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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Niniejszy Regulamin Samorządu Doktorantów określa zasady organizacji oraz tryb działania 
Samorządu Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

§ 2 

Ilekroć w przepisach niniejszego Regulaminu jest mowa o: 

1. Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.); 

3. organach uczelni – należy przez to rozumieć Senat, rady podstawowych jednostek 
organizacyjnych, Rektora oraz kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych; 

4. studium – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną uczelni posiadającą uprawnienia 
do prowadzenia studiów III stopnia; 

5. Samorządzie – należy przez to rozumieć Samorząd wszystkich doktorantów Uniwersytetu; 

6.  Samorządzie Studium – należy przez to rozumieć Samorząd doktorantów jednostki 
organizacyjnej uczelni; 

7. statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu; 

8.  regulaminie studiów – należy przez to rozumieć regulamin studiów doktoranckich 
Uniwersytetu. 

§ 3 

1. Samorząd tworzą wszyscy doktoranci Uniwersytetu. 

2. Samorząd Studium tworzą wszyscy doktoranci danego studium. 

§ 4 

1. Utrata członkostwa w Samorządzie następuje w razie utraty statusu doktoranta Uniwersytetu. 

§ 5 

1. Samorząd działa poprzez swoje kolegialne organy, które są jedynymi reprezentantami ogółu 
Doktorantów Uniwersytetu w rozumieniu ustawy. 

2. Organami Samorządu są: 

1) w Uniwersytecie: 

a. Sejmik Doktorantów; 

b. Prezydium Sejmiku Doktorantów; 



c. Komisja Rewizyjna; 

d. Sąd Koleżeński. 

2) w ramach każdego studium – Rada Doktorantów Wydziału albo Rada Doktorantów Instytutu. 

§ 6 

1. Właściwe organy Samorządu obowiązane są stać na straży słusznych zbiorowych i indywidualnych 
interesów doktorantów, w szczególności reprezentować je i popierać wobec organów uczelni                
i poszczególnych jednostek, a także pracowników Uniwersytetu. 

2. Przedstawiciele doktorantów w organach Samorządu obowiązani są wykonywać swoje obowiązki     
z należytą starannością, kierując się kodeksem etyki doktoranta, interesem doktorantów i dobrem 
Uniwersytetu. 

3. Każdy doktorant może zwrócić się do właściwego organu Samorządu Doktorantów z dotyczącą 
studiów doktoranckich lub doktorantów sprawą indywidualną bądź dotyczącą ogółu w celu jej 
załatwienia we właściwym trybie. 

4. Jeżeli organ Samorządu Doktorantów określony w ust. 3 nie jest właściwy do rozpatrzenia sprawy, 
przekazuje ją do organu właściwego, informując o tym wnioskodawcę. 

 

Rozdział II  

Sejmik Doktorantów 

§ 7 

1. Sejmik Doktorantów, zwany dalej Sejmikiem, jest uczelnianym organem Samorządu o charakterze 
uchwałodawczym i opiniodawczym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Sejmik składa się z delegatów wybieranych przez Samorządy Studiów, w trybie i liczbie 
przewidzianej w ordynacji wyborczej, która stanowi załącznik numer 1 niniejszego regulaminu. 

3. Kadencja Sejmiku trwa rok i rozpoczyna się 1 listopada, a kończy 31 października. 

§ 8 

1. Mandat delegata Sejmiku wygasa w przypadku: 

1) utraty statusu doktoranta Uniwersytetu; 

2) prawomocnego ukarania przez Sąd Koleżeński lub komisję dyscyplinarną; 

3) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego u Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; za 
zrzeczenie się mandatu uważa się również nieuczestniczenie w pracach Sejmiku polegające 
na 3 nieusprawiedliwionych nieobecnościach lub długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej 
należyte sprawowanie obowiązków, stwierdzonej uchwałą Komisji Rewizyjnej; 

4) wyjazdu na zagraniczne studia, wyjazdu badawczo – naukowego, stażu trwającego dłużej niż 
trzy miesiące; 

5) odwołania przez Samorząd Studium większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności 
przynajmniej połowy regulaminowego składu. 



2. W razie wygaśnięcia mandatu delegata Sejmiku, Marszałek zwraca się do Samorządu Studium, z 
którego pochodził dany delegat, o wybranie nowego przedstawiciela w ciągu 14 dni. 

3. Jeżeli Samorząd Studium nie wybierze nowego przedstawiciela uznaje się, iż odstąpił od wyboru, a 
nieobsadzonego mandatu nie wlicza się do kworum. 

4. Nie można łączyć mandatu członka Sejmiku i Komisji Rewizyjnej. 

§ 9 

1. Do kompetencji Sejmiku należy w szczególności: 

1. uchwalanie Regulaminu Samorządu Doktorantów oraz dokonywanie jego zmian 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów; 

2. uzgodnienie treści regulaminu studiów z Senatem Uniwersytetu; 

3. wybór członków pozostałych organów Samorządu w Uniwersytecie; 

4. wybór przedstawicieli do Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Doktorantów spośród 
doktorantów Uniwersytetu; 

5. wybór przedstawicieli doktorantów do Senatu, Uczelnianego Kolegium Elektorów, 
Rady Bibliotecznej, kandydatów do komisji dyscyplinarnej dla doktorantów                    
i odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów; tryb wyborów reguluje 
ordynacja stanowiąca załącznik numer 2 do niniejszego regulaminu; 

6. wybór przedstawiciela Uniwersytetu na Zjazd Delegatów (zjazd wyborczy Krajowej 
Reprezentacji Doktorantów) spośród doktorantów Uniwersytetu;  

7. tworzenie i znoszenie komisji do poszczególnych spraw oraz powoływanie                      
i odwoływanie ich członków; 

8. udzielanie absolutorium dotychczasowemu Przewodniczącemu Prezydium Sejmiku 
Doktorantów, poszczególnym członkom Prezydium, członkom komisji (jeżeli zostały 
powołane) z wykonanych obowiązków przed dokonaniem wyboru nowych władz. 
Członkowie wymienionych organów, którzy nie otrzymali absolutorium tracą bierne 
prawo wyborcze na okres jednej kadencji; 

9. podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej lub strajku na terenie 
całego Uniwersytetu; 

10. odwoływanie członków Prezydium Sejmiku Doktorantów, na wniosek Komisji 
Rewizyjnej, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 statutowego składu; 

11.  kierowanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego; wnioskowanie do Rektora o 
przekazanie danej sprawy do Sądu Koleżeńskiego, a nie do rzecznika 
dyscyplinarnego; 

12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych w ustawie lub statucie do kompetencji 
uczelnianego organu uchwałodawczego Samorządu albo zastrzeżonych w niniejszym 
regulaminie do kompetencji Sejmiku. 

