Regulamin samorządu doktorantów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin samorządu doktorantów określa zasady organizacji i tryb działania samorządu, w tym
rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) Uniwersytet - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
2) ustawa - ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.
1365, z późniejszymi zmianami),
3) organy uczelni - rozumie się przez to senat, rady podstawowych jednostek organizacyjnych,
rektora oraz kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych,
4) studium - jednostka organizacyjna uczelni posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora w różnych dyscyplinach danej dziedziny nauki,
5) samorząd - samorząd doktorantów Uniwersytetu,
6) samorząd studium - samorząd doktorantów jednostki organizacyjnej uczelni posiadającej
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach danej
dziedziny nauki,
7) statut - statut Uniwersytetu,
8) regulamin studiów - regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu,
9) regulamin - niniejszy regulamin samorządu.

§2

1. Samorząd tworzą wszyscy uczestnicy prowadzonych na uczelni studiów doktoranckich.
2. Samorząd studium tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich danego studium.

§3

1. Utrata członkostwa w samorządzie następuje w razie:
1) ukończenia bądź rezygnacji ze studiów doktoranckich Uniwersytetu,
2) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu.

§4

1. Samorząd działa poprzez swoje organy, które są - w granicach określonych w regulaminie jedynymi reprezentantami ogółu doktorantów Uniwersytetu.
2. Organami samorządu są:
1) na Uniwersytecie:
a) sejmik doktorantów,
b) uczelniana rada doktorantów,
c) uczelniana komisja rewizyjna,
d) uczelniany sąd koleżeński.
2) w ramach studium - rada doktorantów studium.

§5

1. Właściwe organy samorządu obowiązane są bronić i wspomagać obronę słusznych zbiorowych i
indywidualnych interesów doktorantów, w szczególności wobec organów uczelni i wydziałów
oraz pracowników Uniwersytetu.
2. Przedstawiciele doktorantów w organach samorządu obowiązani są wykonywać swoje obowiązki
z należytą starannością, kierując się interesem doktorantów i dobrem Uniwersytetu.
3. Każdy doktorant może zwrócić się do właściwego organu samorządu z określoną sprawą w celu
jej załatwienia we właściwym trybie.

§6

1. Materialne środki niezbędne do funkcjonowania samorządu zapewnia Uniwersytet.
2. Realizując swoje zadania, samorząd może korzystać z pomieszczeń, urządzeń i środków
materialnych Uniwersytetu.

Rozdział II
Sejmik doktorantów

§7

1. Sejmik doktorantów, zwany dalej sejmikiem, jest uczelnianym organem uchwałodawczym
samorządu w rozumieniu ustawy.

§8

1. W skład sejmiku wchodzą delegaci poszczególnych samorządów studiów.
2. Liczbę delegatów reprezentujących każde studium oblicza się dzieląc liczbę doktorantów danego
studium (według stanu na dzień 31 października danego roku akademickiego) przez trzydzieści i
zaokrąglając otrzymany wynik w górę do najbliższej liczby całkowitej.
3. Delegatem nie może być członek uczelnianej komisji rewizyjnej ani arbiter uczelnianego sądu
koleżeńskiego.

§9

1. Kadencja sejmiku trwa jeden rok i rozpoczyna się 1 listopada danego roku a kończy 31
października roku następnego.
2. Delegatów na sejmik kolejnej kadencji wybiera się w październiku.
3. Wyboru delegatów dokonują spośród siebie doktoranci w ramach poszczególnych studiów.
4. Wybory do sejmiku zarządza uczelniana rada doktorantów.
5. Do przeprowadzenia wyborów, uczelniana rada doktorantów powołuje do dnia 30 czerwca
uczelnianą komisję wyborczą spośród członków samorządu, która czuwa nad przebiegiem
wyborów przeprowadzanych przez poszczególne samorządy studiów, zbiera protokoły wyborcze
oraz jest organem odwoławczym. Członek uczelnianej komisji wyborczej nie może kandydować
do sejmiku.
6. Uczelniana komisja wyborcza liczy co najmniej 3 osoby. W miarę możliwości, w uczelnianej
komisji wyborczej powinny być reprezentowane wszystkie studia działające na Uniwersytecie.
7. Wyboru delegatów dokonują doktoranci, będący uczestnikami właściwego studium, zgromadzeni
na zebraniu wyborczym.
8. Do przeprowadzenia wyborów, rada doktorantów studium powołuje wydziałową komisję
wyborczą spośród członków właściwego samorządu studium. Członek wydziałowej komisji
wyborczej nie może kandydować do sejmiku.

9. Wydziałowa komisja wyborcza liczy nie mniej niż 2 osoby.
10. Termin zebrania wyborczego, osobno dla każdego studium, ustala wydziałowa komisja wyborcza.
Termin podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie obwieszczenia na tablicy
ogłoszeń studium oraz przesłanie informacji do sekretariatu właściwej podstawowej jednostki
organizacyjnej, nie później niż na 10 dni przed tym terminem.
11. Zebranie wyborcze powinno odbyć się w dniu przypadającym nie później niż 10 dni przed
upływem bieżącej kadencji sejmiku.
12. Uprawnieni do głosowania są doktoranci właściwego studium, obecni na zebraniu wyborczym.
13. Uprawnionym do głosowania przysługuje prawo zgłaszania spośród siebie kandydatów do
sejmiku. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
14. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. Każdemu głosującemu przysługuje liczba głosów
równa liczbie wybieranych delegatów danego studium, określona zgodnie z § 8 ust. 2 regulaminu.
15. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli na skutek
otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów, niemożliwe jest
wyłonienie delegatów w liczbie określonej w § 8 ust. 2 regulaminu, przeprowadza się dodatkową
turę wyborów z udziałem tych kandydatów, którzy zdobyli taką samą liczbę głosów.
16. Jeżeli nie zgłoszono żadnej kandydatury lub żaden z kandydatów nie otrzymał co najmniej
jednego głosu, uznaje się, że zebranie wyborcze odstąpiło od wyboru.
17. Z przebiegu wyborów wydziałowa komisja wyborcza sporządza protokół i przekazuje go w
terminie trzech dni od dnia wyborów uczelnianej komisji wyborczej.

§ 10

1. Mandat delegata wygasa wskutek upływu kadencji sejmiku oraz w przypadku:
1) złożenia przewodniczącemu odwoławczego sądu koleżeńskiego pisemnej rezygnacji z
mandatu,
2) skreślenia z listy doktorantów Uniwersytetu,
3) odwołania delegata przez samorząd studium, które reprezentuje,
4) uzyskania mandatu członka uczelnianej komisji rewizyjnej albo uczelnianego sądu
koleżeńskiego,
5) prawomocnego ukarania przez komisję dyscyplinarną Uniwersytetu lub uczelnianego sądu
koleżeńskiego karą zawieszenia w korzystaniu z biernego prawa wyborczego do organów
samorządu.
2. Wygaśnięcie mandatu delegata następuje odpowiednio:
1) z dniem upływu kadencji sejmiku,
2) z dniem uprawomocnienia się orzeczeń komisji dyscyplinarnej Uniwersytetu lub uczelnianego
sądu koleżeńskiego, o których mowa w ust. 1. pkt 5,

3) w pozostałych przypadkach - z chwilą stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.
3. Odwołanie delegata, o którym mowa w §10.1.3 następuje na zebraniu samorządu studium
zwołanym na wniosek co najmniej 5 doktorantów studium zwykłą większością głosów.
Informacja o zebraniu musi zostać podana do wiadomości: publicznej i przewodniczącego
sejmiku co najmniej 10 dni wcześniej.
4. Wygaśnięcie mandatu delegata stwierdza, niezwłocznie po wystąpieniu jednej z okoliczności
wymienionych w ust. 1 pkt 1-5, przewodniczący odwoławczego sądu koleżeńskiego.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu delegata w trakcie kadencji sejmiku, doktoranci właściwego
studium wybierają nowego delegata na okres do końca kadencji sejmiku, z zastrzeżeniem ust. 6.
Postanowienia § 9 ust. 3 - 15 regulaminu stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów, o których mowa w ust. 5. nie przeprowadza się, jeśli do końca kadencji sejmiku
pozostały mniej niż cztery miesiące.

§ 11

1. Do kompetencji sejmiku należy w szczególności:
1) podjęcie uchwały, o której mowa w art. 161 w związku z art. 196 ust. 2 ustawy, zawierającej
stanowisko dotyczące treści regulaminu studiów doktoranckich,
2) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej lub strajku na terenie całego
Uniwersytetu, na zasadach i w trybie określonym w art. 206. w związku z art. 208 ust. 2
ustawy,
3) uchwalanie budżetu samorządu oraz określanie zasad prowadzenia przez samorząd
gospodarki finansowej,
4) powoływanie oraz odwoływanie członków uczelnianej komisji rewizyjnej oraz uczelnianego
sądu koleżeńskiego,
5) występowanie do senatu Uniwersytetu z wnioskiem o powołanie przedstawicieli doktorantów
do komisji dyscyplinarnej dla doktorantów o której mowa w § 174 ust. 1 pkt 3 oraz
odwoławczej komisji § 174 ust. 1 pkt 5,
6) wybór przedstawiciela samorządu doktorantów do rady bibliotecznej, o której mowa w
statucie § 97 ust. 2 pkt 6,
7) udzielanie absolutorium ustępującej uczelnianej radzie doktorantów,
8) kierowanie wniosków do komisji dyscyplinarnej Uniwersytetu oraz do uczelnianego sądu
koleżeńskiego, w przypadkach określonych w regulaminie,
9) zmiana regulaminu,
10) wykonywanie innych kompetencji zastrzeżonych w ustawie, statucie lub regulaminie do
kompetencji uczelnianego organu uchwałodawczego samorządu albo zastrzeżonych w
regulaminie do kompetencji sejmiku.

