Zarządzenie nr 139/2020
z dnia 30 grudnia 2020 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Na podstawie § 12 ust. 2 i 3 oraz § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia
27 czerwca 2019 r. w związku z art. 110 ust. 7 w związku z art. 215 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.), zarządzam,
co następuje:
§1
1. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi stwierdza zgodność Regulaminu Samorządu
Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
2. Tekst jednolity Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi stanowi
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2020 r.
z upoważnienia Rektora: Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich
prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski
Otrzymują:
- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika
- intranet/BIP

Załącznik do zarządzenia nr 139/2020
z dnia 30 grudnia 2020 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

REGULAMIN
SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
(tekst jednolity)
Preambuła
My, przedstawiciele wszystkich uczestników studiów doktoranckich
oraz Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
w trosce o jakość kształcenia i rozwój samorządności doktoranckiej w naszym Uniwersytecie,
świadomi faktu, że wiedza stanowi podstawę rozwoju Narodu i jest jego prawdziwym bogactwem,
w celu współdziałania z Władzami naszego Uniwersytetu
w kreowaniu zasad współpracy całego środowiska akademickiego jako równi partnerzy,
przyjmujemy niniejszy
Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.

2.

3.

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi tworzą uczestnicy studiów
doktoranckich oraz Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
zwanej dalej „Szkołą Doktorską".
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi działa na podstawie ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.),
zwanej dalej „Ustawą”, oraz niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, zwanego dalej „Regulaminem”.
Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Samorządu Doktorantów Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich
wyłaniania oraz kompetencje.
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§2
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
2) Senat – Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
3) Statut – Statut Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
4) Samorząd – Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
5) Organy Samorządu ‒ organy określone w § 8 Regulaminu;
6) RSD – Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
7) Kolegium Starostów – Kolegium Starostów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi;
8) WZD – Walne Zgromadzenie Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
9) KR – Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
10) KW ‒ Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
11) UKW ‒ Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

1.

2.

§3
Samorząd jako część wspólnoty akademickiej, współdecyduje w sprawach Uniwersytetu
zgodnie ze swoimi kompetencjami i na zasadach określonych odpowiednimi przepisami.
Jest współodpowiedzialny za realizację zadań Uniwersytetu dotyczących doktorantów, studiów
doktoranckich i szkoły doktorskiej.
Organy Samorządu są niezawisłymi, wybranymi w demokratycznych wyborach oraz
wyłącznymi reprezentantami doktorantów Uniwersytetu.
Rozdział II
Cele Samorządu Doktorantów

§4
Celem Samorządu jest reprezentowanie społeczności doktorantów w sprawach dotyczących ochrony
ich praw i interesów.
§5
Samorząd, za pośrednictwem swoich organów, realizuje swoje cele poprzez:
1) reprezentowanie doktorantów przed organami oraz jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu,
w szczególności:
a) występowanie do właściwych organów Uniwersytetu w sprawach dotyczących rozwoju
naukowego, programów, planów studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej oraz sytuacji
bytowej doktorantów,
b) udział w przygotowywaniu i podejmowaniu rozstrzygnięć organów Uniwersytetu
dotyczących istotnych spraw doktorantów w zakresie i formach określonych przez Rektora
lub Senat,
c) wybór przedstawiciela doktorantów do Senatu,
d) uczestnictwo w pracach nad treścią regulaminu studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej;
2) wyrażanie opinii w sprawach związanych z procesem kształcenia doktorantów;
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3) podejmowanie działań mających na celu ochronę sytuacji materialnej oraz współdecydowanie
o podziale funduszy pomocy dla doktorantów;
4) występowanie do właściwych organów Uniwersytetu w sprawach dotyczących sytuacji
socjalnobytowej doktorantów;
5) pomoc w uzyskaniu przez doktorantów dofinansowania udziału w kursach, konferencjach,
sympozjach oraz szkoleniach;
6) organizowanie spotkań informacyjnych dla kandydatów do szkoły doktorskiej;
7) inicjowanie przedsięwzięć naukowych, kulturalnych i sportowych oraz popieranie
indywidualnych inicjatyw doktorantów;
8) pomoc w organizacji zakwaterowania w domach studenckich lub innych obiektach będących
w dyspozycji Uniwersytetu;
9) podejmowanie działań sprzyjających integracji środowiska doktorantów i współpracy
koleżeńskiej;
10) współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami związanymi z działalnością
doktorantów;
11) realizowanie innych zadań określonych w Ustawie, Statucie i Regulaminie.
§6
W sprawach dotyczących doktorantów Samorząd, za pośrednictwem swoich organów, jest
uprawniony do składania wniosków i wyrażania opinii na wniosek organów kolegialnych
Uniwersytetu i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.
Rozdział III
Organizacja Samorządu Doktorantów

1.

2.
3.

