Poz. 308
UCHWAŁA NR 369
SENATU UNIWERYSTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej rady uczelni
Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669)
oraz § 30 pkt 20 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW
z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§1
1. Pierwsza Rada Uczelni, zwana dalej „Radą”, liczy siedem osób.
2. W skład Rady wchodzi Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego wybrany na mocy odrębnych przepisów.
§2
1. Kandydatów na członków Rady zgłasza Komitet Nominacyjny, zwany dalej
„Komitetem”, powołany przez Rektora.
2. W skład Komitetu w liczbie określonej przez Rektora powinny wchodzić
osoby należące do wszystkich grup wspólnoty akademickiej reprezentowanych
w Senacie.
3. Przewodniczącego Komitetu powołuje Rektor. Przewodniczący zwołuje
i prowadzi posiedzenia Komitetu.
§3
1. Komitet zgłasza Senatowi kandydatów na członków Rady co najmniej
w liczbie sześciu osób, uwzględniając wymóg przewidziany w art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),
zwanej dalej „Ustawą”, spośród osób zgłoszonych przez członków Senatu.
2. Komitet może przeprowadzać rozmowy z osobami, które zamierza zgłosić
Senatowi jako kandydatów na członków Rady.
§4
1. Komitet na pierwszym posiedzeniu ustala harmonogram prac, który
przedstawia niezwłocznie Rektorowi.
2. Komitet podejmuje decyzję w sprawie zgłoszenia kandydata na członka
Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
¾ składu Komitetu.

3. Kandydaci na członków Rady muszą:
1) spełniać warunki określone w art. 20 ust. 1-3 Ustawy oraz
2) zapewniać wykonywanie swych czynności zgodnie z art. 18 ust. 4 Ustawy.
4. Spełnianie warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, ustala się poprzez:
1) odebranie oświadczenia od osoby, która ma być zgłoszona jako kandydat do
Rady;
2) zgromadzenie odpowiednich dokumentów i informacji potwierdzających spełnianie
tych warunków;
3) przeprowadzenie rozmowy, o której mowa w § 3 ust. 2.
§5
1. Senat powołuje członków Rady w głosowaniu łącznym w obecności co
najmniej połowy statutowego składu. § 9 ust. 2 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu
Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) nie stosuje
się.
2. Członkami Rady zostają osoby, które uzyskały bezwzględną większość
głosów.
3. W przypadku, gdy kandydat nie uzyska większości, o której mowa w ust. 2,
Komitet zgłosi niezwłocznie na to miejsce nowego kandydata przeprowadzając
odpowiednio procedurę przewidzianą w § 3 i 4 uchwały.
4. W przypadku, gdy mandat członka Rady wygaśnie w czasie trwania
kadencji Rady, Komitet zgłosi na to miejsce nowego kandydata przeprowadzając
odpowiednio procedurę przewidzianą w § 3 i 4 uchwały. Nowy członek Rady pełni
swoją funkcję do zakończenia bieżącej kadencji.
5. Przewodniczącego Rady, którym może być wyłącznie członek Rady
pochodzący spoza wspólnoty uczelni, wybiera Senat bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu.
§6
Ważność wyboru Rady i przewodniczącego Rady stwierdza Uczelniana
Komisja Wyborcza.
§7
Uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie powołania członków
Rady oraz wyboru przewodniczącego Rady wchodzą w życie z dniem ich podjęcia
i podlegają niezwłocznej publikacji w Monitorze Uniwersytetu Warszawskiego.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor UW: M. Pałys
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