Załącznik do uchwały Nr 17 KWU
z dnia 25 września 2020 r.
.

Oświadczenie kandydata na członka Rady Uniwersytetu

Ja, ……………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

będąc / nie będąc* członkiem wspólnoty Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
oświadczam, że spełniam wszelkie warunki powołania na członka Rady Uniwersytetu
przewidziane przez przepisy prawa oraz przepisy Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu.
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie
wymienionych w tych przepisach okoliczności.

………………………………..
(data)

………………………………………..
(podpis)

*niepotrzebne skreślić

Informacja
Zgodnie z § 77 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z poźn. zm.):
1. Radę Uniwersytetu wybiera senat.
2. Członkiem rady Uniwersytetu może być osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
2) korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
4) nie była karana karą dyscyplinarną,

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała 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, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi
organami,
6) posiada wykształcenie wyższe – w przypadku członków rady Uniwersytetu, o których
mowa w § 42 ust. 1 pkt 1,
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji,
8) nie pełni funkcji organu Uniwersytetu lub innej uczelni,
9) nie jest członkiem rady innej uczelni,
10) nie jest zatrudniona w administracji publicznej,
3. Członków rady Uniwersytetu, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, wybiera się w
szczególności spośród osób, które:
1) posiadają doświadczenie w zarządzaniu uczelnią lub jej jednostką organizacyjną, lub
też doświadczenie we współpracy z uczelniami w zakresie realizacji ich misji i
wykazują się znajomością uwarunkowań działania uczelni, lub też doświadczenie w
zarządzaniu podmiotami gospodarczymi lub doświadczenie w zarządzaniu
jednostkami służby zdrowia; albo
2) są ekspertami w sprawach zarządzania systemem szkolnictwa wyższego i nauki lub
polityki proinnowacyjnej i legitymują się dorobkiem naukowym lub zawodowym w
zakresie prawnych, ekonomicznych lub naukowych warunków funkcjonowania
uczelni, potwierdzonym w praktyce zawodowej.