§7
Doktorant, jako członek Samorządu, uprawniony jest do:
1) uczestniczenia w posiedzeniach WZD;
2) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Samorządu;
3) uczestniczenia w pracach Samorządu;
4) zgłaszania opinii i wniosków do organów Samorządu;
5) korzystania z urządzeń i środków finansowych Samorządu, na zasadach określonych przez
RSD.
Doktoranci zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i uchwał organów Samorządu.
Członkostwo w Samorządzie nastaje z chwilą przyjęcia na studia doktoranckie lub do szkoły
doktorskiej, a ustaje z chwilą utraty statusu doktoranta.

§8
Samorząd działa poprzez swoje organy, którymi są:
1) WZD – będące organem uchwałodawczym;
2) RSD – będąca organem wykonawczym;
3) Przewodniczący RSD – będący jednocześnie Przewodniczącym Samorządu;
4) Kolegium Starostów – będące organem Samorządu;
5) KR – będąca organem kontrolującym;
3

6) KW – będąca organem wyborczym.
Rozdział IV
Walne Zgromadzenie Doktorantów
§9
WZD jest organem uchwałodawczym Samorządu.

1.
2.
3.
4.

§ 10
Członkami WZD są osoby posiadające status doktoranta w dniu zwołania zgromadzenia.
WZD zwoływane jest co najmniej dwa razy w trakcie roku akademickiego. Za wyznaczenie
terminu WZD i jego przebieg odpowiedzialny jest Przewodniczący RSD.
WZD zwołuje Przewodniczący RSD. Z inicjatywą zwołania WZD może również wystąpić:
członek RSD, Przewodniczący KR, Przewodniczący KW lub Rektor.
Za zgodą Przewodniczącego RSD posiedzenie WZD może odbyć się przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – poprzez łącza wideo, telefoniczne,
internetowe lub inne posiadające certyfikat bezpieczeństwa. Zebranie wyborcze WZD w trybie
określonym w zdaniu pierwszym, może się odbyć tylko w uzasadnionych przypadkach.

§ 11
1. WZD podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 3. Uchwały podejmowane są zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał w sprawach osobowych, które
podejmowane są w głosowaniu tajnym.
2. Prawo udziału w głosowaniu mają wyłącznie osoby obecne na posiedzeniu, których status
doktoranta został potwierdzony na podstawie ważnej legitymacji doktoranta lub danych
uzyskanych z jednostki organizacyjnej Uniwersytetu odpowiedzialnej za studia doktoranckie
i szkołę doktorską.
3. W przypadku braku kworum na posiedzeniu WZD, Przewodniczący RSD lub Przewodniczący
KW zamyka obrady i zwołuje WZD w II terminie. W II terminie posiedzenia WZD uchwały
zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu.
§ 12
Do kompetencji WZD należą:
1) uchwalanie Regulaminu i jego zmian;
2) uchwalanie Kodeksu Etyki Doktoranta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i jego zmian;
3) dokonywanie wyboru członków do wszystkich wybieralnych organów Samorządu oraz komisji
skrutacyjnych oraz przedstawicieli doktorantów do Senatu;
4) uchylony;
5) przyjmowanie sprawozdań RSD i KR;
6) udzielanie absolutorium członkom RSD oraz KR;
7) akceptacja planu budżetu na dany rok kalendarzowy i sprawozdania z jego realizacji,
przedstawione przez Przewodniczącego RSD;
8) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu akcji protestacyjnej na terenie Uniwersytetu;
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9) rozpatrywanie wolnych wniosków składanych do WZD.

1.
2.
3.
4.

5.

1.
2.

§ 13
Obradami WZD kieruje Przewodniczący RSD. W razie jego nieobecności obradami WZD może
kierować członek RSD, Przewodniczący KW lub Przewodniczący KR.
Zebraniami wyborczymi WZD kieruje Przewodniczący KW, po udzieleniu mu głosu przez
Przewodniczącego RSD.
Obrady protokołuje II Wiceprzewodniczący RSD lub osoba wyznaczona przez
Przewodniczącego RSD.
Podczas głosowań WZD na sali nie mogą przebywać osoby nieupoważnione, tj. osoby
niebędące członkami Samorządu, z wyłączeniem Rektora oraz osób przez niego lub przez
Przewodniczącego RSD upoważnionych.
Uchwały podjęte przez WZD, Przewodniczący RSD podpisuje i przekazuje do opublikowania.
§ 14
Na zakończenie kadencji, członkowie RSD i KR mają obowiązek uzyskać absolutorium,
udzielane przez WZD.
W przypadku nieuzyskania absolutorium przez członka RSD lub KR, nie ma on prawa
kandydować w przyszłości do innych funkcji w Organach Samorządu, ani reprezentować
doktorantów w gremiach opiniodawczych, komisjach, radach czy innych organach działających
w Uniwersytecie i poza nim, jako przedstawiciel, delegat lub obserwator Samorządu
Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Rozdział V
Organy wykonawcze Samorządu
§ 15
Rada Samorządu Doktorantów

1.
2.

3.

