
 

 
 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2020; poz. 5 

   

UCHWAŁA Nr 2 

 

KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU 

 

z dnia 14 stycznia 2020 r. 
 

w sprawie podziału mandatów elektorów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika  

w Toruniu na kadencję 2020-2024 
 

 

Na podstawie § 82 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia  

16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120)  
 

 

u c h w a l a   się, co następuje: 
 

§ 1 

Dla przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Chemii przydziela się  

w sumie 11 mandatów elektorów, z których: 

1) 8 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli z grupy nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

2) 2 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

3) 1 mandat jest przeznaczony dla przedstawicieli studentów. 
 

§ 2 

Dla przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Farmaceutycznego 

przydziela się w sumie 12 mandatów elektorów, z których: 

1) 6 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli z grupy nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

2) 4 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

3) 2 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli studentów. 
 

§ 3 

Dla przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Filozofii i Nauk 

Społecznych przydziela się w sumie 22 mandaty elektorów, z których: 
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1) 14 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli z grupy nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

2) 3 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

3) 5 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli studentów. 
 

§ 4 

Dla przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Fizyki, Astronomii  

i Informatyki Stosowanej przydziela się w sumie 15 mandatów elektorów, z których: 

1) 11 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli z grupy nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

2) 3 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

3) 1 mandat jest przeznaczony dla przedstawicieli studentów. 
 

§ 5 

Dla przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Humanistycznego 

przydziela się w sumie 21 mandatów elektorów, z których: 

1) 13 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli z grupy nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

2) 4 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

3) 4 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli studentów. 
 

§ 6 

Dla przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Lekarskiego przydziela 

się w sumie 23 mandaty elektorów, z których: 

1) 12 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli z grupy nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

2) 7 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

3) 4 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli studentów. 

 

§ 7 

Dla przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Matematyki  

i Informatyki przydziela się w sumie 9 mandatów elektorów, z których: 

1) 5 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli z grupy nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

2) 2 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

3) 2 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli studentów. 
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§ 8 

Dla przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Nauk Biologicznych  

i Weterynaryjnych przydziela się w sumie 15 mandatów elektorów, z których: 

1) 10 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli z grupy nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

2) 3 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

3) 2 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli studentów. 
 

§ 9 

Dla przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych  

i Zarządzania przydziela się w sumie 16 mandatów elektorów, z których: 

1) 7 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli z grupy nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

2) 3 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

3) 6 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli studentów. 
 

§ 10 

Dla przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Nauk Historycznych, 

przydziela się w sumie 12 mandatów elektorów, z których: 

1) 10 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli z grupy nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

2) 1 mandat jest przeznaczony dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

3) 1 mandat jest przeznaczony dla przedstawicieli studentów. 

 

§11 

Dla przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Nauk o Polityce i 

Bezpieczeństwie, przydziela się w sumie 8 mandatów elektorów, z których: 

1) 5 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli z grupy nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

2) 1 mandat jest przeznaczony dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

3) 2 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli studentów. 

 

§ 12 

Dla przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu 

przydziela się w sumie 18 mandatów elektorów, z których: 

4) 6 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli z grupy nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 
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1) 7 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

2) 5 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli studentów. 
 

§ 13 

Dla przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Nauk o Ziemi  

i Gospodarki Przestrzennej przydziela się w sumie 7 mandatów elektorów, z których: 

1) 5 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli z grupy nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

2) 1 mandat jest przeznaczony dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

3) 1 mandat jest przeznaczony dla przedstawicieli studentów. 
 

§ 14 

Dla przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Prawa i Administracji 

przydziela się w sumie 15 mandatów elektorów, z których: 

1) 7 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli z grupy nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

2) 2 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

3) 6 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli studentów. 
 

§ 15 

Dla przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Sztuk Pięknych 

przydziela się w sumie 16 mandatów elektorów, z których: 

1) 11 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli z grupy nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

2) 3 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

3) 2 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli studentów. 
 

§ 16 

Dla przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Teologicznego 

przydziela się w sumie 6 mandatów elektorów, z których: 

1) 4 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli z grupy nauczycieli akademickich 

posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego 

zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

2) 1 mandat jest przeznaczony dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, 

3) 1 mandat jest przeznaczony dla przedstawicieli studentów. 

 

§ 17 

Dla przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych w Interdyscyplinarnym Centrum 

Nowoczesnych Technologii przydziela się 1 mandat elektorski.  
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§ 18 

Dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach 

pozawydziałowych w Toruniu i w Bydgoszczy przydziela się 3 mandaty elektorskie. 

 

§ 19 

Dla przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich przydziela się 5 mandatów 

elektorów. 
 

§ 20 

Dla przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych 

w Toruniu i w Bydgoszczy, przydziela się w sumie 15 mandatów elektorów. 

§ 21 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

               Przewodniczący 

            Komisji Wyborczej Uniwersytetu 

 

 

 prof. dr hab. Bartosz Rakoczy 