§ 12

1. Pracami

sejmiku

kieruje

jego

przewodniczący,

a

w

przypadku

jego

nieobecności

wiceprzewodniczący sejmiku.
2. Sejmik wybiera przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego sejmiku na pierwszym
posiedzeniu kolejnej kadencji, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością ważnie
oddanych głosów, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli na skutek
otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów, niemożliwe jest
wyłonienie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, przeprowadza się dodatkową turę
wyborów z udziałem tych kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę głosów, przy czym
wyboru dokonuje się wówczas zwykłą większością ważnie oddanych głosów.
4. Funkcja przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) sejmiku wygasa wskutek:
1) wygaśnięcia jego mandatu delegata,
2) pisemnej rezygnacji złożonej przewodniczącemu odwoławczego sądu koleżeńskiego,
3) powołania do uczelnianej rady doktorantów,
4) odwołania przez sejmik.
5. Funkcja przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) sejmiku wygasa w przypadku
określonym w ust. 4:
1) w pkt 1 - z dniem wygaśnięcia mandatu delegata,
2) w pkt 2 i 3 - z chwilą wyboru nowego przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) sejmiku,
3) w pkt 4 - z chwilą odwołania.
6. Przewodniczący (wiceprzewodniczący) sejmiku może zostać odwołany przed upływem kadencji
w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, na pisemny
wniosek co najmniej dziesięciu delegatów.
7. Wiceprzewodniczący sejmiku może zostać odwołany przed upływem kadencji również na
wniosek przewodniczącego sejmiku.
8. W celu usprawnienia swoich działań, sejmik może powierzyć swoim członkom również inne
funkcje.

§ 13

1. Pierwsze posiedzenie sejmiku kolejnej kadencji odbywa się w terminie wyznaczonym przez
przewodniczącego ustępującej uczelnianej rady doktorantów na dzień przypadający między 3 a 10
listopada.

2. Do czasu wyboru przewodniczącego sejmiku, pierwsze posiedzenie sejmiku prowadzi
przewodniczący ustępującej uczelnianej rady doktorantów.
3. Kolejne posiedzenia sejmiku zwołuje przewodniczący sejmiku co najmniej dwa razy w roku, a
także:
1) na pisemny wniosek:
a) organów uczelni,
b) co najmniej dziesięciu delegatów,
c) uczelnianej rady doktorantów,
d) przewodniczącego uczelnianej komisji rewizyjnej,
e) co najmniej trzech rad studiów,
2) w każdym przypadku, gdy regulamin lub inny akt prawny samorządu
przewiduje konieczność podjęcia decyzji lub innego działania przez sejmik.
4. O zwołaniu posiedzenia przewodniczący sejmiku zawiadamia niezwłocznie, nie
później jednak niż na 7 dni przed dniem posiedzenia:
1) delegatów,
2) członków uczelnianej rady doktorantów,
3) przewodniczącego uczelnianej komisji rewizyjnej,
4) przewodniczących izb uczelnianego sądu koleżeńskiego,
5) wnioskodawców zwołania posiedzenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a i e.

§ 14

1. W posiedzeniach sejmiku obowiązani są uczestniczyć wszyscy jego delegaci.
2. W posiedzeniach sejmiku mogą również uczestniczyć z głosem doradczym:
1) członkowie uczelnianej rady doktorantów,
2) przewodniczący uczelnianej komisji rewizyjnej,
3) przewodniczący izb uczelnianego sądu koleżeńskiego,
4) wnioskodawcy zwołania posiedzenia, o których mowa w § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a i e regulaminu
albo ich przedstawiciele.

§ 15

1. Porządek posiedzenia sejmiku ustala przewodniczący sejmiku, uwzględniając w tym zakresie
wnioski podmiotów określonych w § 13 ust. 3 pkt 1
2. Sejmik może z własnej inicjatywy uzupełnić porządek posiedzenia o dodatkowe punkty.

§ 16

1. Decyzje sejmiku podejmowane są w drodze głosowania - w formie uchwał.
2. Każdy delegat dysponuje jednym głosem.
3. O ile regulamin nie stanowi inaczej, uchwały podejmowane są zwykłą większością ważnie
oddanych głosów.
4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Głosowanie tajne przeprowadza się:
1) w sprawach personalnych,
2) na wniosek delegata, na podstawie uchwały sejmiku podjętej w głosowaniu jawnym.

§ 17

1. Z posiedzenia sejmiku sporządza się protokół.
2. Protokoły posiedzeń, uchwały oraz inne dokumenty sejmiku podpisuje przewodniczący lub
wiceprzewodniczący sejmiku.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2. przechowywane są w siedzibie sejmiku przez okres co
najmniej sześciu lat od daty ich sporządzenia.
4. Uchwały sejmiku podawane są do wiadomości doktorantów Uniwersytetu na stronie internetowej
samorządu.
5. Sejmik przesyła swoje uchwały niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od ich
podjęcia:
1) prorektorowi właściwemu do spraw doktoranckich,
2) przewodniczącym poszczególnych rad studiów,
3) innym organom i osobom, jeśli uchwała ich dotyczy.

Rozdział III
Uczelniana rada doktorantów

§ 18

1. Uczelniana rada doktorantów, zwana dalej radą uczelnianą, jest uczelnianym organem
wykonawczym samorządu w rozumieniu ustawy.

2. Do rady uczelnianej należą ponadto te spośród kompetencji udzielonych w ustawie lub statucie
uczelnianemu organowi samorządu bez bliższego określenia tego organu, których regulamin
wyraźnie nie przyznaje innemu organowi samorządu.
3. Rada uczelniana kieruje działalnością samorządu na podstawie regulaminu oraz uchwał sejmiku.
4. Rada uczelniana i jej członkowie ponoszą odpowiedzialność przed sejmikiem na zasadach
określonych w regulaminie.

§ 19

1. W skład rady uczelnianej wchodzi po jednym delegacie z każdego studium.
2. Członkiem rady uczelnianej nie może być członek uczelnianej komisji rewizyjnej ani arbiter
uczelnianego sądu koleżeńskiego.
3. Członkostwa w radzie uczelnianej nie można również łączyć z funkcją przewodniczącego ani
wiceprzewodniczącego sejmiku.

§ 20

1. Kadencja rady uczelnianej trwa jeden rok i rozpoczyna się 12 listopada danego roku a kończy – 11
listopada roku następnego.
2. Członków rady uczelnianej kolejnej kadencji wybiera się w październiku.
3. Wyboru delegata do rady uczelnianej dokonuje rada studium.
4. Prawo zgłaszania kandydatów na członków rady uczelnianej przysługuje wszystkim członkom
samorządu właściwego studium.
5. Bierne prawo wyborcze do Rady Uczelnianej przysługuje wszystkim członkom samorządu
właściwego studium.
6. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
7. Rada studium dokonuje wyboru członka rady uczelnianej w głosowaniu tajnym, w drodze
uchwały podjętej bezwzględną większością ważnie oddanych głosów.
8. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. Jeżeli na skutek otrzymania
przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów, niemożliwe jest wyłonienie członka
rady uczelnianej, przeprowadza się dodatkową turę wyborów z udziałem tych kandydatów, którzy
zdobyli największą liczbę głosów, przy czym wyboru dokonuje się wówczas zwykłą większością
ważnie oddanych głosów.

§ 21

1. Mandat członka rady uczelnianej wygasa wskutek upływu kadencji rady uczelnianej
oraz w przypadku:
1) złożenia przewodniczącemu odwoławczego sądu koleżeńskiego pisemnej rezygnacji z
mandatu,
2) skreślenia z listy doktorantów Uniwersytetu,
3) odwołania przez właściwą radę studium w głosowaniu tajnym, w drodze uchwały podjętej
bezwzględną większością ważnie oddanych głosów,
4) uzyskania mandatu członka uczelnianej komisji rewizyjnej albo uczelnianego sądu
koleżeńskiego oraz objęcia funkcji przewodniczącego lub ani wiceprzewodniczącego sejmiku
5) prawomocnego ukarania przez komisję dyscyplinarną Uniwersytetu lub uczelnianego sądu
koleżeńskiego karą zawieszenia w korzystaniu z biernego prawa wyborczego do organów
samorządu.
2. Wygaśnięcie mandatu członka rady następuje odpowiednio:
1) z dniem upływu kadencji rady,
2) z dniem uprawomocnienia się orzeczeń komisji dyscyplinarnej Uniwersytetu lub uczelnianego
sądu koleżeńskiego, o których mowa w ust. 1. pkt 5,
3) w pozostałych przypadkach - z chwilą stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.
3. Wygaśnięcie mandatu członka rady stwierdza niezwłocznie po wystąpieniu jednej z okoliczności
wymienionych w ust. 1. pkt 1-5 przewodniczący odwoławczego sądu koleżeńskiego.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu delegata w trakcie kadencji rady uczelnianej, doktoranci
właściwego studium wybierają nowego delegata na okres do końca kadencji rady uczelnianej, z
zastrzeżeniem ust. 5. Postanowienia § 20 ust. 3 - 8 regulaminu stosuje się odpowiednio.
5. Wyborów, o których mowa w ust. 4. nie przeprowadza się, jeśli do końca kadencji rady
uczelnianej pozostały mniej niż cztery miesiące.

§ 22

1. Do kompetencji rady uczelnianej należy w szczególności:
1) reprezentowanie samorządu na zewnątrz Uniwersytetu,
2) wykonywanie uchwał sejmiku;
3) kierowanie bieżącą działalnością samorządu;
4) współpraca z organami uczelni i organami podstawowych jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu we wszelkich sprawach należących do zakresu działania samorządu;
5) współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących członków samorządu, w zakresie i
na zasadach określonych przez ustawę, statut, regulamin studiów doktoranckich;
6) wydawanie opinii na wniosek organów uczelni oraz z własnej inicjatywy; we wszystkich
sprawach dotyczących doktorantów i samorządu,

7) podejmowanie działań na rzecz pozytywnych zmian w sytuacji doktorantów oraz
przestrzegania ich praw;
8) popieranie naukowych, artystycznych, kulturalnych i sportowych inicjatyw doktorantów
Uniwersytetu oraz podejmowanie działań sprzyjających integracji środowiska doktorantów i
rozwojowi współpracy koleżeńskiej;
9) współpraca z organizacjami doktoranckimi i studenckimi działającymi na Uniwersytecie i
poza nim,
10) informowanie doktorantów Uniwersytetu o działalności krajowej reprezentacji doktorantów, o
której mowa w ustawie,
11) uzgadnianie z organami uczelni zasad i trybu przyznawania stypendiów z własnego funduszu
stypendialnego, o którym mowa w art. 104 ustawy,
12) delegowanie

członka

rady

uczelnianej

jako

przedstawiciela

uczelnianego

organu

wykonawczego samorządu, o którym mowa w § 200 u. 3 statutu,
13) podział dotacji, o których mowa w art. 94 u. 1 pkt 7 i u. 4 ustawy, w porozumieniu z rektorem
Uniwersytetu, zgodnie z art. 174 u.2 ustawy,
14) delegowanie przedstawicieli doktorantów do odwoławczej komisji stypendialnej, o której
mowa w art. 175 ust. 3. i art. 177. w zw. z art. 199. ust. 3, w tym również wybór jej
wiceprzewodniczącego,
15) wykonywanie budżetu oraz prowadzenie gospodarki finansowej samorządu na zasadach
określonych w regulaminie i uchwałach sejmiku,
16) zgłaszanie rektorowi wniosku o przekazanie sprawy dyscyplinarnej doktoranta do
uczelnianego sądu koleżeńskiego,
17) wnoszenie skargi kasacyjnej od prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej
Uniwersytetu o ukaraniu doktoranta karą wydalenia z Uniwersytetu,
18) występowanie do senatu Uniwersytetu z wnioskiem o powołanie przedstawicieli doktorantów
do:
19) komisji wyborczej Uniwersytetu, § 207 ust. 2,
20) komisji wyborczej biblioteki § 207 ust.3,
21) komisji senatu o których mowa w § 54 ust. 1,
22) wybór przedstawicieli samorządu do krajowej reprezentacji doktorantów w rozumieniu
ustawy, na zasadach i w trybie określonym w statucie tej reprezentacji,
23) wybór przedstawiciela doktorantów na obserwatora w uczelnianej komisji rekrutacyjnej na
studia doktoranckie, o której mowa w regulaminie studiów doktoranckich,
24) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach należących do kompetencji
uczelnianych organów samorządu, a nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów
samorządu.