RSD jest organem wykonawczym Samorządu.
RSD tworzą:
1) wybieralni członkowie RSD z prawem głosu:
a) Przewodniczący RSD, będący jednocześnie Przewodniczącym Samorządu,
b) I Wiceprzewodniczący RSD,
c) II Wiceprzewodniczący RSD, pełniący funkcję Sekretarza,
d) III Wiceprzewodniczący RSD, pełniący funkcję Skarbnika;
2) stały członek RSD z głosem doradczym – przedstawiciel Samorządu w Senacie – wybierany
zgodnie z § 37, na okres trwania kadencji tego organu.
Do kompetencji RSD należy:
1) reprezentowanie i kierowanie działalnością Samorządu;
2) występowanie z wnioskami o zwoływanie i przeprowadzenie WZD;
3) powoływanie i organizowanie działalności komisji i agend powołanych przez Samorząd;
4) koordynowanie działań organów Samorządu;
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4.

5.
6.

1.

2.

5) inicjowanie i opiniowanie projektów decyzji organów Uniwersytetu w sprawach
związanych z procesem kształcenia;
6) współdziałanie w opracowywaniu Regulaminu studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej
Uniwersytetu;
7) współdecydowanie w sprawach pomocy materialnej oraz nagród za wyniki w nauce dla
doktorantów;
8) delegowanie, na wniosek Przewodniczącego RSD, przedstawicieli Samorządu do gremiów
opiniodawczych Uniwersytetu;
9) delegowanie, na wniosek Przewodniczącego RSD, doktorantów do pracy w komisjach
i innych organach działających w Uniwersytecie, zgodnie z odpowiednimi przepisami;
10) delegowanie, na wniosek Przewodniczącego RSD, doktorantów do rad naukowych
dyscyplin oraz Rady Naukowej Uniwersytetu, zgodnie z odpowiednimi przepisami;
11) współpraca z organami Uniwersytetu w sprawach należących do zakresu działania
Samorządu;
12) współuczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących doktorantów, w zakresie
i na zasadach określonych przez Rektora i Senat;
13) opiniowanie projektu planu i programu studiów na studiach doktoranckich i w szkole
doktorskiej;
14) podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska i rozwojowi współpracy
koleżeńskiej;
15) opracowywanie projektu i zmian do Kodeksu Etyki Doktoranta oraz promowanie jego
treści;
16) opracowanie budżetu na dany rok kalendarzowy oraz przedstawienie go WZD;
17) wykonywanie innych zadań niezastrzeżonych dla pozostałych organów Samorządu;
18) dokonywanie, wraz z Kolegium Starostów, wyboru przedstawicieli doktorantów
do kolegium elektorów.
RSD podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym. Na wniosek członka RSD uchwała może być podjęta w trybie tajnym.
RSD ponosi odpowiedzialność przed WZD i KR.
Kadencja wybieralnych członków RSD z prawem głosu rozpoczyna się z dniem 1 stycznia i trwa
jeden rok kalendarzowy. Kadencja stałego członka RSD z głosem doradczym rozpoczyna się
w momencie jego wyboru do Senatu i trwa tak długo, jak jego członkostwo w organie
kolegialnym Uniwersytetu.
§ 16
Przewodniczący RSD co najmniej raz w roku akademickim występuje z wnioskiem o zwołanie
WZD, na którym przedstawia sprawozdanie z działalności RSD; sprawozdanie podlega
zatwierdzeniu przez WZD. Zatwierdzenie sprawozdania przez WZD oznacza udzielenie
absolutorium RSD.
Osoby oddelegowane przez RSD, na wniosek Przewodniczącego RSD, do organów
wymienionych w § 15 ust. 3 pkt 8, 9 i 10, mogą zostać odwołane z pełnionej funkcji przez RSD,
wyłącznie na wniosek Przewodniczącego RSD, na podstawie udokumentowanego uzasadnienia,
związanego z niewywiązywaniem się ze swoich obowiązków przedstawiciela w konkretnym
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organie. Odwołanie przedstawiciela doktorantów przez RSD wymaga poinformowania go o tym
fakcie wraz z podaniem uzasadnienia.

1.
2.

3.

§ 17
Nie można łączyć funkcji Przewodniczącego RSD z innymi funkcjami w RSD – RSD zawsze
musi składać się minimum z 4 członków.
Wybieralni członkowie RSD mogą łączyć funkcję Starosty lub przedstawiciela doktorantów
w Senacie. W przypadku gdy wybieralny członek RSD jest także przedstawicielem doktorantów
w Senacie – RSD liczy wtedy 4 członków.
W przypadku, gdy Przewodniczący RSD nie może pełnić czasowo swojej funkcji, funkcję
przewodniczącego pełni I Wiceprzewodniczący RSD.

