
 
 

 

UCHWAŁA 

Zarządu Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

nr 10/2019-2020  

z dnia 10 lutego 2020 roku  

w sprawie  

wyborów studentów do Kolegium Elektorów 

Na podstawie §77 Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uchwala 
się, co następuje:  

§1 

1. 26 lutego 2020 r. podczas posiedzenia Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Krakowie (dalej jako: „Parlament Studencki”), które rozpocznie się o godzinie 18:30, odbędą się 
wybory studentów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dalej jako: 

„Kolegium Elektorów”). 

2. Miejsce posiedzenia zostanie ogłoszone na 7 dni przed jego terminem poprzez stronę internetową 
www.psuek.pl. 

3. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia posiedzenia Parlamentu Studenckiego w terminie, 
o którym mowa w ust. 1, wybory do Kolegium Elektorów odbędą się w terminie innym niż 

określony w ust. 1, jednak nie później niż 29 lutego 2020 roku. 

§2 

1. Zgłoszenia kandydatur na członków Kolegium Elektorów przyjmowane są od 10 lutego do 
momentu rozpoczęcia punktu w porządku obrad dotyczącego wyborów członków Kolegium 

Elektorów na posiedzeniu Parlamentu Studenckiego, o którym mowa w §1. 

2. Skuteczne zgłoszenie się na kandydata wymaga dostarczenia do biura Parlamentu Studenckiego 
formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie www.psuek.pl/kolegium-elektorow, 

z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Wzór formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.  

4. W przypadku, gdy zgłoszenie kandydatury ma miejsce w dniu głosowania po godz. 18:00, 
skuteczne zgłoszenie kandydata wymaga dostarczenia formularza zgłoszeniowego do 
Przewodniczącej Parlamentu Studenckiego przed lub w trakcie posiedzenia Parlamentu 

Studenckiego, o którym mowa w §1. 

5. Osoby kandydujące muszą spełniać warunki określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 Ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz posiadać status studenta 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na dzień składania wniosku. 

http://www.psuek.pl/
http://www.psuek.pl/kolegium-elektorow


 
 

 

6. Osoby, które złożą formularz zgłoszeniowy do 25 lutego 2020 r. otrzymają e-mailowe 
potwierdzenie zgłoszenia kandydatury nie później niż przed rozpoczęciem posiedzenia 

Parlamentu Studenckiego, o którym mowa w §1, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Osoby, które złożą formularz zgłoszeniowy 26 lutego 2020 r., po zgłoszeniu się do Sekretarza 
Parlamentu Studenckiego mogą otrzymać potwierdzenie zgłoszenia kandydatury przed 
rozpoczęciem punktu obrad dotyczącego wyborów studentów do Kolegium Elektorów. 

§3 

1. Każdy z prawidłowo zgłoszonych kandydatów ma możliwość indywidualnej prezentacji przed 
głosowaniem Parlamentu Studenckiego dotyczącego wyboru studentów do Kolegium Elektorów. 

2. Każdy kandydat może wybrać jeden z dwóch sposobów indywidualnej prezentacji: 

a. osobista prezentacja podczas posiedzenia Parlamentu Studenckiego, o którym mowa w §1, 

b. list motywacyjny, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Sposób indywidualnej prezentacji, o którym mowa w ust. 2  lit. b, może zostać wybrany 
maksymalnie do 24 lutego 2020 r. poprzez przesłanie listu motywacyjnego na adres e-mail: 

wybory@psuek.pl. Po upływie tego terminu uznaje się, iż kandydat wybrał sposób indywidualnej 
prezentacji, o którym mowa w ust. 2 lit. a. 

4. Listy motywacyjne, o których mowa w ust. 2 lit. b, przekazywane są członkom Parlamentu 
Studenckiego maksymalnie do 25 lutego 2020 r.  

5. Brak obecności kandydata na posiedzeniu Parlamentu Studenckiego, o którym mowa w §1, przy 
jednoczesnym braku wyboru sposobu indywidualnej prezentacji w formie listu motywacyjnego 

rozumiany będzie jako rezygnacja kandydata z prawa do indywidualnej prezentacji przed 
Parlamentem Studenckim. 

§4 

1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania opatrzonych pieczątką Parlamentu Studenckiego.  

2. Uprawnieni do głosowania w wyborach studentów do Kolegium Elektorów są członkowie 
Parlamentu Studenckiego. 

3. Każdy z uprawnionych, o których mowa w ust. 2, może oddać głos za na nie więcej niż 60 
kandydatów.  

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodnicząca 
Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
 

Magdalena Graca 

 


