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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Niniejszy Regulamin Samorządu Doktorantów (zwany dalej Regulaminem) określa 

zasady organizacji i tryb działania Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

 

§2 

Ilekroć w przepisach niniejszego Regulaminu jest mowa o:  

1. Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu (skrót UMP); 

2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo  

o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.); 

3. statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu; 

4. regulaminie studiów – należy przez to rozumieć Regulamin Studiów Doktoranckich 

Uniwersytetu; 

5. Senacie – należy przez to rozumieć Senat Uniwersytetu; 

6. Rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Uniwersytetu; 

7. doktorancie – należy przez to rozumieć uczestnika Studiów Doktoranckich 

Uniwersytetu; 

8. Samorządzie – należy przez to rozumieć Samorząd Doktorantów Uniwersytetu; 

9. Radzie – należy przez to rozumieć uczelniany organ uchwałodawczy Samorządu 

(Rada Samorządu Doktorantów); 

10. stronie internetowej Samorządu – należy przez to rozumieć oficjalną witrynę 

internetową Samorządu. 

 

§3 

Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U.05.164.1365 z póź. zm.), aktów wykonawczych do niej, Statutu oraz 

niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów.  
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§4 

Celem Samorządu jest reprezentowanie, obrona praw i interesów doktorantów oraz 

organizowanie koleżeńskiej współpracy i wzajemnej pomocy członków w sprawach 

naukowych i innych. 

 

§5 

Samorząd realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. Reprezentowanie członków Samorządu wobec władz i administracji Uniwersytetu 

oraz wszelkich organizacji społeczności akademickiej, przede wszystkim: 

1) występowanie do właściwych organów Uniwersytetu w sprawach dotyczących 

rozwoju naukowego i sytuacji socjalno-bytowej doktorantów, 

2) udział w przygotowaniu i podejmowaniu rozstrzygnięć organów Uniwersytetu 

dotyczących istotnych spraw doktorantów w zakresie i formach określonych 

przez Ustawę, Rektora i Senat,  

3) uczestnictwo, poprzez swoich przedstawicieli, w pracach organów kolegialnych 

Uniwersytetu. 

2. Opiniowanie przedstawionych projektów oraz zgłaszanie władzom Uniwersytetu 

własnych propozycji uchwał, zarządzeń i decyzji – we wszystkich sprawach 

dotyczących doktorantów. 

3. Wybór przedstawiciela do komisji doktoranckiej, o której mowa w § 12 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U poz. 558);  

4. Powoływanie i odwoływanie przedstawicieli doktorantów do zespołów, komisji, rad 

tworzonych w danej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu. 

5. Pomoc doktorantom w organizacji zakwaterowania w domach studenckich. 

6. Podejmowanie działań mających na celu ochronę sytuacji materialnej doktorantów 

Uniwersytetu.  

7. Pomoc doktorantom w umożliwieniu im bezpłatnego uczestnictwa w kursach, 

konferencjach, szkoleniach oraz studiach organizowanych przez Uniwersytet,  

a także w zjazdach i konferencjach naukowych na terenie Polski i za granicą. 

8. Opracowanie i promowanie kodeksu etyki doktoranta. 

9. Działanie na rzecz stałych, pozytywnych zmian w sytuacji doktorantów oraz 

przestrzegania ich praw.  

10. Działalność społeczną, kulturalną, oświatową i naukową. 
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11. Inne działania określone ustawą, aktami wykonawczymi do Ustawy i Statutem. 

 

§6 

Środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów Samorządu zapewnia 

Uniwersytet. 

 

Rozdział 2 

Organizacja Samorządu 

 

§7 

Samorząd tworzą wszyscy uczestnicy Studiów Doktoranckich prowadzonych przez 

podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu. 

 

§8 

1. Członek Samorządu ma prawo do: 

1) uczestnictwa w posiedzeniach Samorządu, 

2) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Samorządu, 

3) uczestnictwa w pracach Samorządu, 

4) zgłaszania opinii i wniosków do Rady, 

5) korzystania z urządzeń i środków finansowych Samorządu na zasadach 

określonych przez Radę. 

2. Członkowie Samorządu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i uchwał 

Rady. 