§ 23

1. Pracami rady uczelnianej kieruje jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności
wiceprzewodniczący rady.
2. Rada uczelniana wybiera przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady na pierwszym
posiedzeniu kolejnej kadencji, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością ważnie
oddanych głosów, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli na skutek
otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów, niemożliwe jest
wyłonienie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, przeprowadza się dodatkową turę
wyborów z udziałem tych kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę głosów, przy czym
wyboru dokonuje się wówczas zwykłą większością ważnie oddanych głosów.
4. Funkcja przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) rady uczelnianej wygasa
wskutek:
1) wygaśnięcia jego mandatu członka rady uczelnianej,
2) pisemnej rezygnacji złożonej przewodniczącemu odwoławczego sądu koleżeńskiego,
3) odwołania.
5. Funkcja przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) rady uczelnianej wygasa w
przypadku określonym w ust. 4.:
1) pkt 1 - z dniem wygaśnięcia mandatu członka rady,
2) pkt 2 - z chwilą wyboru nowego przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) rady,
3) pkt 3 - z chwilą odwołania.
6. Przewodniczący (wiceprzewodniczący) rady uczelnianej może zostać odwołany przed upływem
kadencji bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, na wniosek co najmniej trzech jej
członków.
7. Wiceprzewodniczący rady uczelnianej może zostać odwołany przed upływem kadencji również na
wniosek przewodniczącego rady uczelnianej.
8. W celu usprawnienia swoich działań, rada uczelniana może powierzyć swoim członkom również
inne funkcje.

§ 24

1. Pierwsze posiedzenie rady uczelnianej kolejnej kadencji zwołuje przewodniczący sejmiku na
dzień przypadający nie później niż na tydzień po pierwszym posiedzeniu sejmiku.
2. Do czasu wyboru przewodniczącego rady uczelnianej, pierwsze posiedzenie rady prowadzi
przewodniczący sejmiku.

3. Posiedzenia rady uczelnianej zwołuje jej przewodniczący co najmniej raz w miesiącu, z
wyjątkiem lipca i sierpnia, a także:
1) na pisemny wniosek:
a) Władz Uniwersytetu,
b) co najmniej trzech członków rady uczelnianej,
c) przewodniczącego uczelnianej komisji rewizyjnej,
d) przewodniczącego izby uczelnianego sądu koleżeńskiego,
e) co najmniej dwóch rad doktorantów studiów,
2) w każdym przypadku, gdy regulamin lub inny akt prawny samorządu przewiduje konieczność
podjęcia decyzji lub innego działania przez radę uczelnianą.
4. O zwołaniu posiedzenia przewodniczący rady uczelnianej zawiadamia niezwłocznie,
nie później jednak niż na trzy dni przed dniem posiedzenia:
1) członków rady uczelnianej,
2) przedstawicieli samorządu w senacie uniwersytetu nie będących członkami rady uczelnianej,
3) wnioskodawców zwołania posiedzenia, o których mowa w ust. 1. pkt 3 lit. a, c-e.
5. Rada uczelniana może określić przypadki, w których, z uwagi na nadzwyczajne
okoliczności, trzydniowy termin powiadomienia, o którym mowa w ust. 4., nie musi
być zachowany.

§ 25

1. W posiedzeniach rady uczelnianej obowiązani są uczestniczyć wszyscy jej członkowie.
2. W posiedzeniach mogą również uczestniczyć z głosem doradczym:
1) przewodniczący i wiceprzewodniczący sejmiku,
2) przewodniczący uczelnianej komisji rewizyjnej,
3) przewodniczący izb uczelnianego sądu koleżeńskiego,
4) wnioskodawcy zwołania posiedzenia, o których mowa w § 24 ust. 1. pkt 3 lit. a i e regulaminu
albo ich przedstawiciele,
5) inne osoby zaproszone przez przewodniczącego rady uczelnianej, za zgodą rady.

§ 26

1. Porządek posiedzenia rady uczelnianej ustala jej przewodniczący, uwzględniając w tym zakresie
wnioski podmiotów określonych w § 24 ust. 3. pkt 1
2. Rada uczelniana może uzupełnić porządek posiedzenia o dodatkowe punkty, na wniosek członka
rady.

§ 27

1. Decyzje rady uczelnianej podejmowane są w drodze głosowania - w formie uchwał.
2. Każdy członek rady uczelnianej dysponuje jednym głosem, z tym, że w razie równego rozkładu
głosów, głos przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) prowadzącego obrady rady jest
rozstrzygający.
3. O ile regulamin nie stanowi inaczej, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków rady uczelnianej, w tym
przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego rady.
4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Głosowanie tajne przeprowadza się:
1) w sprawach personalnych,
2) na wniosek członka rady uczelnianej, na podstawie uchwały rady podjętej w głosowaniu
jawnym.

§ 28

1. Z posiedzenia rady uczelnianej sporządza się protokół.
2. Protokoły posiedzeń, uchwały oraz inne dokumenty rady uczelnianej podpisuje przewodniczący
lub wiceprzewodniczący rady.
3. Przewodniczący rady uczelnianej może za jej zgodą upoważnić członków rady uczelnianej do
podpisywania niektórych dokumentów rady, z wyłączeniem protokołów posiedzeń oraz uchwał.
4. Dokumenty rady uczelnianej przechowywane są w siedzibie rady przez okres co najmniej sześciu
lat od daty ich sporządzenia.
5. Uchwały rady uczelnianej podawane są do wiadomości doktorantów Uniwersytetu na stronie
internetowej samorządu.
6. Rada uczelniana przesyła swoje uchwały niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni
od ich podjęcia:
1) Prorektorowi właściwemu do spraw doktoranckich,
2) innym organom i osobom, jeśli uchwała ich dotyczy.

§ 29

1. Komisje są organami pomocniczymi rady uczelnianej.
2. Rada uczelniana powołuje stałą komisję do spraw socjalno-bytowych doktorantów uniwersytetu.

3. Rada uczelniana może powoływać, przekształcać i likwidować inne komisje stałe lub
nadzwyczajne.
4. Kadencja komisji socjalno-bytowej upływa wraz z powołaniem komisji socjalno-bytowej kolejnej
kadencji, natomiast kadencja pozostałych komisji stałych upływa wraz z upływem kadencji rady
uczelnianej.
5. Przewodniczącym komisji socjalno-bytowej samorządu jest wiceprzewodniczący odwoławczej
komisji stypendialnej Uniwersytetu reprezentujący doktorantów.
6. Rada uczelniana może ustalać:
1) limity liczebności poszczególnych komisji oraz kryteria i tryb uzyskiwania i utraty
członkostwa w komisjach,
2) szczegółowe zasady i tryb działania komisji oraz sprawowania nadzoru nad działalnością
komisji.

Rozdział IV
Uczelniana komisja rewizyjna

§ 30

1. Uczelniana komisja rewizyjna jest organem kontrolnym samorządu.

§ 31

1. W skład uczelnianej komisji rewizyjnej wchodzi pięciu członków.
2. Członkiem uczelnianej komisji rewizyjnej nie może być członek żadnego innego organu
samorządu.

§ 32

1. Kadencja uczelnianej komisji rewizyjnej trwa jeden rok i rozpoczyna się 1 grudnia roku wyboru, a
kończy - 30 listopada roku następnego.
2. Członków uczelnianej komisji rewizyjnej kolejnej kadencji wybiera się w listopadzie.
3. Do 31 października każda rada doktorantów studium przedstawia sejmikowi po jednym
kandydacie będącym doktorantem tego studium do uczelnianej komisji rewizyjnej.
4. Wyboru członków uczelnianej komisji rewizyjnej dokonuje sejmik spośród kandydatów
przedstawionych przez rady doktorantów studiów, bezwzględną większością ważnie oddanych
głosów. Bierne prawo wyborcze do uczelnianej komisji rewizyjnej przysługuje wszystkim

członkom samorządu, z zastrzeżeniem § 31 ust. 2 regulaminu. Kandydaci powinni cieszyć się
nieposzlakowaną opinią.
5. W celu wyboru członków uczelnianej komisji rewizyjnej na nową kadencję, rada uczelniana
zwołuje posiedzenie sejmiku na dzień przypadający nie później niż na 10 dni przed upływem
bieżącej kadencji uczelnianej komisji rewizyjnej.
6. Wybory odbywają się przez tajne głosowanie na poszczególnych kandydatów, przedstawionych
przez rady doktorantów studiów.
7. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli na skutek
otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów, niemożliwe jest
wyłonienie delegatów w liczbie określonej w § 31 ust. 1 regulaminu, przeprowadza się dodatkową
turę wyborów z udziałem tych kandydatów, którzy zdobyli taką samą liczbę głosów.
8. Jeżeli nie zgłoszono żadnej kandydatury lub żaden z kandydatów nie otrzymał co najmniej
jednego głosu, uznaje się, że sejmik odstąpił od wyboru.