§ 18
Przewodniczący RSD
Do kompetencji Przewodniczącego RSD należy w szczególności:
1) reprezentowanie członków Samorządu przed organami Uniwersytetu i jednostkami
organizacyjnymi Uniwersytetu oraz przed organami administracji publicznej ‒ za zgodą Rektora;
2) współpraca z organami Uniwersytetu w sprawach należących do zakresu działania Samorządu;
3) podejmowanie działań na rzecz pozytywnych zmian sytuacji doktorantów oraz przestrzegania
ich praw, w tym promowania Kodeksu Etyki Doktoranta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
4) przedstawienie planu budżetu na dany rok kalendarzowy i sprawozdania z jego realizacji przed
WZD.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

§ 19
Kolegium Starostów
Kolegium Starostów jest organem Samorządu.
W skład Kolegium Starostów wchodzi 4 Starostów, z których każdy reprezentuje poszczególny
rocznik studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej.
Do kompetencji Kolegium Starostów należy:
1) reprezentowanie interesów doktorantów z poszczególnych roczników studiów
doktoranckich i szkoły doktorskiej;
2) pośredniczenie między doktorantami a RSD;
3) doradzanie RSD w sprawach związanych z szeroko rozumianymi interesami doktorantów;
4) aktywne wspieranie prac RSD;
5) dokonywanie wraz z członkami RSD wyboru przedstawicieli doktorantów do Senatu oraz
kolegium elektorów.
Kadencja Kolegium Starostów rozpoczyna się z dniem 1 listopada i trwa jeden rok
kalendarzowy.
Członkowie Kolegium Starostów nie mogą pełnić funkcji w KW i KR.
Kolegium Starostów ponosi odpowiedzialność przed RSD i KR.
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Rozdział VI
Komisja Rewizyjna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 20
KR jest organem kontrolującym działalność Samorządu i jego organów.
Kadencja KR trwa jeden rok i odpowiada kadencji RSD.
KR składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego KR.
KR podejmuje decyzje w formie uchwał większością głosów w obecności wszystkich członków.
Członkami KR nie mogą być członkowie innych organów Samorządu.
KR ponosi odpowiedzialność przed WZD.
Sprawozdanie KR podlega zatwierdzeniu na WZD. Zatwierdzenie sprawozdania przez WZD
oznacza udzielenie absolutorium KR.
§ 21

Do kompetencji KR należy:
1) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością organów Samorządu, komisji skrutacyjnej
i przedstawicieli Samorządu;
2) informowanie o wynikach kontroli prawidłowości działań poszczególnych organów Samorządu;
3) co najmniej raz w roku, przedstawianie na WZD sprawozdania ze swojej działalności oraz ocenę
pracy Samorządu;
4) badanie zgodności wydatków z założeniami budżetu.
§ 22
Przewodniczący KR:
1) reprezentuje KR na zewnątrz;
2) kieruje pracami KR;
3) zwołuje posiedzenia KR oraz im przewodniczy.
Rozdział VII
Komisja Wyborcza

1.

2.
3.
4.
5.
6.

§ 23
KW jest organem powołanym do zwoływania zebrań wyborczych WZD oraz przeprowadzania
wyborów na członków organów Samorządu, na przedstawiciela doktorantów do Senatu oraz
do kolegium elektorów.
KW składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego KW.
KW podejmuje decyzje w formie uchwał większością głosów w obecności wszystkich członków.
Członkami KW nie mogą być członkowie innych organów Samorządu.
KW ponosi odpowiedzialność przed WZD.
Do obowiązków KW należy opublikowanie ogłoszeń wyborczych, przygotowanie kart
do głosowania i opieczętowanie ich pieczęcią samorządową oraz ogłoszenie wyników wyborów.
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§ 24
Przewodniczący KW:
1) reprezentuje KW na zewnątrz;
2) kieruje pracami KW;
3) zwołuje posiedzenia KW i im przewodniczy oraz koordynuje ich przebieg;
4) ustala i ogłasza porządek zebrań wyborczych WZD;
5) zatwierdza i wydaje komunikaty o zebraniach wyborczych WZD na 14 dni przed terminem
wyborów; czas i miejsce wyborów ustala się w takim terminie i w taki sposób, aby umożliwić
osobom uprawnionym do głosowania wzięcie udziału w wyborach;
6) wydaje komunikaty o wynikach wyborów – w terminie do 7 dni od daty wyborów.
Rozdział VIII
Zasady i tryb dokonywania wyborów do organów Samorządu

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

1.