 

§9 

Członkostwo w Samorządzie ustaje w przypadku utraty statusu doktoranta. 

 

§10 

1. Samorząd działa poprzez swoje organy, które są jedynymi reprezentantami ogółu 

doktorantów Uniwersytetu w rozumieniu Ustawy. 

2. Organami Samorządu są: 

1) Rada Samorządu Doktorantów,  

2) Przewodniczący Rady,  

3) Komisja Rewizyjna,  
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4) Sąd Koleżeński Samorządu Doktorantów, zwany dalej Sądem Koleżeńskim. 

 

§11 

Organy Samorządu mogą nawiązywać współpracę z krajowymi i międzynarodowymi 

organizacjami o tych samych lub podobnych celach. 

 

 

§12 

1. Organy jednoosobowe Samorządu wydają zarządzenia, a organy kolegialne 

podejmują decyzje w formie uchwał. 

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym w przypadku 

głosowań osobowych, w pozostałych w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy 

Regulamin, Statut lub Ustawa stanowią inaczej. 

3. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie 

danego organu wyrażą na piśmie zgodę na treść uchwały, która ma być podjęta.  

W takim przypadku dopuszcza się głosowanie pisemne lub za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej lub faksu. 

4. Z przebiegu głosowania pisemnego lub za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość przewodniczący właściwego organu sporządza protokół, który daje do 

zatwierdzenia pozostałym członkom danego organu na najbliższym posiedzeniu. 

5. Treści zarządzeń oraz uchwał organów Samorządu są publikowane na stronie 

internetowej Samorządu. 

6. Kierownik Studiów Doktoranckich ma prawo uchylić uchwałę lub zarządzenie, 

które są niezgodne z Ustawą, Statutem i Regulaminem.  

 

Rozdział 3 

Rada Samorządu Doktorantów 

 

§13 

1. Rada jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu. 

2. Rada kieruje działalnością Samorządu i reprezentuje Samorząd. 

3. Rada ponosi odpowiedzialność przed Samorządem i Komisją Rewizyjną. 

4. Rada podejmuje decyzje w sprawach: 

1) podziału i dysponowania środkami materialnymi Samorządu;  
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2) podziału środków przeznaczonych z dotacji na bezzwrotną pomoc materialną 

dla studentów i doktorantów wspólnie z Rektorem i właściwym organem 

samorządu studenckiego zgodnie z art. 174 ust. 2 Ustawy; 

3) podziału środków z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 

na pomoc materialną dla doktorantów;  

4) podziału środków przeznaczonych na cele doktoranckie;  

5) wnioskowania do Rektora o przekazaniu sprawy dyscyplinarnej do Sądu;  

6) rozpatrywania wniosków uczelnianych organizacji doktorantów oraz 

stowarzyszeń, o których mowa w art. 210 ustawy. 

5. Do kompetencji Rady należy również: 

1) zwoływanie posiedzeń Samorządu,  

2) reprezentowanie członków Samorządu wobec władz Uczelni i innych 

podmiotów społeczności akademickiej, a także wobec władz samorządowych 

      i państwowych oraz organów administracji, 

3) delegowanie przedstawicieli Samorządu do Senatu w liczbie ustalonej przez 

Statut, 

4) współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących członków 

Samorządu, w zakresie i na zasadach określonych przez Rektora i Senat, 

5) podejmowanie działań na rzecz pozytywnych zmian sytuacji doktorantów oraz 

przestrzegania ich praw, 

6) podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska i rozwojowi 

współpracy koleżeńskiej, 

7) zgłaszanie organom Uniwersytetu własnych propozycji uchwał, zarządzeń  

i decyzji w sprawach doktoranckich, 

8) opiniowanie aktów normatywnych i decyzji wydawanych przez organy 

Uniwersytetu i umów zawieranych przez Uniwersytet dotyczących 

doktorantów, 

9) delegowanie przedstawicieli do właściwych komisji stypendialnych do 

rozpatrywania wniosków i odwołań od decyzji o przydziale środków  

z funduszu pomocy materialnej, 

10) przedstawianie wniosków w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień 

doktorantom wyróżniającym się osiągnięciami naukowymi i organizacyjnymi 

oraz opiniowanie zasad przyznawania tych nagród, 

11) współdziałanie w opracowaniu regulaminu studiów na zasadach określonych  
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w Ustawie,  