 

 



§ 10 

1. Pracami Sejmiku kieruje jego Marszałek, a w przypadku jego nieobecności Wicemarszałek. Funkcji 
Marszałka i Wicemarszałka nie można łączyć z mandatem członka Prezydium. 

2. Decyzje Sejmiku podejmowane są w drodze głosowania – w formie uchwał. Głosowania 
przeprowadza komisja skrutacyjna, licząca od 2 do 4 członków, wyznaczana przez Marszałka. 

3. W razie nagłej konieczności, jeżeli nie ma możliwości zebrania się Sejmiku, głosowanie jawne może 
odbywać się drogą elektroniczną, poprzez oddanie głosów drogą mailową z wcześniej podanych przez 
delegatów adresów. W takim przypadku nad przebiegiem głosowania czuwa Komisja Rewizyjna. 

4. Każdy delegat dysponuje jednym głosem. 

5. Sejmik podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy delegatów 
w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej. 

6. W sprawach personalnych Sejmik podejmuje uchwały w głosowaniach tajnych, zawsze 
indywidualnie wobec każdej osoby. 

7. Na wniosek delegata Sejmik przeprowadza głosowanie tajne. 

8. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad może zgłosić każdy z delegatów po otwarciu obrad. 

9. Z posiedzenia Sejmiku sporządza się protokół. Protokolanta każdorazowo wyznacza Marszałek. 

10. Uchwały, protokoły z obrad oraz inne dokumenty Sejmiku podpisuje Marszałek, a w przypadku 
jego nieobecności Wicemarszałek. 

11. Uchwały Sejmiku wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. 

12. Uchwały są publikowane (w ciągu 7 dni od podjęcia), a protokoły z obrad oraz inne dokumenty 
Sejmiku podawane do wiadomości doktorantów Uniwersytetu (w ciągu 14 dni) na stronie 
internetowej Samorządu. 

§ 11 

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmiku odbywa się w pierwszym tygodniu listopada, w 
terminie wyznaczonym przez Uczelnianą Komisją Wyborczą. 

2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmiku nie może zakończyć się przed wyborem Marszałka 
i Wicemarszałka, Prezydium, członków Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu Koleżeńskiego. 

3. Do czasu wyboru nowego Marszałka posiedzenie prowadzi ustępujący Marszałek. 

4. Sejmik wybiera ze swego grona Marszałka i Wicemarszałka bezwzględną większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Sejmiku. 

5. Ilekroć w postanowieniach niniejszego regulaminu oraz jego załączników jest mowa o „większości 
bezwzględnej”, rozumie się przez to większą ilość głosów „za”, niż sumy głosów wstrzymujących się     
i przeciwnych. 

6. Kolejne posiedzenia Sejmiku zwołuje Marszałek co najmniej raz na dwa miesiące. Posiedzenie 
zwołuje się również na wniosek: 

1) co najmniej pięciu delegatów; 



2) Prezydium Sejmiku Doktorantów; 

3) co najmniej trzech rad studiów; 

4) Komisji Rewizyjnej. 

7. W posiedzeniach Sejmiku obowiązani są uczestniczyć wszyscy jego delegaci. 

8. W posiedzeniach Sejmiku z głosem doradczym mogą uczestniczyć przedstawiciele doktorantów w 
Senacie Uniwersytetu, Komisja Rewizyjna oraz osoby zaproszone przez Marszałka. 

9. Informacja o zwołaniu posiedzenia Sejmiku powinna być przesłana za potwierdzeniem odbioru 
pocztą lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) wszystkim delegatom, Przewodniczącemu Sądu 
Koleżeńskiego, nie później niż 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Zdania poprzedzającego nie 
stosuje się, jeżeli obecni delegaci w liczbie co najmniej równej 2/3 składu Sejmiku wyrażą zgodę na 
otwarcie posiedzenia Sejmiku, pomimo braku jego wcześniejszego zwołania. 

§ 12 

1. Każda z komisji powołanych przez Sejmik może uchwalić regulamin swych prac, który podlega 
zatwierdzeniu przez Sejmik. 

2. W skład komisji może wchodzić od 3 do 7 osób. 

3. Każda z komisji wybiera ze swojego grona jej Przewodniczącego. 

§ 13 

1. Sejmik powołuje nie później niż w ostatnim tygodniu września Uczelnianą Komisję Wyborczą. Przy 
podejmowaniu uchwały nie jest wymagane kworum wskazane w § 10 ust. 5 niniejszego regulaminu. 

2. Kadencja Uczelnianej Komisji Wyborczej trwa do momentu powołania nowej Uczelnianej Komisji 
Wyborczej. 

3. Do kompetencji Komisji należy przeprowadzanie wyborów do organów samorządu doktorantów, 
tak na szczeblu uczelnianym jak i w poszczególnych jednostkach. Tryb wyborów reguluje „Ordynacja 
wyborcza do organów Samorządu Doktorantów Studium i Uniwersytetu”, stanowiąca załącznik 
numer 1 do niniejszego regulaminu. 

 

Rozdział III  

Prezydium Sejmiku Doktorantów 

§ 14 

1. Prezydium Sejmiku Doktorantów, zwane dalej Prezydium, jest uczelnianym organem 
wykonawczym Samorządu Doktorantów i składa się z: 

1. Przewodniczącego; 

2. Wiceprzewodniczącego; 

3. Sekretarza; 

4. dwóch członków.  



2. Prezydium kieruje działalnością Samorządu na podstawie niniejszego regulaminu oraz uchwał 
Sejmiku. 

3. Prezydium ponosi odpowiedzialność przed Sejmikiem na zasadach określonych w niniejszym 
regulaminie. 

 

§ 15 

1. Przewodniczący jest wybierany przez Sejmik spośród jego członków większością 2/3 ważnie 
oddanych głosów w obecności co najmniej połowy delegatów. 