§ 33

1. Mandat członka uczelnianej komisji rewizyjnej wygasa wskutek upływu kadencji tej
komisji oraz w przypadku:
1) złożenia przewodniczącemu odwoławczego sądu koleżeńskiego pisemnej rezygnacji z
mandatu,
2) skreślenia z listy doktorantów Uniwersytetu,
3) wyboru do innego organu samorządu,
4) prawomocnego ukarania przez komisję dyscyplinarną Uniwersytetu karą zawieszenia w
korzystaniu z biernego prawa wyborczego do organów samorządu,
2. Wygaśnięcie mandatu członka uczelnianej komisji rewizyjnej następuje odpowiednio:
1) z dniem upływu kadencji tej komisji,
2) z dniem uprawomocnienia się orzeczenia komisji dyscyplinarnej Uniwersytetu, o którym
mowa w ust. 1. pkt 4,
3) w pozostałych przypadkach - z chwilą stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.
3. Wygaśnięcie
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stwierdza

niezwłocznie po

wystąpieniu jednej

z

okoliczności

wymienionych w ust. 1. pkt 1-3. przewodniczący odwoławczego sądu koleżeńskiego..
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka uczelnianej komisji rewizyjnej w trakcie jej kadencji,
sejmik wybiera nowego członka uczelnianej komisji rewizyjnej, spośród kandydatów
przedstawionych przez rady doktorantów studiów, na okres do końca jej kadencji. Postanowienia
§ 32 ust. 4 - 7 regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 34

1. Uczelniana komisja rewizyjna:
1) sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem regulaminu przez sejmik, radę uczelnianą oraz rady
doktorantów studiów,
2) bada sprawozdanie rady uczelnianej, o którym mowa w § 71. regulaminu,
3) występuje do organów samorządu z wnioskami pokontrolnymi oraz kontroluje ich realizację,
4) kieruje wnioski do uczelnianego sądu koleżeńskiego w przypadku stwierdzenia niezgodności
aktów prawnych (uchwał, postanowień, decyzji) organów samorządu z regulaminem,
5) kieruje wnioski do sejmiku w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności rady
uczelnianej,
6) kieruje wniosek do sejmiku w sprawie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium
ustępującej radzie uczelnianej,
7) przedstawia sejmikowi oraz radzie uczelnianej opinie i propozycje rozwiązań związanych z
organizacją i funkcjonowaniem samorządu, będące wynikiem sprawowania kontroli,
8) wykonuje inne czynności zastrzeżone do jej kompetencji w regulaminie.
2. W przypadku, gdy uczelniana komisja rewizyjna prawomocnie stwierdzi szczególnie
rażące naruszenie regulaminu przez organ samorządu, może wystąpić do właściwych
organów uczelni lub do uczelnianego sądu koleżeńskiego (za pośrednictwem
rzecznika dyscyplinarnego samorządu) o ukaranie doktorantów będących członkami
tych organów lub sprawujących funkcje ich organów wewnętrznych.

§ 35

1. Pracami uczelnianej komisji rewizyjnej kieruje jej przewodniczący, a w przypadku jego
nieobecności wiceprzewodniczący.
2. Uczelniana komisja rewizyjna wybiera przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego na
pierwszym posiedzeniu kolejnej kadencji, bezwzględną większością głosów, w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby swoich członków, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli na skutek
otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów, niemożliwe jest
wyłonienie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, przeprowadza się dodatkową turę
wyborów z udziałem tych kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę głosów, przy czym
wyboru dokonuje się wówczas zwykłą większością ważnie oddanych głosów.

§ 36

1. Pierwsze posiedzenie uczelnianej komisji rewizyjnej kolejnej kadencji zwołuje przewodniczący
sejmiku na dzień przypadający w pierwszym tygodniu grudnia.
2. Do czasu wyboru przewodniczącego uczelnianej komisji rewizyjnej, pierwsze posiedzenie tej
komisji prowadzi jej członek wskazany przez przewodniczącego sejmiku.
3. Posiedzenia uczelnianej komisji rewizyjnej zwołuje przewodniczący uczelnianej komisji
rewizyjnej w razie potrzeby, a także na pisemny wniosek:
1) członka uczelnianej komisji rewizyjnej,
2) sejmiku lub jego przewodniczącego,
3) rady uczelnianej lub jej przewodniczącego,
4) co najmniej trzech rad doktorantów studiów.
4. Przewodniczący uczelnianej komisji rewizyjnej zwołuje ponadto posiedzenie uczelnianej komisji
rewizyjnej niezwłocznie po przedstawieniu przez radę uczelnianą sprawozdania z działalności i
wykonania budżetu.
5. O
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niezwłocznie, nie później jednak niż na trzy dni przed terminem posiedzenia:
1) członków uczelnianej komisji rewizyjnej,
2) wnioskodawców zwołania posiedzenia, o których mowa w ust. 3. pkt 2-4.

§ 37

1. Posiedzenia uczelnianej komisji rewizyjnej są poufne.
2. W posiedzeniach uczelnianej komisji rewizyjnej obowiązani są uczestniczyć wszyscy jej
członkowie, a także osoby będące członkami kolegialnych organów samorządu, z wyjątkiem
arbitrów uczelnianego sądu koleżeńskiego, wezwane na posiedzenie w celu złożenia wyjaśnień.
3. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 2., przewodniczący sejmiku i przewodniczący rady
uczelnianej mogą uczestniczyć w posiedzeniu uczelnianej komisji rewizyjnej z głosem
doradczym, o ile zostało zwołane na ich wniosek.

§ 38

1. Porządek posiedzenia uczelnianej komisji rewizyjnej ustala jej przewodniczący, uwzględniając w
tym zakresie wnioski podmiotów określonych w § 36. ust. 3.
2. Uczelniana komisja rewizyjna może uzupełnić porządek posiedzenia o dodatkowe punkty, na
wniosek członka komisji.

§ 39

1. Decyzje uczelnianej komisji rewizyjnej podejmowane są w drodze głosowania - w formie uchwał.
2. Każdy z członków uczelnianej komisji rewizyjnej dysponuje jednym głosem.
3. Uchwały podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej czterech członków
uczelnianej komisji rewizyjnej, w tym przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego komisji.
4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.

§ 40

1. Z posiedzenia uczelnianej komisji rewizyjnej sporządza się protokół.
2. Protokoły posiedzeń, uchwały oraz inne oficjalne dokumenty uczelnianej komisji rewizyjnej
podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący komisji.
3. Dokumenty uczelnianej komisji rewizyjnej przechowywane są w siedzibie komisji przez okres
sześciu lat.
4. Akta spraw prowadzonych przez uczelnianą komisję rewizyjną udostępniane są wyłącznie komisji
dyscyplinarnej uniwersytetu oraz uczelnianemu sądowi koleżeńskiemu

w związku z

prowadzonymi przez nie postępowaniami, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Przewodniczący uczelnianej komisji rewizyjnej przesyła uchwały komisji niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu siedmiu dni od ich podjęcia, podmiotom wskazanym w regulaminie
wewnętrznym komisji.

§ 41

1. Uczelniana komisja rewizyjna oraz jej członkowie prowadzący postępowanie kontrolne mają
dostęp do wszystkich dokumentów organów samorządu, z wyjątkiem dokumentów uczelnianego
sądu koleżeńskiego.
2. Przewodniczący izby uczelnianego sądu koleżeńskiego może zezwolić uczelnianej komisji
rewizyjnej oraz jej członkom prowadzącym postępowanie kontrolne na dostęp do akt spraw
zakończonych lub toczących się przed kierowaną przez niego izbą.
3. Osoby będące członkami kolegialnych organów samorządu, z wyjątkiem arbitrów uczelnianego
sądu koleżeńskiego, obowiązane są udzielać na żądanie uczelnianej komisji rewizyjnej lub jej
członków prowadzących postępowanie kontrolne wszelkich wyjaśnień i informacji mających
związek z tym postępowaniem.

Rozdział V
Uczelniany sąd koleżeński

§ 42

1. Uczelniany sąd koleżeński jest sądem koleżeńskim samorządu doktorantów w rozumieniu ustawy.
2. Uczelniany sąd koleżeński dzieli się na dwie izby:
1) sąd koleżeński I instancji,
2) odwoławczy sąd koleżeński.
3. Uczelniany sąd koleżeński jest niezawisły w orzekaniu.

§ 43

1. W skład sądu koleżeńskiego I instancji oraz odwoławczego sądu koleżeńskiego wchodzi po 5 9
arbitrów.
2. Arbitrem może być doktorant korzystający z pełni praw cywilnych i publicznych.
3. Arbiter nie może być członkiem żadnego innego organu samorządu.
4. Można być arbitrem tylko w jednej izbie.

§ 44

1. Kadencja uczelnianego sądu koleżeńskiego trwa jeden rok i rozpoczyna się 1 grudnia danego roku
a kończy - 30 listopada roku następnego.
2. Arbitrów uczelnianego sądu koleżeńskiego kolejnej kadencji wybiera się w listopadzie.
3. Do 31 października każda rada doktorantów studium przedstawia sejmikowi po jednym
kandydacie będącym doktorantem tego studium na arbitra do każdej z izb. Kandydat przedstawia
krótki życiorys z adresem mailowym i numerem telefonu. Kandydaci powinni cieszyć się
nieposzlakowaną opinią.
4. Wyboru arbitrów uczelnianego sądu koleżeńskiego dokonuje sejmik spośród kandydatów
przedstawionych przez rady doktorantów studiów, bezwzględną większością ważnie oddanych
głosów. Bierne prawo wyborcze do uczelnianego sądu koleżeńskiego przysługuje wszystkim
członkom samorządu, z zastrzeżeniem § 44 ust. 3 regulaminu.
5. W celu wyboru członków uczelnianego sądu koleżeńskiego na nową kadencję, rada uczelniana
zwołuje posiedzenie sejmiku na dzień przypadający nie później niż na 10 dni przed upływem
bieżącej kadencji uczelnianego sądu koleżeńskiego. W wyżej wymienionym posiedzeniu sejmiku
mogą uczestniczyć kandydaci na arbitrów uczelnianego sądu koleżeńskiego.