12) uchwalanie i zmienianie Regulaminu Samorządu Doktorantów,  

13) zgłaszanie wniosków i sugestii w sprawie organizacji, realizacji i doskonalenia 

procesu dydaktycznego,  

14) wydawanie opinii w sprawach oceny wyników pracy dydaktycznej nauczycieli 

akademickich; negatywna ocena musi być sformułowana na piśmie i zawierać 

uzasadnienie,  

15) wybór członków Sądu Koleżeńskiego. 

6. Do składania oświadczeń w imieniu Samorządu wymagane jest współdziałanie 

Przewodniczącego Rady łącznie z innym członkiem Rady. 

7. Rada może powoływać Komisje Problemowe do wykonania określonego zadania. 

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, wybierany przez Radę spośród 

członków Samorządu. 

8. Przewodniczący Rady na wniosek Przewodniczącego Komisji powołuje członków 

Komisji, spośród członków Samorządu. 

 

§14 

1. Rada Samorządu Doktorantów ma prawo przyznać raz do roku tytuł honorowy 

„Primus interpares” doktorantowi lub absolwentowi, który wniósł znaczący wkład  

w rozwój Samorządu. 

2. Dyplomy nadania tytułów honorowych są wręczane przez Przewodniczącego lub 

członka Rady w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego lub na 

posiedzeniu Rady Wydziału.  

3. Decyzję o nadaniu tytułu honorowego podejmuje się w głosowaniu tajnym zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady. 

 

§15 

1. Spośród członków Samorządu, Rada wybiera przedstawicieli doktorantów do: 

1) Senatu,  

2) senackich komisji do spraw: 

a) organizacji i rozwoju (jeden przedstawiciel), 

b) nauki (jeden przedstawiciel), 

c) współpracy z zagranicą (jeden przedstawiciel), 

d) finansów i zaopatrzenia (jeden przedstawiciel), 
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e) dydaktyki (jeden przedstawiciel), 

f) wydawnictw (jeden przedstawiciel), 

3) Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów (czterech 

przedstawicieli), 

4) Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów (czterech 

przedstawicieli), 

5) Kolegium Rektorskiego (jeden przedstawiciel), 

6) Kolegium Dziekańskiego (po jednym przedstawicielu), 

7) Uczelnianej Komisji Wyborczej (jeden przedstawiciel), 

8) Wydziałowych Komisji Wyborczych (po jednym przedstawicielu), 

9) Wydziałowego Zespołu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (po 

jednym przedstawicielu), 

10) Uczelnianego Zespołu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (jeden 

przedstawiciel), 

11) Rady Poznańskiego Porozumienia Doktorantów (jeden przedstawiciel), 

12) Rady Bibliotecznej (jeden przedstawiciel), 

13) komisji wydziałowych – wg regulacji obowiązujących w podstawowej 

jednostce organizacyjnej Uniwersytetu,. 

14) na zjazd delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów.  

 

§16 

Wyboru przedstawicieli, o których mowa w §15, dokonują członkowie Rady zwykłą 

większością głosów. 

 

§17 

1. Członkowie Rady zobowiązani są do aktywnego uczestniczenia w pracach na rzecz 

Samorządu oraz do uczestniczenia w zebraniach Rady. 

2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady na 3 kolejnych 

zebraniach, jego członkostwo w Radzie wygasa. 

 

§18 

1. Rada składa się z doktorantów reprezentujących wszystkie podstawowe jednostki 

organizacyjne Uniwersytetu wybranych podczas wyborów, w liczbie 8 osób,  

z zastrzeżeniem, iż z jednego wydziału nie może być więcej niż 3 doktorantów. 
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2. Kadencja członka Rady trwa 36 miesięcy. 

 

§19 

1. W przypadku ustania kadencji członka Rady bądź wygaśnięcia członkostwa z 

przyczyn przewidzianych § 17 pkt. 2 Regulaminu, przeprowadza się wybory 

uzupełniające. 