2. Kandydatów na Przewodniczącego zgłasza grupa przynajmniej 3 delegatów. 

3. Do kompetencji i obowiązków Przewodniczącego należy: 

1. reprezentowanie Samorządu Doktorantów na zewnątrz;  

2. przewodniczenie i kierowanie pracami Prezydium z prawem głosu; 

3. zwoływanie posiedzeń Prezydium; 

4. podział kompetencji i obowiązków w ramach Prezydium; 

5. powoływanie Wiceprzewodniczącego i Sekretarza spośród członków Prezydium z 
określeniem zakresu ich obowiązków oraz delegowanie spośród członków Prezydium 
osób do prowadzenia wybranych spraw w zakresie należącym do jego kompetencji. 

§ 16 

Pozostali członkowie Prezydium wybierani są indywidualnie przez Sejmik spośród jego członków 
bezwzględną większością ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.  

§ 17 

1. Mandat członka Prezydium w trakcie trwania jego kadencji wygasa w przypadku: 

1. utraty statusu doktoranta Uniwersytetu; 

2. rezygnacji przez oświadczenie pisemne skierowane do Przewodniczącego Prezydium lub 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; fakt ten podlega stwierdzeniu w drodze uchwały 
Prezydium; 

3. długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej należyte sprawowanie obowiązków, stwierdzonej 
uchwałą Prezydium podjętą większością co najmniej 2/3 głosów i zatwierdzoną uchwałą 
Komisji Rewizyjnej; 

4. rażącego zaniedbywania obowiązków członka Prezydium lub działania na szkodę środowiska 
doktorantów – wówczas Prezydium uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów 
może skierować wniosek do Komisji Rewizyjnej o odwołanie członka Prezydium. 

§ 18 

1. Do kompetencji i obowiązków Prezydium należy w szczególności: 

1. kierowanie bieżącą działalnością Samorządu; 



2. współpraca z organami Uniwersytetu we wszelkich sprawach należących do zakresu działania 
Samorządu; 

3. powoływanie, na wniosek Przewodniczącego, pełnomocników do wykonywania określonych 
zadań; 

4. podejmowanie działań na rzecz pozytywnych zmian w sytuacji doktorantów oraz 
przestrzegania ich praw; 

5. informowanie doktorantów Uniwersytetu o działalności Krajowej Reprezentacji 
Doktorantów; 

6. przygotowywanie i przedstawianie Sejmikowi sprawozdania z działalności w terminie co 
najmniej 5 dni przed posiedzeniem Sejmiku, na którym ma zapaść decyzja o udzieleniu bądź 
nie absolutorium; 

7. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach będących przedmiotem działalności 
Samorządu, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów. 

§ 19 

1. Prezydium obraduje na posiedzeniach, co najmniej raz w miesiącu. 

2. W posiedzeniach Prezydium z głosem doradczym uczestniczą przedstawiciele doktorantów w 
Senacie Uniwersytetu, Marszałek, co najmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej oraz osoby 
zaproszone przez Przewodniczącego. 

3. Informacja o zwołaniu posiedzenia Prezydium powinna być przesłana za potwierdzeniem odbioru 
pocztą lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) wszystkim członkom Prezydium, osobom 
uczestniczącym w obradach Prezydium z głosem doradczym oraz Przewodniczącemu Komisji 
Rewizyjnej, nie później niż 5 dni przed planowanym posiedzeniem. 

4. Wnioski o uzupełnienie porządku posiedzenia może zgłosić każdy z członków Prezydium po 
otwarciu posiedzenia. 

§ 20 

Jeżeli posiedzenie Prezydium nie zostanie zwołane w okresie dłuższym niż 2 miesiące od 
poprzedniego, posiedzenie Prezydium może zwołać i jemu przewodniczyć Wiceprzewodniczący. 

§ 21 

1. Prezydium podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał podejmowanych bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej 2 jego członków i Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub osoby go zastępującej. 

3. Uchwały Sejmiku wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. Uchwały publikowane są na stronie 
internetowej Samorządu Doktorantów w ciągu 7 dni od ich podjęcia. 

§ 22 

1. Obrady Prezydium są protokołowane. 

2. Protokół sporządza Sekretarz. 

3. Uchwały Prezydium podpisywane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 



4. Sprawozdania z posiedzeń Prezydium podawane są do wiadomości na stronie internetowej 
Samorządu Doktorantów UAM w terminie 14 dni. 

5. W przypadku głosowań dotyczących spraw personalnych oraz w kwestii tajności głosowania 
stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Sejmiku. 

Rozdział IV  

Komisja Rewizyjna 

§ 23 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie bieżącej działalności Prezydium, w szczególności 
prawidłowej realizacji zadań określonych przez Sejmik i podjętych uchwał. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień wcześniejszych Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do: 

1. przygotowania sprawozdania z kontroli prac Przewodniczącego, Prezydium oraz jego 
poszczególnych członków, zawierającego własną ocenę wykonywanych zadań                             
i przedstawienie go Sejmikowi; 

2. wnioskowania o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium; 

3. Komisja Rewizyjna, w drodze uchwały, może wnioskować do Sejmiku o odwołanie członka 
Prezydium. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego 
doręczenia Marszałkowi. 

§24 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych indywidualnie przez Sejmik bezwzględną 
większością głosów na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji w obecności co najmniej połowy 
delegatów, spośród kandydatów przedstawionych przez Samorządy Studiów. 

§25 

1. Komisja Rewizyjna, spośród swoich członków, powołuje i odwołuje bezwzględną większością 
głosów Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

2. Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin wewnętrzny. 

3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w 
obecności co najmniej 2 członków. 

4. Na wniosek przynajmniej jednego członka Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący zarządza 
głosowanie tajne. 

5. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek 
dwóch jej członków. 