§ 25
Wybory do organów Samorządu przeprowadza się przy zachowaniu następujących zasad:
1) kandydatem może być doktorant, niezawieszony w prawach doktoranta i nie obłożony karą,
upomnieniem lub naganą przez Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów i Doktorantów.
2) kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie i przesłać ją do Przewodniczącego
KW;
3) wybór dokonywany jest na podstawie bezwzględnej większości głosów.
Kandydaci mają prawo do przedstawienia wyborcom swoich programów, na zasadach równości.
Wyniki zebrania wyborczego zwołanego w pierwszym terminie są ważne, gdy jest obecnych
co najmniej połowa uprawnionych wyborców.
Wyniki zebrania wyborczego zwołanego w drugim terminie są ważne niezależnie od liczby
obecnych.
Za zgodą Przewodniczącego KW zebranie wyborcze w drugim terminie może odbyć się tego
samego dnia.
Jeżeli w głosowaniu nie obsadzono wszystkich mandatów, to przeprowadza się drugie
głosowanie.
W sytuacji, kiedy kandydaci na nieobsadzone mandaty zdobędą taką samą liczbę głosów,
głosowanie powtarza się na tych kandydatów, a gdy i ono nie da rozstrzygnięcia przeprowadza
się ponowne głosowanie na tych kandydatów, w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
Odwołanie członka organów Samorządu następuje w formie uchwały WZD, podjętej
bezwzględną większością głosów, w trybie określonym w ust. 3 i 4.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Przewodniczącego KW, za zgodą Przewodniczącego
RSD, dopuszcza się możliwość prowadzenia spotkań wyborczych za pośrednictwem technik
porozumiewania się na odległość oraz przeprowadzania głosowania w wyborach do organów
Samorządu w trybie zdalnego głosowania elektronicznego przyjętego w Uniwersytecie,
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
§ 26
Wygaśnięcie mandatu w organach Samorządu następuje w przypadku:
1) utraty statusu doktoranta;
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pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się mandatu;
odwołania przez WZD;
stałej niezdolności do wykonywania funkcji;
utraty możliwości reprezentowania rocznika określonej grupy doktorantów – w przypadku
Starostów;
6) nałożenia kary, nagany lub upomnienia przez Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów
i Doktorantów.
Do wyborów uzupełniających mają zastosowanie przepisy § 25.
2)
3)
4)
5)

2.

1.

2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

§ 27
Zebranie wyborcze WZD otwiera Przewodniczący RSD, który przekazuje głos
Przewodniczącemu KW. Przewodniczący KW ustala liczbę osób obecnych na zebraniu.
W przypadku braku kworum podczas pierwszego terminu – zebranie zostaje zamknięte i ustala
się datę drugiego terminu. W przypadku kworum lub drugiego terminu zebrania,
Przewodniczący KW prosi o zgłoszenie się 3 osób z obecnych na zebraniu, które będą pracować
w komisji skrutacyjnej.
Kandydaci do komisji skrutacyjnej muszą publicznie wyrazić chęć udziału.
Po uzyskaniu zgód kandydatów do komisji skrutacyjnej, Przewodniczący KW prosi WZD
o jawne głosowanie nad każdym z kandydatów.
Wybór kandydatów do komisji skrutacyjnej zostaje dokonany, gdy każdy z nich zostanie
wybrany przez aklamację.
Członkowie komisji skrutacyjnej, spośród siebie wybierają Przewodniczącego komisji
skrutacyjnej, który koordynuje prace komisji.
Członkami komisji skrutacyjnej nie mogą być członkowie KW, KR oraz kandydujący do innych
funkcji podczas tych wyborów.
Komisja skrutacyjna ponosi odpowiedzialność przed KW i KR.
Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy liczenie głosów podczas wyborów i przygotowanie
sprawozdania z głosowania.
§ 28
W celu wyboru nowego Przewodniczącego RSD i KR na nową kadencję obecny
Przewodniczący RSD występuje z wnioskiem o zwołanie zebrania wyborczego WZD
do Przewodniczącego KW nie później niż na 30 dni przed upływem bieżącej kadencji RSD.
Przewodniczący RSD wybierany jest w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów
przez WZD spośród zgłoszonych kandydatów.
Kandydat na Przewodniczącego RSD jest zobowiązany do zgłoszenia swojej kandydatury, wraz
z propozycją członków RSD, do Przewodniczącego KW nie później niż 7 dni przed planowanym
terminem wyborów.
Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach na Przewodniczącego RSD oraz członków RSD
przysługuje wszystkim członkom Samorządu.
Kandydatowi na Przewodniczącego RSD oraz kandydatom na członków RSD przysługuje prawo
do zaprezentowania swojej kandydatury w dniu wyborów.
Jeżeli żaden z kandydatów na Przewodniczącego RSD nie otrzymał w pierwszej turze
wymaganej większości głosów, przeprowadza się drugą turę, w której biorą udział kandydaci,
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7.

8.

1.
2.

3.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

1.