6. Wybory odbywają się przez tajne głosowanie na poszczególnych kandydatów, przedstawionych
przez rady doktorantów studiów.
7. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli na skutek
otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów, niemożliwe jest
wyłonienie delegatów w liczbie określonej w § 44 ust. 1 regulaminu, przeprowadza się dodatkową
turę wyborów z udziałem tych kandydatów, którzy zdobyli taką samą liczbę głosów.
8. Jeżeli nie zgłoszono żadnej kandydatury lub żaden z kandydatów nie otrzymał co najmniej
jednego głosu, uznaje się, że sejmik odstąpił od wyboru.

§ 45

1. Mandat arbitra wygasa wskutek upływu kadencji uczelnianego sądu koleżeńskiego
oraz w przypadku:
1) złożenia przewodniczącemu sejmiku pisemnej rezygnacji z mandatu,
2) skreślenia z listy doktorantów Uniwersytetu,,
3) utraty praw cywilnych lub publicznych,
4) wyboru do innego organu samorządu,
5) prawomocnego ukarania przez komisję dyscyplinarną Uniwersytetu karą zawieszenia w
korzystaniu z biernego prawa wyborczego do organów samorządu.
2. Wygaśnięcie mandatu arbitra następuje odpowiednio:
1) z dniem upływu kadencji sądu,
2) z dniem uprawomocnienia się orzeczenia komisji dyscyplinarnej Uniwersytetu, o którym
mowa w ust. 1. pkt 5,
3) w pozostałych przypadkach - z chwilą stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.
3. Wygaśnięcie mandatu arbitra stwierdza niezwłocznie po wystąpieniu jednej z okoliczności
wymienionych w ust. 1. pkt 1-4. przewodniczący odwoławczego sądu koleżeńskiego.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu arbitra w trakcie kadencji uczelnianego sądu koleżeńskiego,
sejmik dokonuje wyboru arbitra i uzupełnienia składu izby spośród kandydatów przedstawionych
przez rady doktorantów studiów, na okres do końca kadencji sądu. Postanowienia § 45 ust. 4 - 8
regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 46

1. Pierwsze posiedzenie izby uczelnianego sądu koleżeńskiego kolejnej kadencji zwołuje
przewodniczący sejmiku na dzień przypadający w pierwszym tygodniu grudnia.

2. Do czasu wyboru przewodniczącego izby uczelnianego sądu koleżeńskiego, pierwsze posiedzenie
izby prowadzi jeden z jej arbitrów wskazany przez przewodniczącego sejmiku.
3. Na pierwszym posiedzeniu izby arbitrzy wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz
wiceprzewodniczącego izby.
4. Pracami izby kieruje jej przewodniczący, a w czasie jego nieobecności -wiceprzewodniczący izby.
5. Pracami połączonych izb kieruje przewodniczący odwoławczego sądu koleżeńskiego, zastępuje
go przewodniczący sądu koleżeńskiego I instancji.
6. O właściwości izb w sprawach skierowanych do uczelnianego sądu koleżeńskiego, w
szczególności bez dokładniejszego oznaczenia izby, rozstrzyga przewodniczący odwoławczego
sądu koleżeńskiego.
7. Sąd koleżeński I instancji oraz odwoławczy sąd koleżeński orzeka w składzie trzech arbitrów.
8. Połączone izby orzekają w składzie dwóch arbitrów sądu koleżeńskiego I instancji i trzech
arbitrów odwoławczego sądu koleżeńskiego.
9. Skład orzekający oraz jego przewodniczącego dla rozpoznania danej sprawy powołuje
przewodniczący właściwej izby, a w przypadku połączonych izb - przewodniczący odwoławczego
sądu koleżeńskiego.
§ 47

1. Sąd koleżeński I instancji przeprowadza postępowanie dyscyplinarne w stosunku do doktorantów.
2. Odwoławczy sąd koleżeński:
1) rozpatruje odwołania od orzeczeń sądu koleżeńskiego I instancji wydanych w postępowaniu
dyscyplinarnym,
2) nadzoruje prawidłowy przebieg wyborów bezpośrednich do organów samorządu.
3. Połączone izby:
1) orzekają o zgodności aktów prawnych (uchwał, postanowień, decyzji) organów samorządu z
regulaminem,
2) rozstrzygają spory kompetencyjne pomiędzy organami samorządu,
3) dokonują wiążącej wykładni regulaminu.
4. W sprawach nieokreślonych regulaminem właściwym organem rozstrzygającym jest sąd I
instancji.

§ 48

1. Rzecznika dyscyplinarnego samorządu powołuje rada uczelniana na okres swojej kadencji spośród
wszystkich doktorantów.

2. Rzecznik dyscyplinarny samorządu nie może być członkiem jakiegokolwiek organu samorządu.
3. W razie nienależytego wywiązywania się rzecznika z obowiązków, rada uczelniana może go
odwołać przed upływem kadencji.

§ 49

1. Wszczęcie postępowania przed sądem koleżeńskim I instancji następuje na wniosek rzecznika
dyscyplinarnego samorządu.
2. Wszczęcie postępowania przed odwoławczym sądem koleżeńskim następuje na wniosek:
1) rzecznika dyscyplinarnego samorządu lub doktoranta ukaranego przez sąd koleżeński I
instancji - w przypadku określonym w § 47 ust. 2. pkt 1 regulaminu,
2) sejmiku, rady uczelnianej i rady studium - w przypadku określonym w § 47 ust. 2. pkt 2
regulaminu,
3. Wszczęcie postępowania przed połączonymi izbami następuje na wniosek:
1) doktoranta Uniwersytetu, do którego adresowany jest bezpośrednio lub pośrednio
kwestionowany akt lub organu samorządu - w przypadku określonym w § 47 ust. 3 pkt 1
regulaminu,
2) organu samorządu pozostającego w sporze lub uczelnianej komisji rewizyjnej - w przypadku
określonym w § 48 ust. 3 pkt 2 regulaminu,
3) zainteresowanego organu samorządu - w przypadku określonym w § 48 ust. 3 pkt 3
regulaminu,
4) składu orzekającego sądu koleżeńskiego I instancji lub odwoławczego sądu koleżeńskiego - w
przypadkach określonych w § 48 ust. 3 pkt 1 i 3 regulaminu, jeśli rozstrzygnięcie połączonych
izb może mieć wpływ na wynik toczącego się przed tymi sądami postępowania.

§ 50

1. W przypadku przekazania przez rektora Uniwersytetu sprawy doktoranta do uczelnianego sądu
koleżeńskiego, przewodniczący sądu koleżeńskiego I instancji kieruje sprawę do rzecznika
dyscyplinarnego

samorządu,

który

wydaje

postanowienie

o

wszczęciu

postępowania

wyjaśniającego.
2. W zależności od wyniku postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny samorządu:
1) składa

przewodniczącemu

rady

uczelnianej

umotywowany

wniosek

o

umorzenie

postępowania,
2) wnosi do sądu koleżeńskiego I instancji o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i ukaranie
obwinionego doktoranta.

3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 1, przewodniczący rady uczelnianej może:
1) podjąć decyzję o umorzeniu postępowania wyjaśniającego,
2) zobowiązać rzecznika dyscyplinarnego samorządu do złożenia w sądzie koleżeńskim I
instancji wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i ukaranie obwinionego
doktoranta.
4. Odpis postanowienia o wszczęciu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny
samorządu przesyła obwinionemu doktorantowi, przewodniczącemu rady uczelnianej oraz
przewodniczącemu sądu koleżeńskiego I instancji.
5. Decyzję o umorzeniu postępowania wyjaśniającego przewodniczący rady uczelnianej przesyła
obwinionemu doktorantowi, rzecznikowi dyscyplinarnemu samorządu oraz przewodniczącemu
sądu koleżeńskiego I instancji.

§ 51

1. Po otrzymaniu wniosku rzecznika dyscyplinarnego samorządu o wszczęcie postępowania przed
sądem koleżeńskim I instancji i ukaranie obwinionego doktoranta przewodniczący izby wyznacza
skład orzekający oraz przesyła odpis wniosku obwinionemu doktorantowi i przewodniczącemu
rady uczelnianej.
2. Po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego skład orzekający wydaje orzeczenie o:
1) ukaraniu, mocą którego uznaje obwinionego doktoranta za winnego popełnienia zarzucanego
mu czynu, i wymierza karę,
2) uniewinnieniu obwinionego doktoranta od postawionych zarzutów,
3) umorzeniu postępowania.
3. Rzecznikowi dyscyplinarnemu samorządu oraz ukaranemu doktorantowi przysługuje prawo
wniesienia odwołania od orzeczenia sądu koleżeńskiego I instancji do odwoławczego sądu
koleżeńskiego.
4. Odwoławczy sąd koleżeński bądź utrzymuje w mocy orzeczenie sądu koleżeńskiego I instancji,
bądź je uchyla i sam orzeka o winie i karze.
5. Odwoławczy sąd koleżeński może zaostrzyć orzeczoną karę jedynie wówczas, gdy orzeczenie
zostało zaskarżone przez rzecznika dyscyplinarnego samorządu na niekorzyść obwinionego
doktoranta.

§ 52

1. W zakresie postępowania, o którym mowa w § 48 ust. 3 pkt 1 regulaminu,
połączone izby mogą:

1) pozbawić mocy prawnej akty organów samorządu naruszające regulamin lub ordynację
wyborczą,
2) dokonać powszechnie wiążącej wykładni regulaminu lub ordynacji wyborczej.
2. W zakresie postępowania, o którym mowa w § 48. ust. 3. pkt 2 regulaminu,
połączone izby mogą:
1) dokonać powszechnie wiążącej wykładni regulaminu lub ordynacji wyborczej,
2) wskazać organ samorządu właściwy w danej sprawie.

§ 53

1. W przypadkach, w których regulamin lub ordynacja wyborcza przewiduje możliwość wniesienia
odwołania od orzeczenia uczelnianego sądu koleżeńskiego, termin na wniesienie pisemnego
odwołania wynosi 14 dni od doręczenia uprawnionemu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
2. Pismo zawierające odwołanie winno obejmować również uzasadnienie.
3. W rozumieniu regulaminu prawomocnym orzeczeniem uczelnianego sądu koleżeńskiego jest
orzeczenie kończące postępowanie przed połączonymi izbami, a ponadto orzeczenie kończące
postępowanie w danej izbie w sprawach określonych w § 48. regulaminu, od którego:
1) regulamin nie przewiduje odwołania - z dniem wydania orzeczenia,
2) odwołanie:
a) nie zostało wniesione w terminie - z upływem tego terminu,
b) zostało wniesione bez uzasadnienia - z dniem wydania orzeczenia o odrzuceniu
odwołania bez jego rozpoznania.