2. W przypadku odwołania Rady w całości, w celu wyboru członków Rady na nową 

kadencję, Kierownik Studiów Doktoranckich na wniosek członków Samorządu 

przeprowadza wybory nie później niż 3 miesiące od ustania kadencji poprzedniej 

Rady.  

3. Wybory do organów Samorządu są powszechne, tajne i równe. 

4. Czynne prawo wyborcze ma każdy doktorant obecny na zebraniu wyborczym. 

5. Bierne prawo wyborcze ma każdy doktorant z wyjątkiem doktoranta: 

1) ukaranego prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów  

i Doktorantów, zawieszającym go w prawach doktoranta, 

2) będącego członkiem Komisji Rewizyjnej. 

6. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady przysługuje wszystkim doktorantom. 

Kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. 

7. Zebranie wyborcze zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub jego zastępca,  

a w przypadku wyborów o których mowa w ust. 2, Kierownik Studiów 

Doktoranckich. 

8. Przebieg zebrania wyborczego jest protokołowany przez osobę wyznaczoną przez 

przewodniczącego zebrania wyborczego, zaakceptowaną bezwzględną większością 

głosów przez obecnych i uprawnionych do głosowania. 

9. Przewodniczący zebrania wyborczego powołuje komisję skrutacyjną z osób 

obecnych, uprawnionych do głosowania. 

10. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach. 

11. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym na poszczególnych kandydatów 

wykazanych na liście wyborczej w porządku alfabetycznym z podziałem na 

Wydziały. 

12. Do Rady wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

Jeżeli na skutek otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby 

głosów niemożliwe jest wyłonienie składu Rady, przeprowadza się dodatkową turę 

wyborów między tymi kandydatami. 



 Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

10 
 

13. Przewodniczący Rady wybierany jest bezwzględną większością głosów członków 

Rady. 

 

§20 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy: 

1) koordynacja prac Samorządu, 

2) reprezentowanie Samorządu na zewnątrz, 

3) podpisywanie uchwał Rady, 

4) nadzorowanie wykonywania uchwał Rady, 

5) kierowanie pracami Rady, 

6) nadzorowanie prac Komisji, 

7) wydawanie opinii i formułowanie wniosków o których mowa w art. 174 

Ustawy. 

2. W przypadku rezygnacji, utraty mandatu lub odwołania Przewodniczącego Rady, 

jego obowiązki do czasu wybrania nowego przewodniczącego, przejmuje jego 

zastępca. 

3. W sytuacji opisanej w ust. 2, obecny zastępca przewodniczącego zobowiązany jest 

do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady oraz do przeprowadzenia 

wyboru nowego przewodniczącego. 

 

§21 

1. Co najmniej raz w roku akademickim Rada przedstawia Kierownikowi Studiów 

Doktoranckich sprawozdanie ze swojej działalności. 

2. Rada ma obowiązek zamieszczenia sprawozdania ze swojej działalności na stronie 

internetowej Samorządu. 

 

§22 

1. Mandat członka Rady wygasa na skutek:  

1) utraty statusu doktoranta, 

2) pisemnej rezygnacji, 

3) uzyskania mandatu członka Komisji Rewizyjnej lub Sądu, 

4) prawomocnego ukarania przez Komisję Dyscyplinarną dla Studentów  

i Doktorantów Uniwersytetu lub Sąd, 

5) uchwały Rady o ustaniu członkostwa.  
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2. Rada może podjąć uchwałę o ustaniu członkostwa członka Rady na skutek:  

1) trzech nieusprawiedliwionych nieobecności członka Rady na posiedzeniach 

Rady,  

2) działania członka Rady na niekorzyść Samorządu, 

3) wniosku grupy co najmniej ¼ ogólnej liczby doktorantów, 

4) Komisji Rewizyjnej, 

5) Przewodniczącego Rady, 

6) Kierownika Studiów Doktoranckich. 

3. Wnioski przedłożone przez osoby i organy wymienione w ust. 2 muszą zawierać 

uzasadnienie. 

4. Rada podejmuje uchwałę o ustaniu członkostwa członka Rady bezwzględną 

większością głosów, przy obecności 2/3 składu Rady. 