którzy otrzymali największą liczbę głosów. Głosowania powtarza się, aż jeden kandydat uzyska
bezwzględną większość głosów.
Kandydatury na Wiceprzewodniczących RSD zgłaszane są przez Przewodniczącego RSD
spośród członków Samorządu. Zatwierdzenia wskazanych kandydatów dokonuje WZD na tym
samym posiedzeniu w trybie tajnym; wybór uznaje się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał
w głosowaniu bezwzględną większość głosów. Gdy kandydat nie zostanie wybrany, wtedy
Przewodniczący RSD wskazuje nowego kandydata wśród obecnych na zebraniu.
Kadencja członka RSD może zakończyć się wcześniej z przyczyn, o których mowa w § 26.
W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego wygasają mandaty pozostałym
wybieralnym członkom RSD.
§ 29
Ta sama osoba może pełnić funkcję Przewodniczącego RSD nie więcej niż dwie kadencje.
W razie niewywiązywania się z obowiązków I Wiceprzewodniczącego lub
II Wiceprzewodniczącego w trakcie trwania kadencji, Przewodniczącemu RSD przysługuje
prawo do złożenia wniosku o ich odwołanie do WZD.
W przypadku wygaśnięcia mandatu lub rezygnacji z członkostwa jednego z członków RSD
w trakcie kadencji, Przewodniczący RSD niezwłocznie występuje z wnioskiem o zwołanie
zebrania wyborczego WZD do Przewodniczącego KW, na którym przedstawia kandydata
na nowego członka RSD.
§ 30
Wniosek o odwołanie RSD lub poszczególnych jego członków może złożyć:
1) grupa co najmniej 1/3 ogólnej liczby doktorantów;
2) Przewodniczący RSD;
3) Przewodniczący KR.
W szczególności wniosek o odwołanie może zostać złożony w przypadku zaniedbywania
obowiązków członka RSD lub działania na szkodę środowiska doktorantów.
Decyzję o odwołaniu RSD lub poszczególnych jego członków podejmuje WZD w głosowaniu
tajnym, bezwzględną większością głosów.
Odwołanie lub dobrowolna rezygnacja Przewodniczącego RSD skutkuje odwołaniem
wszystkich Wiceprzewodniczących.
Po odwołaniu Przewodniczącego RSD lub jego dobrowolnej rezygnacji, Przewodniczący
KR niezwłocznie występuje z wnioskiem o zwołanie zebrania wyborczego WZD
do Przewodniczącego KW, na którym zostanie wybrany nowy Przewodniczący RSD, wraz
z nowymi Wiceprzewodniczącymi, na zasadach określonych w § 28, których mandat wygasa
z końcem bieżącej kadencji. Niepełnej kadencji nie wlicza się do okresów, o których mowa
w § 29 ust. 1.
Pomiędzy odwołaniem lub dobrowolną rezygnacją Przewodniczącego RSD do czasu wyboru
nowego Przewodniczącego RSD, funkcję Przewodniczącego RSD pełni Przewodniczący KR.
§ 31
Starości rocznika wybierani są w głosowaniu tajnym spośród grona doktorantów danego roku.
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje odpowiednio wszystkim doktorantom, którzy
w wykazach jednostki organizacyjnej Uniwersytetu odpowiedzialnej za studia doktoranckie
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2.
3.
4.

5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

i szkołę doktorską figurują jako uczestnicy danego roku studiów doktoranckich lub szkoły
doktorskiej, w oparciu o datę przyjęcia na studia oraz udokumentowanego zaliczenia roku, bez
względu na ilość przedmiotów zaliczonych awansem lub stopnień zaawansowania rozprawy
doktorskiej.
Starości roku pełnią swoje funkcje przez okres jednego roku; pełnienie funkcji rozpoczyna się
z dniem 1 listopada.
Pełnienie funkcji może zakończyć się przed upływem terminu jednego roku z przyczyn,
o których mowa w § 26, oraz w przypadku utraty możliwości reprezentowania swojej grupy.
Na poszczególny rok studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej przypada jeden starosta, z tym
że doktoranci przedłużający studia doktoranckie bądź szkołę doktorską wliczani są do liczby
osób studiujących na IV roku studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej.
W celu wyboru Kolegium Starostów na nową kadencję, Przewodniczący RSD występuje
z wnioskiem o zwołanie zebrania wyborczego WZD do Przewodniczącego KW, nie później niż
do 15 września.
Odwołanie członka Kolegium Starostów następuje na wniosek złożony przez grupę co najmniej
1/3 ogólnej liczby doktorantów, Przewodniczącego RSD lub Przewodniczącego KR. Odwołania
dokonuje się w głosowaniu, w trybie określonym w § 25 ust. 8.
§ 32
Wybór członków KR dokonywany jest na WZD spośród zgłoszonych kandydatów. Bierne prawo
wyborcze do KR przysługuje wszystkim członkom Samorządu.
Kandydaci na członków KR są zobowiązani do zgłoszenia swojej kandydatury
do Przewodniczącego KW nie później niż 7 dni przed planowanym terminem wyborów.
Osoba wybrana do KR nie może być członkiem innego organu Samorządu.
Wybory do KR są tajne.
WZD dokonuje wyboru członków KR bezwzględną większością głosów osób obecnych
na posiedzeniu.
Odwołanie członka KR następuje na wniosek złożony przez grupę co najmniej 1/3 ogólnej liczby
doktorantów lub Przewodniczącego RSD. Odwołania dokonuje się w głosowaniu, w trybie
określonym w § 25 ust. 8.

2.