6. Mandat członka Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania jego kadencji wygasa w przypadku: 

1. utraty statusu doktoranta Uniwersytetu; 

2. rezygnacji przez oświadczenie pisemne skierowane do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; 
fakt ten podlega stwierdzeniu w drodze uchwały Komisji Rewizyjnej; za złożenie rezygnacji 
uważa się również nieuczestniczenie w pracach Komisji Rewizyjnej polegająca na                       



3 nieusprawiedliwionych nieobecnościach lub długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej 
należyte sprawowanie obowiązków, stwierdzonej uchwałą Komisji Rewizyjnej; 

3. rażącego zaniedbywania obowiązków członka Komisji Rewizyjnej lub działania na szkodę 
środowiska doktorantów, stwierdzonego uchwałą Komisji Rewizyjnej. 

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej w poczet tego organu wchodzi 
następna osoba z listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej, ustalanej zgodnie z „Ordynacją 
wyborczą do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu i Studium”, stanowiącej załącznik 
numer 1 niniejszego regulaminu. 

8. W przypadku wyczerpania listy kandydatów, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Komisja 
Rewizyjna może działać w pomniejszonym składzie, jednak nie mniej licznym niż 2 osoby. 

 

Rozdział V 

Samorząd Studium 

§ 26 

1. Rada Doktorantów Wydziału lub Rada Doktorantów Instytutu, zwana dalej Radą Studium jest 
organem samorządu studium o charakterze uchwałodawczym i opiniodawczym w rozumieniu 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. W skład Rady Studium wchodzi od trzech do siedmiu członków.  

§ 27 

1. Kadencja Rady Studium trwa jeden rok. 

2. Wyboru członków Rady Studium dokonują spośród siebie doktoranci danej jednostki 
organizacyjnej Uniwersytetu zgodnie z „Ordynacją wyborczą do organów Samorządu Doktorantów 
Studium i Uniwersytetu”, stanowiącej załącznik numer 1 niniejszego regulaminu. 

§ 28 

1. Mandat członka Rady Studium wygasa wraz z upływem kadencji.  

2. § 8 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio. 

3. Nie można łączyć mandatu członka Rady Studium i Komisji Rewizyjnej. 

§ 29 

1. Do kompetencji Rady Studium należy w szczególności: 

1. reprezentowanie doktorantów studium i obrona ich interesów; 

2. reprezentowanie doktorantów studium wobec władz danego studium; 

3. współpraca z władzami danego studium w sprawach doktoranckich; 

4. wydawanie opinii w sprawie powołania i odwołania kierownika studiów doktoranckich; 



5. opiniowanie przedstawionych projektów oraz zgłaszanie władzom danego studium własnych 
propozycji uchwał, zarządzeń i decyzji – we wszystkich sprawach dotyczących doktorantów 
studium; 

6. wyrażanie opinii i zgłaszanie wniosków we wszystkich sprawach dotyczących doktorantów 
studium; 

7. wybór przedstawicieli Samorządu Doktorantów w Radzie Wydziału albo Radzie Instytutu 

zgodnie z ordynacją, stanowiącą załącznik numer 2 niniejszego regulaminu; 

8. wybór przedstawicieli do Wydziałowej Komisji Ekonomicznej Doktorantów i komisji 
doktoranckiej, o której mowa w § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów 
doktoranckich, spośród doktorantów studium; 

9. powoływanie i odwoływanie przedstawicieli doktorantów do zespołów, komisji, rad 
tworzonych w danej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu; 

10. współpraca z innymi organami Samorządu; 

11. prowadzenie działalności w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych doktorantów 
studium; 

12. popieranie naukowych, artystycznych, kulturalnych i sportowych inicjatyw doktorantów 
studium; 

13. podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska doktorantów; 

14. współpraca z organizacjami doktoranckimi i studenckimi działającymi w danej jednostce; 

15. informowanie doktorantów studium o działalności innych organów samorządu oraz władz 
danego studium; 

16. wydawanie opinii przed przyjęciem przez Rady Wydziału/Rady Instytutu programów 
nauczania oraz planów studiów doktoranckich; 

17. wybór kandydata samorządu studium do Komisji Rewizyjnej; 

18. wybór kandydata na arbitra Sądu Koleżeńskiego; 

19. wybór kandydatów przedstawianych Sejmikowi do komisji dyscyplinarnej dla doktorantów     
i odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów; 

20. wykonywanie innych czynności należących do kompetencji organów samorządu studium oraz 
do kompetencji organów samorządu nieprzekazanych uczelnianym organom samorządu. 

§ 30 

1. Pracami Rady Studium kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności 
Wiceprzewodniczący Rady Studium. 

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. W celu usprawnienia swoich działań, Rada Studium może powierzyć swoim członkom również inne 
funkcje. 

§ 31 

1. Pierwsze posiedzenie Rady Studium kolejnej kadencji zwołuje i prowadzi ustępujący 
Przewodniczący Rady Studium najpóźniej w ostatnim tygodniu października. 

2. Posiedzenia Rady Studium zwołuje jej Przewodniczący w razie potrzeby, a także na wniosek: 

1. 2 członków Rady Studium; 

2. Prezydium Sejmiku; 

3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

3. O zwołaniu posiedzenia Przewodniczący Rady Studium zawiadamia nie później niż na 3 dni przed 
terminem posiedzenia: 

1. członków Rady Studium; 

2. wnioskodawców posiedzenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3. 

§ 32 

1. W posiedzeniach Rady Studium obowiązani są uczestniczyć wszyscy jej członkowie. 

2. W posiedzeniach dodatkowo uczestniczą z głosem doradczym: 

1. przedstawiciele doktorantów w Radzie Wydziału, nie będący członkami Rady Studium; 

2. wnioskodawcy posiedzenia, o których mowa w § 33 ust. 2 pkt 2 i 3; 

3. inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Studium, za zgodą Rady Studium. 

§ 33 

1. Porządek posiedzenia Rady Studium ustala jej Przewodniczący. 

2. Rada Studium może uzupełnić porządek posiedzenia o dodatkowe punkty na wniosek jej członka. 

§ 34 

1. Rada Studium podejmuje decyzje w drodze uchwał. 

2. Każdy członek Rady Studium dysponuje jednym głosem, z tym, że w razie równego rozkładu 
głosów, głos Przewodniczącego Rady jest wiążący. 

3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków 
Rady Studium. 

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 studium. 

