
Regulamin Rady Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne 

§1 

Regulamin Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

zwany dalej Regulaminem, stanowi uzupełnienie zapisów znajdujących się w Regulaminie Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

 

§2 

Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zwana dalej 

Radą, działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164 z dnia 30 

sierpnia 2005 r. poz. 1365 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą,  Statutu Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego  

w Poznaniu oraz niniejszego Regulaminu. 

 

 

Rozdział II - Działalność i organizacja pracy Rady 

§3 

Rada może nawiązywać współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o tych samych lub podobnych 

celach, w szczególności z Krajową Reprezentacją Doktorantów, o której mowa w art. 209 ust. 1 Ustawy. 

 

§4 

Poza określonymi w §13 ust. 4 i 5 Regulaminu Samorządu Doktorantów UMP Rada ma na celu: 

a) integrację środowiska doktorantów, 

b) promowanie, upowszechnianie i propagowanie działalności naukowej i kulturalnej doktorantów, 

c) organizację wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej, 

d) działanie na rzecz stałych pozytywnych zmian w sytuacji doktorantów oraz przestrzegania ich praw. 

 

 



 

§5 

1. Członek Rady: 

a) ma prawo do zgłaszania opinii i wniosków do organów Rady, 

b) ma obowiązek uczestnictwa w pracach i spotkaniach Rady, 

c) zobowiązany jest do przestrzegania uchwał organów Rady, 

d) ma prawo uczestniczenia w głosowaniach, 

e) zobowiązany jest do przedstawienia usprawiedliwienia nieobecności na spotkaniu Rady w terminie 14 

dni od posiedzenia Rady w formie papierowej lub elektronicznej; usprawiedliwienie zostaje dołączone 

do listy obecności członków Rady. 

2. W prace Rady, na zasadzie wolontariatu, mogą włączyć się wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich na 

Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wolontariusz nie ma prawa 

uczestniczenia w głosowaniach Rady. 

 

§6 

1. Rada zbiera się nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące. 

2. Posiedzenia Rady przebiegają według porządku obrad zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady  

i zatwierdzonego przez Radę.  

3. Przewodniczący Rady zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków Rady o terminie i miejscu nie 

później niż na 7 dni przed datą posiedzenia. Powiadomienia dokonuje się poprzez pocztę elektroniczną  

i ogłoszenie na oficjalnej stronie internetowej. Proponowany porządek obrad zostaje przekazany nie 

później niż 3 dni przez datą posiedzenia. 

4. W posiedzeniach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, goście zaproszeni przez Przewodniczącego 

Rady lub innego członka Rady. 

5. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć każdy członek Samorządu Doktorantów, bez prawa do udziału 

w głosowaniu. Obecność odnotowana jest w protokole zebrania.  

 

§7 

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w przypadku spraw 

nieosobowych oraz tajnym w sprawach osobowych, chyba że niniejszy regulamin lub Regulamin 

Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stanowi 

inaczej. 

2. Na wniosek członka Rady, prowadzący obrady zarządza głosowanie tajne w sprawie nieosobowej, co 

zostaje odnotowane w protokole zebrania. Wniosek musi zostać uzasadniony. 



 

 

Rozdział III - Pełnomocnicy Rady 

§8 

1. Rada spośród członków Samorządu Doktorantów (z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej SD) powołuje 

Pełnomocnika Rady ds.: 

a) Dydaktyki, 

b) Promocji, 

c) Współpracy i Integracji. 

2. Do obowiązków pełnomocników należą: 

a) Pełnomocnik Rady ds. Dydaktyki: 

(a) współpraca z Uczelnianym Zespołem Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

(b) współpraca z Wydziałowym Zespołem Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia – na 

każdym wydziale, 

(c) współpraca z innymi komisjami i zespołami uczelnianymi i wydziałowymi zajmującymi się 

kwestiami kształcenia i dydaktyki doktorantów, 

(d) koordynowanie prac nad regulacjami prawnymi dotyczącymi kształcenia i dydaktyki 

doktorantów, 

(e) koordynowanie prac nad programami studiów doktoranckich. 

b) Pełnomocnik Rady ds. Promocji: 

(a) umieszczanie i aktualizowanie informacji na oficjalnej witrynie internetowej oraz profilu na 

portalu społecznościowym Facebook, 

(b) współpraca z Działem Promocji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu, 

(c) promowanie Rady i jej działań w środowisku doktoranckim, 

(d) poszukiwanie sponsorów wspierających wydarzenia organizowane przez Radę. 

c) Pełnomocnik Rady ds. Współpracy i Integracji: 

(a) współpraca z Radą Poznańskiego Porozumienia Doktorantów, 

(b) współpraca z samorządami doktorantów innych uczelni w Polsce oraz poza jej granicami, 

(c) organizacja wydarzeń mających na celu integrację środowiska doktoranckiego, 

(d) współpraca z organizacjami doktoranckimi działającymi na Uniwersytecie Medycznym im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz w Polsce i poza jej granicami. 



 

 

Rozdział IV - Postanowienia końcowe 

§9 

1. Zmiany do Regulaminu wprowadza się w drodze uchwały Rady większością co najmniej 2/3 głosów, przy 

obecności co najmniej ¾ członków Rady. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