§ 33
W razie wygaśnięcia mandatu jednego z członków KR, Przewodniczący KR niezwłocznie
występuje z wnioskiem o zwołanie zebrania wyborczego WZD do Przewodniczącego KW,
na którym dokonuje się wyboru nowego członka KR, na okres do końca bieżącej kadencji.
W przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego KR, Przewodniczący
RSD niezwłocznie występuje z wnioskiem o zwołanie zebrania wyborczego WZD
do Przewodniczącego KW, na którym dokonuje się wyboru nowego członka, na okres do końca
bieżącej kadencji. Po przeprowadzeniu uzupełniających wyborów, członkowie KR wybierają
spośród siebie nowego Przewodniczącego KR.

1.

§ 34
Wybór członków KW dokonywany jest na WZD spośród zgłoszonych kandydatów.
Bierne prawo wyborcze do KW przysługuje wszystkim członkom Samorządu.

1.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

2.

3.

4.

1.
2.

Kandydaci na członków KW są zobowiązani do zgłoszenia swojej kandydatury do obecnego
Przewodniczącego KW nie później niż 7 dni przed planowanym terminem wyborów.
Osoba wybrana do KW nie może być członkiem innego organu Samorządu.
Wybory do KW są tajne.
Kadencja KW trwa jeden rok i odpowiada kadencji RSD.
Wybory do KW na kolejną kadencję organizuje KW, nie później niż na 1 miesiąc przed upływem
swojej kadencji.
Członkowie ustępującej KW mogą kandydować na nową kadencję KW.
Terminarz wyborów podaje się do wiadomości doktorantów nie później niż na 14 dni przed
pierwszym terminem wyborów, w formie pisemnego komunikatu.
Odwołanie członka KW następuje na wniosek złożony przez Przewodniczącego RSD
lub Przewodniczącego KR. Odwołania dokonuje się w głosowaniu, w trybie określonym w § 25
ust. 8.
§ 35
W razie wygaśnięcia mandatu jednego z członków KW, Przewodniczący KR automatycznie
staje się członkiem KW do momentu wyborów uzupełniających do KW. W takiej sytuacji,
Przewodniczący KW niezwłocznie zwołuje zebranie wyborcze WZD, które dokonuje wyboru
nowego członka KW, na okres do końca bieżącej kadencji.
W przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego KW, Przewodniczący KR
przejmuje funkcję Przewodniczącego KW, do momentu wyborów uzupełniających do KW,
i niezwłocznie zwołuje zebranie wyborcze WZD, które dokonuje wyboru nowego członka,
na okres do końca bieżącej kadencji. Po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających,
członkowie KW wybierają spośród siebie nowego Przewodniczącego KW.
W przypadku utraty funkcji więcej niż jednego członka KW, Przewodniczący KR wyznacza
członka KR, który razem z nim staje się członkiem KW do momentu wyborów uzupełniających
do KW.
Sytuacje opisane w ust. 1, 2 i 3 nie są sprzeczne z § 20 ust. 5 oraz § 23 ust. 4.
§ 36
Podczas wyborów do wszystkich organów Samorządu powinno być obecnych co najmniej
dwóch przedstawicieli KW.
Podczas wyborów uzupełniających do KW, muszą być obecni wszyscy aktualni członkowie KW
oraz członkowie KR, którzy do momentu zakończenia wyborów zastępują brakujących
członków KW.

Rozdział IX
Zasady i tryb wybierania przedstawicieli Samorządu do organów kolegialnych Uniwersytetu

1.

2.

§ 37
Bierne oraz czynne prawo wyborcze w wyborach do Senatu przysługuje wszystkim doktorantom
Uniwersytetu. Bierne prawo wyborcze w wyborach do kolegium elektorów przysługuje
wszystkim doktorantom Uniwersytetu, natomiast czynne prawo wyborcze przysługuje członkom
Kolegium Starostów oraz RSD.
Podziału mandatów dokonuje UKW.
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3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