§ 54

1. Na żądanie przewodniczącego izby albo składu orzekającego organy samorządu obowiązane są
udostępnić uczelnianemu sądowi koleżeńskiemu wszelkie dokumenty samorządu znajdujące się w
ich posiadaniu.
2. Na żądanie przewodniczącego izby albo składu orzekającego każda osoba będąca członkiem
kolegialnego organu samorządu winna stawić się przed uczelnianym sądem koleżeńskim w celu
złożenia wyjaśnień.
3. Prawomocne orzeczenia uczelnianego sądu koleżeńskiego podlegają niezwłocznemu wykonaniu
przez organy samorządu.

§ 55

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, w odniesieniu do postępowania
dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio rozporządzenie ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego, o którym mowa w art. 224 Ustawy.

Rozdział VI
Rada doktorantów studium

§ 56

1. Rada doktorantów studium, zwana dalej radą studium jest organem samorządu studium.
2. W skład rady studium wchodzi od trzech do siedmiu członków.

§ 57

1. Kadencja rady studium trwa jeden rok i rozpoczyna się 1 listopada danego roku akademickiego, a
kończy - 31 października roku następnego.
2. Członków rady studium wybiera się w październiku na tym samym zebraniu wyborczym, na
którym wybiera się delegatów do sejmiku doktorantów.
3. Wyboru członków rady studium dokonują spośród siebie członkowie właściwego samorządu
studium w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.
4. Wybory do rady studium zarządza uczelniana rada doktorantów.
5. Wybory przeprowadza ta sama wydziałowa komisja wyborcza, która przeprowadza wybory do
sejmiku.
6. Uprawnionym do głosowania przysługuje prawo zgłaszania kandydatów spośród siebie. Kandydat
musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
7. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym na poszczególnych kandydatów. Każdemu
głosującemu przysługuje liczba głosów równa liczbie wybieranych członków rady studium.
8. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli na skutek
otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów, niemożliwe jest
wyłonienie delegatów w liczbie określonej w § 58 ust. 1 regulaminu, przeprowadza się dodatkową
turę wyborów z udziałem tych kandydatów, którzy zdobyli taką samą liczbę głosów.
9. Jeżeli nie zgłoszono żadnej kandydatury lub żaden z kandydatów nie otrzymał co najmniej
jednego głosu, uznaje się, że zebranie wyborcze odstąpiło od wyboru.

§ 58

1. Mandat członka rady studium wygasa wraz z upływem kadencji oraz wskutek:
1) złożenia przewodniczącemu rady uczelnianej pisemnej rezygnacji z mandatu,
2) skreślenia z listy doktorantów uniwersytetu,
3) skreślenia z listy doktorantów studium,
4) prawomocnego ukarania przez komisję dyscyplinarną uniwersytetu karą zawieszenia w
korzystaniu z biernego prawa wyborczego do organów samorządu.
2. Wygaśnięcie mandatu członka rady studium następuje odpowiednio:
1) z dniem upływu kadencji rady,
2) z dniem uprawomocnienia się orzeczenia komisji dyscyplinarnej uniwersytetu, o którym
mowa w ust. 1. pkt 4.,
3) w pozostałych przypadkach - z chwilą stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.
3. Wygaśnięcie mandatu członka rady studium stwierdza niezwłocznie po wystąpieniu jednej z
okoliczności wymienionych w ust. 1. pkt 1-3. przewodniczący rady uczelnianej.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady studium w trakcie kadencji rady studium,
członkowie właściwego samorządu studium wybierają nowego członka rady studium, na okres do
końca jej kadencji. postanowienia § 59 ust. 3 - 13 regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 59

1. Do kompetencji rady studium należy w szczególności:
1) reprezentowanie doktorantów studium i obrona ich interesów, w szczególności podejmowanie
działań na rzecz pozytywnych zmian sytuacji doktorantów oraz przestrzegania ich praw,
2) reprezentowanie doktorantów studium oraz samorządu studium wobec władz wydziału i
kierownictwa studium,
3) współpraca z władzami wydziału i kierownictwem studium w sprawach doktoranckich,
4) opiniowanie przedstawionych projektów oraz zgłaszanie władzom wydziału i kierownictwu
studium własnych propozycji uchwał, zarządzeń i decyzji - we wszystkich sprawach
dotyczących doktorantów studium i samorządu studium,
5) wyrażanie opinii i zgłaszanie wniosków we wszystkich sprawach dotyczących doktorantów
studium i samorządu studium,
6) współpraca z innymi organami samorządu,
7) prowadzenie działalności w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych doktorantów
studium,
8) popieranie naukowych, artystycznych, kulturalnych i sportowych inicjatyw doktorantów
studium,

9) podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska doktorantów i rozwojowi
współpracy koleżeńskiej,
10) współpraca z organizacjami doktoranckimi i studenckimi działającymi na wydziale,
11) informowanie doktorantów studium o działalności innych organów samorządu oraz władz
wydziału i kierownictwa studium,
12) prowadzenie gospodarki finansowej samorządu studium na zasadach określonych w
regulaminie i uchwałach sejmiku,
13) wydawanie opinii przed przyjęciem przez władze wydziału programów nauczania oraz
planów studiów doktoranckich
14) wybór kandydata samorządu studium do uczelnianej komisji rewizyjnej,
15) wybór kandydatów na arbitrów uczelnianego sądu koleżeńskiego,
16) zgłaszanie władzom wydziału i kierownictwu studium kandydatur doktorantów do
stypendiów i nagród,
17) wykonywanie innych czynności należących do kompetencji organów samorządu studium oraz
do kompetencji organów samorządu nieprzekazanych uczelnianym organom samorządu, z
zastrzeżeniem ust. 2.
18) wybór przedstawicieli doktorantów do komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie
prowadzone w ramach studium,
19) wybór przedstawicieli samorządu doktorantów w radzie wydziału albo radzie instytutu
zgodnie z regulaminem.
2. Do kompetencji rad studiów działających na danym wydziale wymagających ich wspólnego
(zgodnego) działania należy w szczególności:
1) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej lub strajku na terenie wydziału,
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie [art. 206. w zw. z art. 208. ust. 2.],
2) występowanie do władz wydziału z wnioskiem o powołanie przedstawicieli doktorantów
wydziału do wydziałowej komisji wyborczej, o której mowa w statucie,
3) powołanie komisji do spraw socjalno-bytowych doktorantów wydziału, o której mowa w §
68. regulaminu.

§ 60

1. Pracami

rady

studium

kieruje

jej

przewodniczący,

a

w

razie

jego

nieobecności

wiceprzewodniczący rady.
2. Rada studium wybiera przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady na pierwszym
posiedzeniu kolejnej kadencji, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, z
zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli na skutek
otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów, niemożliwe jest
wyłonienie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, przeprowadza się dodatkową turę
wyborów z udziałem tych kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę głosów, przy czym
wyboru dokonuje się wówczas zwykłą większością ważnie oddanych głosów.
4. Funkcja przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) rady studium wygasa wskutek:
1) wygaśnięcia jego mandatu członka rady,
2) rezygnacji złożonej na posiedzeniu rady,
3) odwołania.
5. Funkcja przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) rady studium wygasa w
przypadku określonym w ust. 4.:
1) pkt 1 - z dniem wygaśnięcia mandatu członka rady,
2) pkt 2 - z chwilą wyboru nowego przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) rady,
3) pkt 3 - z chwilą odwołania.
6. Przewodniczący (wiceprzewodniczący) rady studium może zostać odwołany przed upływem
kadencji bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków rady, na wniosek co najmniej trzech jej członków.
7. Wiceprzewodniczący rady studium może zostać odwołany przed upływem kadencji również na
wniosek przewodniczącego rady studium.
8. W celu usprawnienia swoich działań, rada studium może powierzyć swoim członkom również
inne funkcje.

§ 61

1. Pierwsze posiedzenie rady studium kolejnej kadencji zwołuje i prowadzi ustępujący
przewodniczący rady studium uczelnianej Posiedzenie to zwołuje się na dzień przypadający
między 3 a 10 listopada.
2. Posiedzenia rady studium zwołuje jej przewodniczący w razie potrzeby, a także:
1) na pisemny wniosek:
a) władz właściwego wydziału,
b) kierownictwa właściwego studium,
c) członka rady studium,
d) rady uczelnianej,
e) przewodniczącego uczelnianej komisji rewizyjnej,
2) w każdym przypadku, gdy regulamin, ordynacja wyborcza lub inny akt prawny
samorządu przewiduje konieczność podjęcia decyzji lub innego działania przez
radę studium.

3. O zwołaniu posiedzenia przewodniczący rady studium zawiadamia niezwłocznie, nie później
jednak niż na dzień przed terminem posiedzenia:
1) członków rady studium,
2) wnioskodawców posiedzenia, o których mowa w ust. 3. pkt 1
§ 62

1. W posiedzeniach rady studium obowiązani są uczestniczyć wszyscy jej członkowie.
2. W posiedzeniach mogą dodatkowo uczestniczyć z głosem doradczym:
1) przedstawiciele doktorantów wydziału w radzie wydziału (radzie instytutu) nie będący
członkami rady studium,
2) wnioskodawcy posiedzenia, o których mowa w § 63. ust. 3. pkt 1 lit. a, b, c-f regulaminu albo
ich przedstawiciele,
3) inne osoby zaproszone przez przewodniczącego rady studium, za zgodą rady.

§ 63

1. Porządek posiedzenia rady studium ustala jej przewodniczący.
2. Rada studium może uzupełnić porządek posiedzenia o dodatkowe punkty na wniosek jej członka.

§ 64

1. Rada studium podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia (w formie postanowień) lub w drodze
głosowania (w formie uchwał).
2. W sprawach personalnych oraz w innych sytuacjach określonych w regulaminie wymagana jest
forma uchwały.
3. Każdy członek rady studium dysponuje jednym głosem, z tym, że w razie równego rozkładu
głosów, głos przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) prowadzącego obrady rady jest wiążący.
4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
członków rady studium, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień regulaminu.
5. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Głosowanie tajne przeprowadza się:
1) w sprawach personalnych,
2) na wniosek członka rady studium, na podstawie uchwały rady podjętej w głosowaniu jawnym.