§ 35 

1. Z posiedzenia Rady Studium sporządza się protokół. 

2. Protokoły posiedzeń, postanowienia, uchwały oraz inne dokumenty Rady Studium podpisuje 
Przewodniczący Rady. 

3. Uchwały Rady Studium podawane są do wiadomości doktorantów studium w sposób określony 
przez Radę Studium. 

 

Rozdział VI 

Sąd Koleżeński 

§ 36 

Sąd Koleżeński działa na podstawie Regulaminu stanowiącego załącznik numer 3 do niniejszego 
regulaminu. 

 

Rozdział VII 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie 1 października 2013 r. wcześniejszym stwierdzeniu przez Senat 
Uniwersytetu jego zgodności z ustawą i Statutem.  

2. W postępowaniu dotyczącym rozliczenia działalności organów Samorządu, których kadencja 
kończy się w roku 2013, stosuje się przepisy Regulaminu Samorządu Doktorantów obowiązującego w 
czasie jej rozpoczęcia. 

3. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc Regulamin Samorządu Doktorantów 
zatwierdzony uchwałą Senatu z dnia z dnia 27 listopada 2006 r. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik numer 1 

Ordynacja wyborcza do organów Samorządu Doktorantów Studium i Uniwersytetu 

 

1. Zasady ogólne 

§ 1 

1. Uczelniana Komisja Wyborcza ustala harmonogram wyborczy, który przekazuje Samorządom 
Studiów do 5 października. 

2. Samorządy Studiów zobowiązane są wybrać w terminach wyznaczonych w harmonogramie 
wyborczym Komisję Wyborczą Studium i przeprowadzić wybory do Rady Studium, wyłonić delegatów 
danego studium do Sejmiku Doktorantów oraz kandydatów do Sądu Koleżeńskiego, Komisji 
Rewizyjnej, Rady Bibliotecznej, komisji dyscyplinarnej dla doktorantów i odwoławczej komisji 
dyscyplinarnej dla doktorantów i przekazać wyniki Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

3. Jeżeli terminy wyznaczone w harmonogramie wyborczym nie zostaną zachowane wybory na 
danym studium przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza. 

§ 2 

1. Wybory do Rad Studium są powszechne, równe, bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu 
tajnym. 

2. Wybory składają się z dwóch etapów: wyboru Rady Studium oraz wyboru przez Radę Studium 
delegatów danego studium do Sejmiku Doktorantów, kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego, 
Komisji Rewizyjnej, Rady Bibliotecznej, komisji dyscyplinarnej dla doktorantów i odwoławczej komisji 
dyscyplinarnej dla doktorantów. 

 

2. Komisja Wyborcza Studium 

§ 3 

1. Komisja Wyborcza Studium jest organem wyborczym właściwym w sprawach przeprowadzania 
wyborów na danym studium. 

2. W skład Komisji Wyborczej Studium wchodzi od 2 do 4 osób, powołanych przez Radę Studium. 
Członkami Komisji Wyborczej Studium zostają te osoby spośród kandydatów zaproponowanych przez 
członków Rady Studium i posiadające status doktoranta danego studium, które kolejno uzyskały 
największą liczbę głosów. 

3. Kadencja Komisji Wyborczej Studium trwa do momentu powołania nowej Komisji Wyborczej 
Studium. 

4. Członkami komisji nie mogą być osoby kandydujące w wyborach do organów wskazanych w § 1 
ust. 2 oraz członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

5. Komisja Wyborcza Studium wybiera ze swego składu Przewodniczącego. 

§ 4 

Wygaśnięcie członkostwa w Komisji Wyborczej Studium następuje na skutek: 



1. utraty statusu doktoranta Uniwersytetu; 

2. złożenia pisemnej rezygnacji Przewodniczącemu Rady Studium lub Uczelnianej Komisji 
Wyborczej; 

3. wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach, o których mowa w § 1 ust. 2; 

4. odwołania przez Radę Studium większością 2/3 głosów;  

5. w przypadku prawomocnego ukarania przez Sąd Koleżeński lub komisję dyscyplinarną. 

§ 5 

Do zadań Komisji Wyborczej Studium należy: 

1. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem niniejszej ordynacji; 

2. przestrzeganie szczegółowego kalendarza czynności wyborczych; 

3. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem głosowania; 

4. zliczenie głosów, ogłoszenie wyników głosowań oraz przekazanie ich Uczelnianej Komisji 
Wyborczej do 23 października; 

5. wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej ordynacji, w szczególności czuwanie nad 
utrzymaniem porządku i spokoju w czasie głosowania. 

 

3. Uczelniana Komisja Wyborcza 

§ 6 

Nadzór nad wyborami sprawuje Uczelniana Komisja Wyborcza.  

§ 7 

1. Uczelniana Komisja Wyborcza jest najwyższym organem wyborczym właściwym w sprawach 
przeprowadzenia wyborów. 

2. W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej wchodzi od 2 do 4 osób, powołanych przez Sejmik 
najpóźniej w ostatnim tygodniu września. Członkami Uczelnianej Komisji Wyborczej zostają te osoby 
spośród kandydatów zaproponowanych przez delegatów Sejmiku i posiadające status doktoranta 
Uniwersytetu, które kolejno uzyskały największą liczbę głosów. 

3. Uczelniana Komisja Wyborcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego. 

4. Członkami komisji nie mogą być kandydaci w wyborach, o których mowa w § 1 ust. 2, oraz 
członkowie Komisji Wyborczych Studium.  

§ 8 

Wygaśnięcie członkostwa w Uczelnianej Komisji Wyborczej następuje w skutek: 

1. utraty statusu doktoranta Uniwersytetu; 

2. złożenia pisemnej rezygnacji Marszałkowi; 



3. skorzystania z biernego prawa wyborczego w wyborach, o których mowa w § 1 ust. 2; 

4. odwołania przez Sejmik większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy delegatów; 

5. w przypadku prawomocnego ukarania przez Sąd Koleżeński lub komisję dyscyplinarną. 