5. Wniosek o odwołanie Rady może złożyć: 

1) grupa co najmniej 1/4 ogólnej liczby doktorantów, 

2) Komisja Rewizyjna, 

3) Przewodniczący Rady, 

4) Kierownik Studiów Doktoranckich. 

6. Decyzję o odwołaniu Rady podejmuje się większością 2/3 głosów ważnych, przy 

obecności co najmniej 1/4 ogólnej liczby doktorantów Uniwersytetu w głosowaniu 

tajnym podczas zebrania wyborczego. 

7. Odwołanie Rady w całości powoduje zakończenie bieżącej kadencji Rady. 

 

Rozdział 4 

Komisja Rewizyjna 

 

§23 

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Samorządu.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybierany jest 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybierany jest bezwzględną większością 

głosów członków Komisji. 

4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie innych organów 

Samorządu. 
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5. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera się na zebraniu wyborczym spośród 

zgłoszonych kandydatów. Bierne prawo wyborcze do Komisji Rewizyjnej 

przysługuje wszystkim członkom Samorządu za wyjątkiem członków: 

1) ukaranych prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów  

i Doktorantów, zawieszającym go w prawach doktoranta, 

2) będących członkami Rady. 

6. Co najmniej raz w roku Komisja Rewizyjna zobowiązana jest przedstawić 

Kierownikowi Studiów Doktoranckich sprawozdania ze swojej działalności oraz 

ocenę pracy Samorządu. 

7. Komisja Rewizyjna ma obowiązek zamieszczenia sprawozdania ze swojej 

działalności oraz ocenę pracy Samorządu na stronie internetowej Samorządu. 

 

Rozdział 5 

Posiedzenia Organów 

 

§24 

1. Posiedzenia wszystkich organów Samorządu ją jawne. 

2. Posiedzenia organów zwołuje jego przewodniczący z własnej inicjatywy lub na 

wniosek: 

1) Rektora, 

2) Kierownika Studiów Doktoranckich, 

3) co najmniej dwóch trzecich członków organu. 

3. Przewodniczący organu, zwołując posiedzenie, wyznacza jego termin i miejsce. 

4. Posiedzenie organu otwiera i prowadzi jego przewodniczący lub wyznaczony przez 

niego członek tego organu. 

5. Osoba prowadzająca posiedzenie: 

1) dba o porządek posiedzenia; 

2) przeprowadza dyskusje; 

3) udziela i odbiera prawo głosu; 

4) przeprowadza głosowania. 

 

§25 

1. Członek organu zobowiązany jest do udziału w jego pracach i uczestnictwa  

w posiedzeniach.  
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2. Nieobecność należy usprawiedliwić. 

 

§26 

1. Protokół z posiedzenia organu sporządza sekretarz danego organu lub w przypadku 

jego nieobecności, osoba wyznaczona przez Przewodniczącego organu. 

2. Protokół odzwierciedla przebieg posiedzenia organu, w szczególności: 

1) termin i miejsce posiedzenia, 

2) imiona i nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu, 

3) przeprowadzone głosowania,  

4) podjęte uchwały,  

5) wnoszone wnioski osób obecnych na posiedzeniu. 

3. Protokoły z posiedzeń organów są jawne. Ich kopie przechowywane są  

w dokumentacji danego organu. 

4. Zatwierdzenie protokołu następuje poprzez podpisanie go przez przewodniczącego 

danego organu oraz osobę sporządzająca protokół. 

 

Rozdział 6 

Sąd Koleżeński Samorządu Doktorantów 

 
§27 

1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie oraz za czyny 

uchybiające godności doktoranta, doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną 

na zasadach określonych ustawą.  

2. Członków Sądu Koleżeńskiego powołuje Rada spośród doktorantów. 

3. Sąd Koleżeński orzeka: 

1) w pierwszej instancji w składzie 3 członków, zwany dalej „składem 

orzekającym”, 

2) w drugiej instancji w składzie 5 członków, zwany dalej „odwoławczym 

składem orzekającym”. 