§ 65

1. Z posiedzenia rady studium sporządza się protokół.
2. Protokoły posiedzeń, postanowienia, uchwały oraz inne dokumenty rady studium podpisuje
przewodniczący lub wiceprzewodniczący rady
3. Postanowienia i uchwały rady studium podawane są do wiadomości doktorantów studium w
sposób określony przez radę studium.
4. Przewodniczący rady studium przesyła postanowienia i uchwały rady niezwłocznie po ich
podjęciu, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od ich podjęcia:
1) prodziekanowi właściwemu ds. doktoranckich wydziału,
2) kierownikowi właściwego studium,
3) przewodniczącemu rady uczelnianej,
4) innym organom i osobom, jeśli postanowienie lub uchwała ich dotyczy.

§ 66

1. Komisje są organami pomocniczymi rady studium.
2. Rady studiów działające na jednym wydziale powołują stałą wspólną komisję do spraw socjalnobytowych doktorantów.
3. Rada studium może powoływać, przekształcać i likwidować inne komisje stałe lub nadzwyczajne.
4. Kadencja komisji socjalno-bytowej upływa wraz z powołaniem komisji socjalno-bytowej kolejnej
kadencji, natomiast kadencja pozostałych komisji stałych upływa wraz z upływem kadencji rady
studium.
5. Przewodniczącym komisji socjalno-bytowej wydziału jest wiceprzewodniczący wydziałowej
komisji stypendialnej reprezentujący doktorantów.
6. Przewodniczący komisji socjalno-bytowej przedstawia sprawozdanie z ostatniego zebrania
wydziałowej komisji stypendialnej na najbliższym wspólnym posiedzeniu rad studiów
właściwego wydziału.
7. Rada studium może ustalać:
1) limity liczebności poszczególnych komisji oraz kryteria i tryb uzyskiwania i utraty
członkostwa w komisjach,
2) szczegółowe zasady i tryb działania komisji oraz sprawowania nadzoru nad działalnością
komisji.

Rozdział VII
Finanse samorządu

§ 67

1. Budżet samorządu obejmuje planowane przychody i wydatki samorządu.

§ 68

1. Budżet samorządu uchwalany jest corocznie przez sejmik w terminie do końca maja.
2. Rok budżetowy pokrywa się z kadencją rady uczelnianej.
3. Głównym dysponentem budżetu samorządu jest rada uczelniana.
4. Pozostałe organy samorządu są dysponentami budżetu samorządu w granicach środków
przyznanych im w tym budżecie.
5. W budżecie samorządu zapewnia się środki niezbędne dla prawidłowej działalności wszystkich
uczelnianych organów samorządu.
6. Przed zatwierdzeniem budżetu samorządu, przewodniczący sejmiku przekazuje jego projekt
właściwym władzom Uniwersytetu, celem uzyskania akceptacji w zakresie finansowania
działalności samorządu ze środków Uniwersytetu.
7. Wszelkie istotne modyfikacje wielkości lub podziału dochodów i wydatków ujętych w budżecie
samorządu dokonane po jego uchwaleniu wymagają uprzedniej zgody sejmiku.
8. Sejmik może ustalić szczegółowe zasady, terminy oraz tryb:
1) przygotowywania, zatwierdzania i wykonywania budżetu samorządu,
2) dokonywania rozliczeń finansowych z Uniwersytetem - w uzgodnieniu z właściwymi
władzami Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Organy samorządu przedstawiają właściwym organom uczelni sprawozdanie z
rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku
akademickim.

§ 69

1. Do dnia 10 listopada ustępująca rada uczelniana sporządza sprawozdanie ze swojej
działalności oraz z wykonania budżetów samorządu realizowanych w okresie jej
kadencji, zwane dalej sprawozdaniem, przesyłając je niezwłocznie po sporządzeniu:
1) sejmikowi,
2) uczelnianej komisji rewizyjnej.
2. Niezwłocznie po wpłynięciu sprawozdania, uczelniana komisja rewizyjna wszczyna stosowne
postępowanie kontrolne, które nie powinno trwać dłużej niż dwa tygodnie od dnia jego wszczęcia.
3. Postępowanie kontrolne, o którym mowa w ust. 2. obejmuje:

1) w zakresie wykonania budżetów samorządu - weryfikację z dokumentacją finansową
samorządu oraz analizę z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności,
2) w zakresie działalności ustępującej rady uczelnianej - badanie całokształtu tej działalności z
punktu widzenia legalności i rzetelności w wypełnianiu obowiązków przez radę.
4. W uchwale zamykającej postępowanie uczelniana komisja rewizyjna wnosi o udzielenie albo
odmowę udzielenia przez sejmik absolutorium ustępującej radzie uczelnianej.
5. Prawomocną uchwałę zamykającą postępowanie kontrolne przewodniczący uczelnianej komisji
rewizyjnej przesyła niezwłocznie przewodniczącemu i pozostałym członkom ustępującej rady
uczelnianej oraz sejmikowi.
6. Sejmik może odmówić udzielenia absolutorium w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia
przez radę uczelnianą:
1) zasad gospodarowania środkami finansowymi
2) obowiązków wynikających z regulaminu lub ordynacji wyborczej.
7. W przypadku odmówienia udzielenia absolutorium ustępującej radzie uczelnianej,
sejmik może skierować do właściwych organów uczelni albo do uczelnianego sądu
koleżeńskiego (za pośrednictwem rzecznika dyscyplinarnego samorządu) wniosek o
ukaranie członków ustępującej rady uczelnianej. Postanowień § 34. ust. 2. nie stosuje
się.

§ 70

1. Budżet samorządu studium obejmuje planowane przychody i wydatki samorządu na poziomie
studium.
2. Budżet samorządu studium uchwalany jest corocznie przez radę studium w terminie do końca
lutego.
3. Rok budżetowy pokrywa się z kadencją rady uczelnianej.
4. Przed zatwierdzeniem budżetu samorządu studium, przewodniczący rady studium przekazuje jego
projekt właściwym władzom wydziału, celem uzyskania akceptacji w zakresie finansowania
działalności samorządu studium ze środków wydziału.
5. Rada studium może ustalić szczegółowe zasady, terminy oraz tryb:
1) przygotowywania, zatwierdzania i wykonywania budżetu samorządu studium,
2) dokonywania rozliczeń finansowych z wydziałem - w uzgodnieniu z właściwymi władzami
wydziału.
6. Do dnia 10 listopada ustępująca rada studium sporządza sprawozdanie ze swojej
działalności oraz z wykonania budżetów realizowanych w okresie jej kadencji,
przedstawiając je niezwłocznie po sporządzeniu radzie studium kolejnej kadencji do wiadomości.

7. W przypadku, gdy zdaniem rady studium kolejnej kadencji zachodzi podejrzenie rażącego
naruszenia przez ustępującą radę studium zasad gospodarowania środkami finansowymi lub
obowiązków wynikających z regulaminu lub ordynacji wyborczej, może ona wnieść do
uczelnianej komisji rewizyjnej o wszczęcie postępowania kontrolnego. Postanowienia § 34. ust. 2.
stosuje się.

Rozdział VIII
Przedstawiciele samorządu w organach uczelni

§ 71

1. Zadania związane z przeprowadzaniem i czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem
bezpośrednich wyborów powierza się odwoławczemu sądowi koleżeńskiemu.
2. Odwoławczy sąd koleżeński może powierzyć niektóre zadania związane z przeprowadzaniem
bezpośrednich wyborów przedstawicieli doktorantów w organach wydziałów oraz instytutów
właściwej radzie doktorantów studium.

§ 72

1. Przedstawiciele doktorantów w senacie Uniwersytetu, zwani dalej senatorami doktoranckimi
reprezentują społeczność doktorantów i biorą aktywny udział w pracach senatu.
2. Liczbę senatorów doktoranckich w senacie Uniwersytetu określa statut.
3. Przedstawicieli doktorantów w senacie Uniwersytetu wybiera uczelniana rada doktorantów
spośród swoich członków bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby swoich członków, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli na skutek
otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów, niemożliwe jest
wyłonienie przedstawicieli, przeprowadza się dodatkową turę wyborów z udziałem tych
kandydatów, którzy zdobyli taką samą liczbę głosów, przy czym wyboru dokonuje się wówczas
zwykłą większością głosów.
5. W zakresie pełnienia swego mandatu przedstawiciel doktorantów w senacie Uniwersytetu działa
zgodnie z uchwałami rady uczelnianej.
6. Kadencja senatorów doktoranckich trwa jeden rok i rozpoczyna się 1 grudnia danego roku
akademickiego i kończy się 30 listopada następnego roku akademickiego.

§ 73

1. Mandat senatora doktoranckiego wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1) śmierci,
2) zrzeczenia się mandatu,
3) skreślenia z listy doktorantów lub wydalenia z uczelni,
4) ukarania przez komisję dyscyplinarną dla doktorantów
5) na mocy decyzji sądu koleżeńskiego,
6) na mocy uchwały rady uczelnianej, w przypadku rażącego naruszenia obowiązków
związanych z pełnionym mandatem lub w razie utraty zaufania, podjętej bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby swoich członków
7) ukończenia studiów na Uniwersytecie.
2. Mandat senatora doktoranckiego wygasa - oprócz przypadków wymienionych w ust. 1 również w
razie nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach senatu oraz w przypadku niemożności
uczestniczenia w nich przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
3. Mandat senatora doktoranckiego można łączyć z innymi funkcjami w samorządzie.

