują na kandydatów ze swojej grupy. Do rady wybrani zostają
kandydaci w kolejności największej liczby uzyskanych głosów, którzy uzyskali bezwzględną
większość głosów.
5.6.6. W wyborach do rady dziedziny naukowej wyborcy deklarujący przynależność do danej
dziedziny naukowej i wchodzącej w jej skład dyscypliny naukowej oddają głos w wyborach
kandydatów reprezentujących własną dyscyplinę.
5.6.7. W wyborach do rady dziedziny lub dyscypliny stosuje się odpowiednio ogólne zasady
podane w rozdz. 3 niniejszej instrukcji wyborczej.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor PG

-----------------------------------------prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde,
prof. zw. PG

Załącznik
do Instrukcji Wyborczej PG

Liczba członków rad dyscyplin i rad dziedzin naukowych Politechniki Gdańskiej
do 30 września 2020 r.

Liczebność
rady

Dyscyplina

Architektura i urbanistyka
Automatyka, elektronika, elektrotechnika
Informatyka techniczna i telekomunikacja
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Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo,
energetyka
Nauki chemiczne
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Liczebność
rady

Dziedzina*
Nauki społeczne

12

Dr hab. prof.
wskazani
przez rektora

Ekonomia i finanse
Nauki o zarządzaniu
i jakości
Matematyka
Nauki fizyczne

20
18

*§39.3 Statutu PG
w radzie dziedziny powinni być reprezentowani w równej liczbie
przedstawiciele każdej dyscypliny, w której uczelnia posiada uprawnienia do
nadawania stopni naukowych wchodzących w skład danej dziedziny.