4. Sąd Koleżeński jest niezawisły w orzekaniu. 

5. Członek Sądu Koleżeńskiego, który rozstrzyga sprawę w pierwszej instancji nie 

może być członkiem składu orzekającego w drugiej instancji.  
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§28 

1. Na pierwszym posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego, członkowie wybierają spośród 

siebie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, bezwzględną większością głosów. 

2. Do zadań Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego należy organizowanie pracy 

Sądu, w szczególności wyznaczanie składów orzekających, ich przewodniczących, 

protokolantów oraz terminów rozpraw. 

3. Z pełnieniem funkcji członka Sądu Koleżeńskiego nie można łączyć mandatów 

członka innego organu Samorządu. 

4. Członkiem Sądu Koleżeńskiego nie może być doktorant ukarany prawomocnym 

wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów ani Sądu 

Koleżeńskiego. 

 

§29 

W terminie do 7 dni od daty wpłynięcia wniosku do Sądu Koleżeńskiego 

Przewodniczący wyznacza członków składu orzekającego oraz termin i miejsce rozprawy. 

 

§30 

1. Obwinionemu przysługuje prawo do obrony i ma prawo ustalić dla siebie obrońcę. 

2. Obrońcą może być inny członek Samorządu lub pracownik Uniwersytetu. 

3. Pełnomocnictwo dla obrońcy winno być udzielone na piśmie lub ustnie do 

protokołu rozprawy. 

 

Rozdział 7 

Zasady przeprowadzania wyborów przedstawicieli doktorantów do organów 

kolegialnych i wyborczych Uniwersytetu 

 

§31 

1. Organami kolegialnymi Uniwersytetu są: 

1) Senat, 

2) Rady Wydziałów. 

2. Organami wyborczymi Uniwersytetu są: 

1) Uczelniane Kolegium Elektorów w przypadku wyboru Rektora i Prorektorów, 

2) Rada Wydziału w przypadku wyboru Dziekana i Prodziekanów. 
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§32 

1. Przedstawicielami doktorantów w organach wymienionych w § 31 mogą być 

wyłącznie osoby o statusie doktoranta, nieukarane prawomocnie, przez Sąd 

Koleżeński albo przez Komisję Dyscyplinarną dla Studentów i Doktorantów karą  

zawieszenia w prawach doktoranta. 

2. Kadencja przedstawicieli doktorantów w organach kolegialnych i wyborczych 

Uniwersytetu trwa cztery lata, jednak nie dłużej niż kadencja danego organu.  

3. Mandat przedstawiciela doktorantów organach Uniwersytetu wygasa gdy: 

1) osoba posiadająca mandat utraciła bierne prawo wyborcze, 

2) osoba posiadająca mandat zrzekła się mandatu, 

3) osoba posiadająca mandat utraciła status doktoranta, 

4) doszło do prawomocnego ukarania osoby posiadającej mandat przez Komisję 

Dyscyplinarną dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu lub Sąd Koleżeński, 

5) uchwały Rady o ustaniu członkostwa.  

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu w danym organie, przed upływem kadencji, 

wakat uzupełnia kandydat, który uzyskał w wyborach następną największą liczbę 

głosów. W przypadku niemożności powołania kandydata, Przewodniczący Rady 

zobowiązany jest do przeprowadzenia wyborów uzupełniających 

 

§33 

Wyboru przedstawiciela doktorantów do Senatu dokonuje Rada bezwzględną 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania 

członków. 

 

§34 

W celu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli doktorantów do organów o których 

mowa w § 31 ust. 2 Przewodniczący Rady zwołuje zebranie wyborcze. 

 

§35 

Wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału dokonują doktoranci na zebraniach 

wyborczych organizowanych przez Radę, zgodnie z wytycznymi oraz pod nadzorem 

Uczelnianej Komisji Wyborczej.  
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§36 

1. Rada Samorządu Doktorantów przyjmuje zgłoszenia kandydatów na: 

1) Elektorów, 

2) przedstawicieli doktorantów do Rad Wydziałów. 

2. Zgłoszenia kandydatów, o których mowa w § 31 ust. 2 dokonuje się na 

formularzach stanowiących załączniki do obowiązującego Regulaminu 

Wyborczego UMP. 

 

§37 

Kandydata na przedstawiciela doktorantów do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz 

do Rady Wydziału, może zgłosić tylko i wyłącznie inny doktorant posiadający ważną 

legitymację doktorancką. 