§ 9 

Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy: 

1. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem niniejszej ordynacji i dokonywanie jej wykładni; 

2. sprawowanie nadzoru nad działalnością Komisji Wyborczych Studium; 

3. zabezpieczenie dokumentacji wyborczej; 

4. unieważnienie wyborów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego ich przebiegu, 
zarządzając powtórzenie czynności wyborczych w nowym terminie; 

5. Wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej ordynacji. 

 

4. Wybory do Rady Studium 

§ 10 

1. Wybory do Rady Studium odbywają się na zebraniu wyborczym w terminie wyznaczonym przez 
ustępującego Przewodniczącego Rady Studium.  

2. Na jednym zebraniu może być wybierana Komisja Wyborcza i przeprowadzane wybory do Rady 
Studium. 

3. Informacje o miejscu i terminie wyborów podaje do wiadomości publicznej ustępujący 
Przewodniczący Rady Studium w sposób zwyczajowo przyjętym na 7 dni przed terminem wyborów. 

§ 11 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie doktorantom danego studium. 

2. Kandydata na członka Rady Studium może zgłosić każdy doktorant danego studium obecny na 
zebraniu wyborczym. Wskazany musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

§ 12 

1. W wyborach członków Rady Studium głosować można tylko osobiście. 

2. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje Komisji Wyborczej Studium ważną 
legitymację doktoranta. 

3. Po wykonaniu czynności, o której mowa w ust. 1, wyborca otrzymuje od Komisji Wyborczej 
Studium kartę do głosowania. 

4. Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku wybranego kandydata. 

5. Głosować można na maksymalnie 7 kandydatów. 



6. Wybór na członka Rady Studium następuje, gdy kandydat uzyska bezwzględną większość ważnie 
oddanych głosów.  

7. W przypadku, gdy pierwsza tura nie doprowadziła do obsadzenia wszystkich mandatów, 
przeprowadza się drugą, ewentualnie następne tury głosowania.  

§ 13 

1. Komisja Wyborcza Studium po zakończeniu głosowania oblicza wyniki wyborów i ogłasza je w 
sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Komisja Wyborcza Studium zobowiązana jest zdać wszystkie materiały wyborcze Uczelnianej 
Komisji Wyborczej. 

§ 14 

1. Komisja Wyborcza Studium czuwa nad zapewnieniem tajności głosowania oraz nad utrzymaniem 
porządku i spokoju w czasie głosowania. 

2. Komisja Wyborcza Studium ma prawo zażądać opuszczenia zebrania wyborczego przez osoby 
naruszające porządek i spokój. 

3. Komisja Wyborcza Studium w przypadku naruszenia porządku w trakcie zebrania wyborczego ma 
prawo przerwać głosowanie. 

4. Uczelniana Komisja Wyborcza w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, 
zarządza nowy termin, w którym wybory będą kontynuowane. 

 

5. Protest wyborczy 

§ 15 

1. W przypadku naruszenia niniejszej ordynacji doktorantowi danego studium przysługuje prawo 
złożenia protestu wyborczego. 

2. Protest wnosi się na piśmie osobiście, za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub listem 
poleconym do Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów 
przez Komisję Wyborczą Studium. 

3. Uczelniana Komisja Wyborcza w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w 
obecności co najmniej połowy członków składu: 

1. odrzuca protest;  

2. uwzględnia protest i unieważnia wybory oraz przeprowadza nowe wybory na danym 
Studium. 

§ 16 

1. Na jednogłośny wniosek Rady Studium możliwe jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających 
przy jakimkolwiek zmniejszeniu się składu Rady Studium. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ordynacji. 

 



6. Wybory delegatów do Sejmiku Doktorantów oraz kandydatów danego studium do organów 
Samorządu i Uniwersytetu 

§ 17 

1. Rada Studium wybiera delegata (delegatów) do Sejmiku Doktorantów oraz kandydatów na 
członków Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej, Rady Bibliotecznej, komisji dyscyplinarnej dla 
doktorantów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów spośród doktorantów danego 
studium. 

§ 18 

1. Rada Studium powołuje większością głosów w głosowaniu jawnym trzyosobową Komisję 
Skrutacyjną spośród doktorantów danego studium. Komisja spośród swoich członków wybiera 
Przewodniczącego. 

2. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania w sposób zwyczajowo przyjęty. 

3. Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania tajnego wraz z kartami do głosowania załącza się do 
protokołu posiedzenia. 

4. Komisja Wyborcza Studium zobowiązana jest niezwłocznie przekazać wyniki oraz zdać wszystkie 
materiały wyborcze Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

§ 19 

1. Rada Studium wybiera jednego delegata do Sejmiku Doktorantów.  

2. Jeżeli w danym Studium studiuje więcej niż 100 doktorantów (na dzień 1 października danego roku 
akademickiego) to Rada Studium ma prawo wybrać dwóch delegatów. 

3. Wybór na delegata do Sejmiku Doktorantów następuje, gdy kandydat uzyska bezwzględną 
większość ważnie oddanych głosów.  

4. W razie nieuzyskania wymaganej większości przez żadnego z kandydatów w pierwszym 
głosowaniu, zarządza się przeprowadzenie drugiego głosowania. W drugim głosowaniu dokonuje się 
wyboru delegata bezwzględną większością głosów, spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym 
głosowaniu otrzymali kolejno najwyższą ilość ważnie oddanych głosów. 

§ 20 

1. Rada Studium wybiera spośród doktorantów danego studium po jednym kandydacie na członka 
Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej, Rady Bibliotecznej, komisji dyscyplinarnej dla doktorantów i 
odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów. 

2. Wybór następuje, gdy kandydat uzyska bezwzględną większość ważnie oddanych głosów.  

3. § 18 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

 



7. Wybór Marszałka, Wicemarszałka, Przewodniczącego Prezydium, członków Prezydium, Komisji 
Rewizyjnej i arbitrów Sądu Koleżeńskiego. 

§ 21 

1. Do chwili dokonania wyboru Marszałka obrady prowadzi ustępujący Marszałek.  

2. W razie nieobecności Marszałka obrady prowadzi kolejno ustępujący Wicemarszałek lub 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

§ 22 

1. Sejmik powołuje większością głosów w głosowaniu jawnym trzyosobową Komisję Skrutacyjną. 
Komisja spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego. 

2. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania w sposób zwyczajowo przyjęty. 

3. Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania tajnego wraz z kartami do głosowania załącza się do 
protokołu posiedzenia. 

§ 23 

1. Ustępujący Marszałek otwiera listę kandydatów na Marszałka, w przypadku braku kolejnych 
zgłoszeń zamyka listę. 

2. Kandydaci na Marszałka mają 5 minut na zaprezentowanie swojej osoby, po czym następuję 
procedura głosowania. 

3. Marszałkiem zostaje kandydat, który otrzymał bezwzględną większość głosów, w głosowaniu 
tajnym, w obecności co najmniej połowy delegatów. W razie nieuzyskania wymaganej większości 
przez żadnego z kandydatów w pierwszym głosowaniu, zarządza się przeprowadzenie drugiego 
głosowania. W drugim głosowaniu dokonuje się wyboru Marszałka bezwzględną większością głosów, 
spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno najwyższą ilość 
ważnie oddanych głosów.  

4. Nowo wybrany Marszałek obejmuje dalsze prowadzenie posiedzenia. 

5. Marszałek otwiera listę kandydatów na Wicemarszałka, w przypadku braku kolejnych zgłoszeń, 
zamyka listę, ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 24 

1. Marszałek otwiera listę kandydatów na Przewodniczącego Prezydium, w przypadku braku 
kolejnych zgłoszeń, zamyka listę. 

2. Kandydatem na Przewodniczącego może być wyłącznie delegat do Sejmiku Doktorantów. 

3. Każdy z ubiegających się o funkcję Przewodniczącego Prezydium ma do 5 minut na 
zaprezentowanie swojej osoby delegatom, po czym następuje procedura głosowania. 

4. Wybór na Przewodniczącego Prezydium następuje, gdy kandydat uzyska większość 2/3 głosów w 
obecności co najmniej połowy delegatów. W razie nieuzyskania wymaganej większości głosów przez 
żadnego z kandydatów w pierwszym głosowaniu, zarządza się przeprowadzenie drugiego głosowania. 
W drugim głosowaniu dokonuje się wyboru Przewodniczącego Prezydium bezwzględną większością 
głosów, spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno najwyższą 
ilość ważnie oddanych głosów. 



§ 25 

1. Po dokonaniu Wyboru Przewodniczącego Prezydium, Marszałek otwiera listę kandydatów na 
członków Prezydium, w przypadku braku kolejnych zgłoszeń, zamyka listę. 

2. Kandydatem może być wyłącznie delegat do Sejmiku Doktorantów. 

3. Każdy z kandydatów ma do 5 minut na prezentację swojej sylwetki. 

4. Wybór członka Prezydium następuje, gdy kandydat uzyska bezwzględną większość ważnie 
oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy delegatów. 

5. W przypadku, gdy pierwsza tura nie doprowadzi do obsadzenia wszystkich mandatów, 
przeprowadza się drugą, ewentualnie następne tury głosowania. Liczba kandydatów dopuszczonych 
do kolejnej tury głosowania odpowiada liczbie mandatów pozostałych do obsadzenia, powiększona o 
jedną osobę. W głosowaniu biorą udział kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 

§ 26 

1. Po dokonaniu wyboru Prezydium przystępuje się do wyboru członków Komisji Rewizyjnej spośród 
kandydatów zaproponowanych przez Rady Studium. Marszałek przedstawia listę kandydatów, po 
czym następuje procedura głosowania. 

2. Każdy delegat oddaje maksymalnie trzy głosy. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają trzy osoby, 
które kolejno uzyskały największą liczbę głosów. 

§ 27 

1. Po dokonaniu wyboru Komisji Rewizyjnej przystępuje się do wyboru arbitrów Sądu Koleżeńskiego 
spośród kandydatów zaproponowanych przez Rady Studium. Marszałek przedstawia listę 
kandydatów, po czym następuje procedura głosowania. 

2. Każdy delegat oddaje maksymalnie siedem głosów. Arbitrami Sądu Koleżeńskiego zostaje siedem 
osób, które kolejno uzyskały największą liczbę głosów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik numer 2 

Ordynacja wyborcza przedstawicieli Doktorantów do Senatu, Uczelnianego Kolegium Elektorów, 
Rad Wydziałów, Wydziałowych Kolegiów Elektorów, Rad Instytutów, Instytutowych Kolegiów 

Elektorów, Rady Bibliotecznej i komisji dyscyplinarnych Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w 
Poznaniu 

 

1. Przedstawiciele doktorantów w Senacie UAM 

§ 1 

Wyboru przedstawicieli doktorantów do Senatu UAM, zwanych dalej senatorami doktoranckimi, 
dokonuje Sejmik Doktorantów. 

§ 2 

Senatorowie doktoranccy są przedstawicielami środowiska doktorantów w Senacie Uniwersytetu. 

§ 3 

Liczbę senatorów doktoranckich określa Statut Uniwersytetu. 

§ 4 

Kadencja senatorów doktoranckich w Senacie trwa rok i rozpoczyna się z dniem wyboru, a kończy w 
dniu wyboru przedstawicieli następnej kadencji. 

§ 5 

Sejmik wybiera senatorów doktoranckich bezwzględną większością głosów spośród doktorantów 
Uniwersytetu zgłoszonych przez członków Prezydium.  

§ 6 

Mandat senatora doktoranckiego wygasa w przypadku: 

1. utraty statusu doktoranta Uniwersytetu; 

2. pisemnego zrzeczenia się funkcji złożonego na ręce Marszałka; 

3. odwołania przez Sejmik większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 
delegatów; 

4. prawomocnego ukarania przez Sąd Koleżeński lub komisję dyscyplinarną; 

5. nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Senatu lub niemożności uczestniczenia w 
nich przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Wygaśnięcie mandatu w tym przypadku potwierdza 
Komisja Rewizyjna uchwałą. 

 

 

 

 



2. Przedstawiciele doktorantów w kolegium elektorów Uniwersytetu 

§ 7 

Przedstawicielem doktorantów w kolegium elektorów Uniwersytetu, zwanym dalej elektorem 
doktoranckim, może zostać każdy doktorant Uniwersytetu. 

§ 8 

Liczbę elektorów doktoranckich określa Statut. 