Kandydatami mogą być wyłącznie osoby, które wyraziły pisemną zgodę na kandydowanie.
Zgodę należy przekazać Przewodniczącemu KW albo przesłać za pomocą uczelnianej poczty
elektronicznej, na adres wskazany przez Przewodniczącego KW.
Wszystkie głosowania są tajne.
Do ważności wyborów konieczny jest udział w głosowaniu więcej niż połowy uprawnionych
wyborców.
W razie niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 5, przeprowadza się głosowanie w drugim
terminie, w którym ważność wyborów jest zachowana bez względu na liczbę obecnych
wyborców.
Wybór uważa się za dokonany, gdy kandydat uzyska:
1) bezwzględną większość głosów – w przypadku wyborów do Senatu;
2) zwykłą większość głosów – w przypadku wyborów do kolegium elektorów.
W sytuacji, kiedy kandydaci zdobędą taką samą liczbę głosów, § 25 ust. 7 stosuje się
odpowiednio.
KW organizuje wybory i czuwa nad ich przebiegiem.
Podczas wyborów przedstawiciela doktorantów do Senatu oraz kolegium elektorów
powinno być obecnych co najmniej jeden przedstawiciel UKW oraz co najmniej dwóch
przedstawicieli KW.
Kadencja członków poszczególnych organów kolegialnych trwa do końca kadencji danego
organu. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu, z przyczyn o których mowa w § 26,
zarządza się wybory uzupełniające, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
Przedstawiciel doktorantów w Senacie oraz przedstawiciel doktorantów w kolegium elektorów
może zostać odwołany większością 2/3 głosów przez organ powołujący, na wniosek
Przewodniczącego RSD lub Przewodniczącego KR.
Osoba wybrana, jako przedstawiciel danego organu kolegialnego Uniwersytetu, może zostać
ponownie wybrana do tego organu na kolejną kadencję.
Osoba wybrana, jako przedstawiciel doktorantów w Senacie, staje się równocześnie stałym
członkiem RSD z głosem doradczym.
Przedstawiciel doktorantów w Senacie nie może pełnić funkcji w KW i KR.
Przedstawiciel doktorantów w Senacie może pełnić funkcję Członka RSD lub Starosty.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Przewodniczącego KW, za zgodną
Przewodniczącego RSD, dopuszcza się możliwość głosowania w sprawie wyborów
przedstawicieli do Senatu oraz do kolegium elektorów w trybie zdalnego głosowania
elektronicznego przyjętego w Uniwersytecie, zapewniającego anonimowość głosujących oraz
tajność wyboru głosującego, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
Rozdział X
Środki finansowe Samorządu

1.
2.

§ 38
Realizację zadań organów Samorządu wspierają organy Uniwersytetu poprzez zapewnienie
środków materialnych, w tym środki finansowe oraz środki rzeczowe.
Na środki materialne Samorządu składają się w szczególności:
1) środki finansowe przeznaczone przez Uniwersytet na działalność doktorantów na dany rok
kalendarzowy;
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3.

4.

2) środki pozyskane z innych, niż wskazane w pkt 1, źródeł, w tym dotacje celowe Rektora;
3) urządzenia, sprzęty oraz pomieszczenia przekazane przez Uniwersytet do dyspozycji
Samorządu na prowadzenie działalności;
4) środki uzyskane z darowizn, dotacji oraz wpływów z ofiarności publicznej.
Przewodniczący RSD przygotowuje projekt budżetu oraz plan rzeczowo-finansowy Samorządu
i przedstawia go na posiedzeniu WZD; głosowanie nad akceptacją odbywa się większością 2/3
ważnie oddanych głosów osób obecnych na posiedzeniu.
Przewodniczący RSD, po uzyskaniu akceptacji sprawozdania budżetowego przez WZD,
przedstawia Rektorowi sprawozdanie z rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez
Uniwersytet na działalność Samorządu oraz rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku
kalendarzowym, w terminie ustalonym z Rektorem.
Rozdział XI
Zasady przyznawania dodatkowych punktów za działalność na rzecz Samorządu przy
ubieganiu się o stypendium doktoranckie

1.

2.
3.

§ 39
Za działalność na rzecz Samorządu Doktorantów, uczestnicy studiów doktoranckich mogą
otrzymać dodatkowe punkty, które brane są pod uwagę we wniosku o uzyskanie stypendium
doktoranckiego, w liczbie:
1) 5 punktów:
a) członkowie RSD: Przewodniczący RSD, I Wiceprzewodniczący,
II Wiceprzewodniczący, przedstawiciel doktorantów w Senacie,
b) członkowie Kolegium Starostów,
c) członkowie KR;
2) 3 punktów:
a) członkowie KW,
b) przedstawiciele doktorantów w komisjach uczelnianych;
3) 2 punktów: doktoranci biorący udział w komitetach organizacyjnych utworzonych
na potrzeby projektów wyznaczonych przez Przewodniczącego RSD.
Maksymalna liczba punktów jaką doktorant może uzyskać za działalność na rzecz Samorządu
wynosi 5 punktów.
Listę nazwisk, wraz z punktami przyznanymi za działalność na rzecz Samorządu,
Przewodniczący RSD przekazuje, w terminie do końca czerwca, właściwej jednostce
organizacyjnej Uniwersytetu.
Rozdział XII
Postanowienia końcowe

1.

§ 40
Regulamin oraz jego zmiany uchwala WZD na posiedzeniu w obecności co najmniej połowy
członków Samorządu, większością co najmniej 2/3 głosów osób obecnych na posiedzeniu.
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2.

3.
4.

W przypadku braku kworum w I terminie, wyznacza się kolejny termin, w którym
o zatwierdzeniu treści Regulaminu lub wprowadzeniu zmian decyduje większość co najmniej
2/3 głosów doktorantów obecnych na posiedzeniu WZD.
Regulamin oraz zmiany jego treści wchodzą w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego
zgodności z Ustawą i Statutem.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Przewodniczącego KW, za zgodną
Przewodniczącego RSD, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia głosowania w sprawie
zmiany Regulaminu w trybie zdalnego głosowania elektronicznego przyjętego w Uniwersytecie,
w trybie określonym w ust. 1-3.
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