 

§38 

1. Terminy i miejsce przyjmowania zgłoszeń oraz termin i miejsce zebrania 

wyborczego są odpowiednio wcześniej ogłoszone w formie komunikatu Rady na 

stronie internetowej Samorządu. 

2. Zebraniu wyborczemu przewodniczy Przewodniczący Rady lub wyznaczona przez 

niego osoba. 

3. Przebieg zebrania wyborczego jest protokołowany przez osobę wyznaczoną przez 

przewodniczącego zebrania, zaakceptowaną bezwzględną większością głosów 

przez obecnych i uprawnionych do głosowania. 

4. Przewodniczący zebrania powołuje komisję skrutacyjną z osób obecnych, 

uprawnionych do głosowania na Zgromadzeniu. 

5. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach. 

6. Głosy wyborców (doktorantów) muszą być oddane osobiście. 

7. Liczenie głosów może odbyć się metodą elektroniczną lub tradycyjną; sposób 

liczenia głosów ustala właściwa przewodniczący zebrania, po uzyskaniu akceptacji 

członków zebrania. 

 

§39 

1. Wyboru przedstawicieli dokonuje się w głosowaniu tajnym na poszczególnych 

kandydatów wykazanych na liście wyborczej uszeregowanych w porządku 

alfabetycznym z podziałem na Wydziały. Głosowanie odbywa się poprzez 
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zakreślanie kandydatów, którym udziela się poparcia. Głos jest ważny, jeżeli liczba 

kandydatów, którym udzielono poparcia nie jest większa od dostępnych mandatów. 

2. Mandat otrzymują osoby, które uzyskały największą liczbę głosów, jednak nie 

mniejszą niż połowa głosów obecnych doktorantów na zebraniu wyborczym. Jeżeli 

na skutek otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów 

niemożliwe jest wyłonienie przedstawicieli, przeprowadza się dodatkową turę 

wyborów między tymi kandydatami. 

3. Wybory są ważne jeżeli uczestniczy w nich co najmniej ½ ogólnej liczby 

uprawnionych do głosowania. 

4. W przypadku nie spełnienia wymogu określonego w ust. 3 dotyczącego wymaganej 

ilości osób niezbędnych do przeprowadzenia głosowania, przeprowadza się 

bezpośrednio drugie  zebranie,  które  jest  ważne  bez  względu  na  liczbę  osób   

w  nim  uczestniczących. 

 

Rozdział 8 

Porządek zebrań wyborczych 

 

§ 40 

1. Zebrania wyborcze przeprowadzane są według następującego porządku obrad: 

1) otwarcie zebrania i powołanie protokolanta, 

2) wybór komisji mandatowej w liczbie co najmniej dwóch, spośród których 

zostaje wybrany przewodniczący. Komisja stwierdza ważność zebrania na 

podstawie list obecności, 

3) omówienie regulaminu wyborów, 

4) zwięzłe przedstawienie kandydatów: 

a) imię i nazwisko, 

b) stopień lub tytuł naukowy, 

c) stanowisko, funkcja, 

d) miejsce odbywania Studiów Doktoranckich (Katedra/Zakład/Klinika), 

5) powołanie komisji skrutacyjnej, w liczbie co najmniej dwóch, spośród których 

zostaje wybrany przewodniczący, 

6) głosowanie tajne, 

7) liczenie głosów, 

8) ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego zebrania, 
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9) ewentualne powtórzenie głosowania. 

 

§ 41 

Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie regulują: Statut oraz 

Regulamin Wyborczy Uniwersytetu. 

 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

 

§42 

O zmianach w Regulaminie decyduje Rada bezwzględną większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy składu.  

 

§43 

1. Regulamin oraz ewentualne jego zmiany wymagają stwierdzenia przez Senat jego 

zgodności z Prawem o szkolnictwie wyższym i Statutem Uczelni. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio 

przepisy Ustawy, aktów wykonawczych do niej i regulaminu studiów. 

 

§44 

Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat jego zgodności z 

Prawem o szkolnictwie wyższym i Statutem Uczelni. 

 

 