§ 74

1. Wyboru przedstawicieli doktorantów do rady wydziału dokonuje rada studium.
2. Przedstawicieli samorządu studium w radzie wydziału wybiera rada studium właściwego wydziału
spośród członków rady studium tego wydziału na pierwszym posiedzeniu bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
3. Liczbę doktorantów uczestniczących w radzie wydziału określa statut.
4. Kadencja przedstawicieli doktorantów w radach wydziałów trwa jeden rok i rozpoczyna się 1
grudnia roku wyboru, a kończy się 30 listopada roku następnego.
5. Funkcja członka rady wydziału wygasa także wraz z końcem kadencji rady wydziału.
6. W roku, w którym kończy się kadencja rady wydziału, rada studium dokonuje wyboru
przedstawiciela do rady wydziału zgodnie z kalendarzem wyborczym. Kadencja przedstawiciela
rozpoczyna się w tym przypadku z początkiem kadencji rady wydziału i kończy 30 listopada roku
następnego.
7. W zakresie pełnienia swych funkcji, doktoranci będący członkami rady wydziału działają zgodnie
z uchwałami rady studium danego wydziału i są nimi związani.
8. Funkcja członka rady wydziału wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1) śmierci,
2) zrzeczenia się stanowiska,

3) wygaśnięcia członkostwa w radzie właściwego studium,
4) skreślenia z listy doktorantów lub wydalenia z uczelni,
5) ukarania przez komisję dyscyplinarną dla doktorantów,
6) na mocy decyzji uczelnianego sądu koleżeńskiego,
7) na mocy uchwały rady właściwego studium, w przypadku rażącego naruszenia obowiązków
związanych z pełnionym mandatem lub w razie utraty zaufania, podjętej bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby swoich członków
8) ukończenia studiów na Uniwersytecie.
9. Funkcja członka rady wydziału, którą pełni doktorant danego wydziału, wygasa również w razie
nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach rady wydziału oraz w przypadku niemożności
uczestniczenia w nich przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
10. Stanowisko członka rady wydziału można łączyć z innymi funkcjami w samorządzie doktorantów
danego wydziału.

§ 75

1. Wyboru przedstawicieli doktorantów do rady instytutu dokonuje rada właściwego studium.
2. Przedstawicieli samorządu studium w radzie instytutu wybiera rada studium właściwego instytutu
spośród członków rady studium danego instytutu na pierwszym posiedzeniu bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
3. Liczbę doktorantów uczestniczących w radzie instytutu określa statut.
4. Kadencja przedstawicieli doktorantów w radach instytutu trwa jeden rok i rozpoczyna się 1
grudnia roku wyboru, a kończy się 30 listopada roku następnego.
5. Funkcja członka rady instytutu wygasa także wraz z końcem kadencji rady instytutu.
6. W roku, w którym kończy się kadencja rady instytutu, rada właściwego studium dokonuje wyboru
przedstawiciela do rady instytutu zgodnie z kalendarzem wyborczym. Kadencja przedstawiciela
rozpoczyna się w tym przypadku z początkiem kadencji rady instytutu i kończy 30 listopada roku
następnego.
7. W zakresie pełnienia swych funkcji, doktoranci będący członkami rady instytutu działają zgodnie
z uchwałami rady studium danego instytutu i są nimi związani.
8. Funkcja członka rady instytutu wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1) śmierci,
2) zrzeczenia się stanowiska,
3) wygaśnięcia członkostwa w radzie właściwego studium,
4) skreślenia z listy doktorantów lub wydalenia z uczelni,
5) ukarania przez komisję dyscyplinarną dla doktorantów,
6) na mocy decyzji uczelnianego sądu koleżeńskiego,

7) na mocy uchwały rady właściwego studium, w przypadku rażącego naruszenia obowiązków
związanych z pełnionym mandatem lub w razie utraty zaufania, podjętej bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby swoich członków
8) ukończenia studiów na Uniwersytecie.
9. Funkcja członka rady instytutu, którą pełni doktorant właściwego studium, wygasa również w
razie nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach rady instytutu oraz w przypadku
niemożności uczestniczenia w nich przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
10. Stanowisko członka rady instytutu można łączyć z innymi funkcjami w samorządzie doktorantów
właściwego instytutu.

§ 76

1. Sejmik na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków przedstawiciela
samorządu doktorantów do rady bibliotecznej bezwzględną większością głosów, w
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby swoich członków, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. Jeżeli na skutek otrzymania
przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów, niemożliwe jest wyłonienie członka
rady uczelnianej, przeprowadza się dodatkową turę wyborów z udziałem tych kandydatów, którzy
zdobyli największą liczbę głosów, przy czym wyboru dokonuje się wówczas zwykłą większością
ważnie oddanych głosów.
3. Kadencja przedstawiciela samorządu doktorantów w radzie bibliotecznej trwa jeden rok i
rozpoczyna się 1 grudnia danego roku a kończy - 30 listopada roku następnego.

§ 77

1. Zgodnie z paragrafem 179 statutu u. 4 sejmik wybiera:
1) 8 kandydatów samorządu do komisji dyscyplinarnej dla doktorantów,
2) 4 kandydatów samorządu do odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów.
2. Każda rada studium może przedstawić sejmikowi po 2 kandydatów do komisji
dyscyplinarnej dla doktorantów i po 1 kandydacie do odwoławczej komisji
dyscyplinarnej dla doktorantów.
3. Sejmik wybiera kandydatów samorządu do komisji dyscyplinarnych spośród kandydatów
poszczególnych studiów zgłoszonych przez rady doktorantów studiów.
4. Odpowiednią uchwałę sejmiku wraz z charakterystyką każdego kandydata samorządu
przewodniczący sejmiku niezwłocznie przesyła rektorowi w celu przedstawienia senatowi
Uniwersytetu.

5. Kadencja przedstawicieli samorządu w komisjach dyscyplinarnych trwa jeden rok i rozpoczyna
się 1 grudnia roku wyboru, a kończy 30 listopada roku następnego.

§ 79

1. Wyboru przedstawicieli doktorantów do odwoławczej komisji stypendialnej dokonuje rada
uczelniana.
2. Przedstawicieli samorządu doktorantów w odwoławczej komisji stypendialnej wybiera rada
uczelniana na pierwszym posiedzeniu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków.
3. Kadencja przedstawicieli doktorantów w odwoławczej komisji stypendialnej trwa jeden rok i
rozpoczyna się 1 grudnia roku wyboru, a kończy się 30 listopada roku następnego.

§ 80

1. Wyboru przedstawicieli doktorantów do wydziałowej komisji stypendialnej dokonuje się w
październiku na tym samym zebraniu wyborczym, na którym wybiera się delegatów do sejmiku
doktorantów.
2. Wyboru dokonują spośród siebie członkowie właściwego samorządu studium w wyborach
powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.
3. Wybory przeprowadza ta sama wydziałowa komisja wyborcza, która przeprowadza wybory do
sejmiku.
4. Kadencja przedstawicieli doktorantów w wydziałowej komisji stypendialnej trwa jeden rok i
rozpoczyna się 1 listopada roku wyboru, a kończy się 31 października roku następnego.

§ 81

1. Przedstawicieli doktorantów do kolegium elektorów Uniwersytetu wybiera się zgodnie z
kalendarzem wyborczym ustalonym przez komisję wyborczą Uniwersytetu.
2. Wyboru przedstawicieli dokonują spośród siebie wszyscy doktoranci Uniwersytetu.
3. Wybory do kolegium elektorów Uniwersytetu zarządza uczelniana rada doktorantów.
4. Do przeprowadzenia wyborów, uczelniana rada doktorantów powołuje uczelnianą komisję
wyborczą spośród członków samorządu.
5. Uczelniana komisja wyborcza liczy co najmniej 3 osoby. W miarę możliwości, w uczelnianej
komisji wyborczej powinny być reprezentowane wszystkie studia działające na Uniwersytecie.

6. Wyboru delegatów dokonują wszyscy doktoranci Uniwersytetu zgromadzeni na zebraniu
wyborczym.
7. Termin zebrania wyborczego ustala uczelniana komisja wyborcza. Termin podaje się do
publicznej wiadomości przez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń każdego studium
oraz

przesłanie

informacji

do

sekretariatów

właściwych

podstawowych

jednostek

organizacyjnych.
8. Uprawnieni do głosowania są wszyscy doktoranci Uniwersytetu obecni na zebraniu wyborczym.
9. Uprawnionym do głosowania przysługuje prawo zgłaszania spośród siebie kandydatów do
kolegium elektorów Uniwersytetu. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
10. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. Każdemu głosującemu przysługuje liczba głosów
równa liczbie wybieranych przedstawicieli.
11. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli na skutek
otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów, niemożliwe jest
wyłonienie przedstawicieli, przeprowadza się dodatkową turę wyborów z udziałem tych
kandydatów, którzy zdobyli taką samą liczbę głosów.
12. Jeżeli nie zgłoszono żadnej kandydatury lub żaden z kandydatów nie otrzymał co najmniej
jednego głosu, uznaje się, że zebranie wyborcze odstąpiło od wyboru.

§ 82

1. Przedstawicieli doktorantów do wydziałowego kolegium elektorów wybiera się zgodnie z
kalendarzem wyborczym ustalonym przez wydziałową komisję wyborczą.
2. Wyboru przedstawicieli dokonują spośród siebie doktoranci właściwego studium.
3. Wybory do wydziałowego kolegium elektorów zarządza rada doktorantów studium.
4. Do przeprowadzenia wyborów, rada doktorantów studium powołuje wydziałową komisję
wyborczą doktorantów spośród członków samorządu.
5. Wydziałowa komisja wyborcza doktorantów liczy co najmniej 2 osoby.
6. Wyboru delegatów dokonują wszyscy doktoranci studium zgromadzeni na zebraniu wyborczym.
7. Termin zebrania wyborczego ustala wydziałowa komisja wyborcza doktorantów. Termin podaje
się do publicznej wiadomości przez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń studium.
8. Uprawnieni do głosowania są wszyscy doktoranci studium obecni na zebraniu wyborczym.
9. Uprawnionym do głosowania przysługuje prawo zgłaszania spośród siebie kandydatów do
wydziałowego kolegium elektorów. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
10. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. Każdemu głosującemu przysługuje liczba głosów
równa liczbie wybieranych przedstawicieli.
11. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli na skutek
otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów, niemożliwe jest

wyłonienie przedstawicieli, przeprowadza się dodatkową turę wyborów z udziałem tych
kandydatów, którzy zdobyli taką samą liczbę głosów.
12. Jeżeli nie zgłoszono żadnej kandydatury lub żaden z kandydatów nie otrzymał co najmniej
jednego głosu, uznaje się, że zebranie wyborcze odstąpiło od wyboru.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 83

1. Regulamin może ulec zmianie uchwałą sejmiku podjętą większością 2/3 głosów, w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.

§ 84

1. Pierwsza kadencja organów samorządu rozpoczyna się w roku akademickim2006/2007.
2. W okresie od wejścia w życie regulaminu do rozpoczęcia kadencji organów samorządu w roku
akademickim 2006/2007 jedynym organem samorządu jest rada.
3. Siedziba samorządu doktorantów znajduje się w pokoju 212 w budynku przy ul. Zwierzynieckiej
7c.
§ 85

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez senat Uniwersytetu jego zgodności z
ustawą i statutem.