§ 9 

Kadencja elektorów doktoranckich w kolegium elektorów Uniwersytetu rozpoczyna się z dniem 
wyboru, a kończy w dniu wyboru przedstawicieli następnej kadencji. 

§ 10 

1. Elektorów doktoranckich wybiera Sejmik Doktorantów bezwzględną większością głosów w 
obecności co najmniej połowy delegatów w głosowaniu tajnym. 

3. Do elektorów doktoranckich stosuje się odpowiednio § 6 z wyłączeniem punktu 5. 

 

3. Przedstawiciele doktorantów w Radzie Wydziału 

§ 11 

Wyboru przedstawicieli doktorantów do Rady Wydziału dokonuje Rada Studium bezwzględną 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Studium. 

§ 12 

1. Przedstawicielem doktorantów w Radzie Wydziału może zostać każdy doktorant danego studium. 

2. Do przedstawicieli doktorantów w Radzie Wydziału stosuje się odpowiednio § 6, z tym że odwołać 
go może Rada Studium. 

§ 13 

Liczbę przedstawicieli doktorantów w Radzie Wydziału określa Statut. 

§ 14 

Kadencja przedstawicieli doktorantów w Radzie Wydziału trwa rok i rozpoczyna się z dniem wyboru, 
a kończy w dniu wyboru przedstawicieli następnej kadencji. 

§ 15 

Doktoranci będący członkami Rady Wydziału są przedstawicielami środowiska doktorantów danego 
Wydziału. 

§ 16 

Przedstawiciele doktorantów w Razie Wydziału mają obowiązek uczestniczyć z głosem doradczym na 
wszystkich posiedzeniach Rady Studium. 



4. Przedstawiciele doktorantów w Wydziałowym kolegium elektorów 

§ 17 

Przedstawicielem doktorantów w Wydziałowym kolegium elektorów (zwanym dalej elektorem 
doktoranckim Wydziału) może zostać każdy doktorant danego Wydziału. 

§ 18 

Liczbę elektorów doktoranckich wydziału określa Statut. 

§ 19 

Kadencja elektorów doktoranckich wydziału w Wydziałowym kolegium elektorów rozpoczyna się z 
dniem wyboru, a kończy w dniu wyboru przedstawicieli następnej kadencji. 

§ 20 

Do elektorów doktoranckich Wydziału stosuje się odpowiednio § 6, z tym że odwołać elektora może 
Rada Studium. 

§ 21 

Rada Studium wybiera elektorów doktoranckich Wydziału bezwzględną większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków Rady, spośród kandydatur zgłoszonych przez członków Rady 
Studium. 

 

5. Przedstawiciele doktorantów w Radzie Instytutu 

§ 22 

1. Wyboru przedstawicieli doktorantów do Rady Instytutu dokonuje Rada Studium bezwzględną 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Studium. 

2. Przedstawicielem doktorantów w Radzie Instytutu może zostać każdy doktorant danego Instytutu. 

§ 23 

Doktoranci będący członkami Rady Instytutu są przedstawicielami środowiska doktorantów danego 
studium. 

§ 24 

Liczbę przedstawicieli doktorantów w Radzie Instytutu określa Statut. 

§ 25 

Kadencja przedstawicieli doktorantów w Radzie Instytutu trwa rok i rozpoczyna się z dniem wyboru, a 
kończy w dniu wyboru przedstawicieli następnej kadencji. 

§ 26 

Do przedstawicieli doktorantów w Radzie Instytutu stosuje się odpowiednio § 6, z tym że odwołać go 
może Rada Studium.  

 



§ 27 

Przedstawiciele doktorantów w Razie Instytutu mają prawo do uczestniczenia z głosem doradczym na 
wszystkich posiedzeniach Rady Studium. 

 

6. Przedstawiciele doktorantów w Instytutowym kolegium elektorów 

§ 28 

Przedstawicielem doktorantów w Instytutowym kolegium elektorów, zwanym dalej elektorem 
doktoranckim Instytutu, może zostać każdy doktorant danego Instytutu. 

§ 29 

Liczbę elektorów doktoranckich Instytutu określa Statut. 

§ 30 

Kadencja elektorów doktoranckich w Instytutowym kolegium elektorów rozpoczyna się z dniem 
wyboru, a kończy w dniu wyboru przedstawicieli następnej kadencji. 

§ 31 

Rada Studium wybiera elektorów doktoranckich Instytutu bezwzględną większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków Rady Studium, spośród kandydatur zgłoszonych przez 
członków Rady Studium. 

§ 32 

Do elektorów doktoranckich Instytutu stosuje się odpowiednio § 6, z tym że odwołać elektora może 
Rada Studium. 

 

7. Przedstawiciel doktorantów w Radzie Bibliotecznej 

§ 33 

Kadencja przedstawiciela doktorantów w Radzie Bibliotecznej trwa rok i rozpoczyna się z dniem 
wyboru, a kończy w dniu wyboru przedstawiciela następnej kadencji. 

§ 34 

1. Przedstawiciela wybiera Sejmik Doktorantów bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej połowy regulaminowego składu spośród kandydatów wybranych przez poszczególne Rady 
Studiów. 

2. Do przedstawiciela doktorantów w Radzie Bibliotecznej stosuje się odpowiednio § 6. 

 

 

 

 



8. Kandydaci doktorantów do komisji dyscyplinarnych Uniwersytetu 

§ 35 

Kandydatów do komisji dyscyplinarnej dla doktorantów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla 
doktorantów wybiera Sejmik Doktorantów spośród osób wybranych przez Rady Studiów. 

§ 36 

Każdy delegat oddaje maksymalnie osiem głosów na osoby z listy kandydatów do komisji 
dyscyplinarnej dla doktorantów i maksymalnie cztery głosy na osoby z listy kandydatów do 
odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów. Kandydatami do komisji dyscyplinarnych 
zostaje odpowiednio – osiem i cztery osoby, które kolejno uzyskały największą liczbę głosów. 

§ 37 

Marszałek zgłasza wyłonionych kandydatów do Senatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik numer 3 

Regulamin Sądu Koleżeńskiego 

 

§ 1 

 

1. Sąd Koleżeński Doktorantów, zwany dalej „Sądem Koleżeńskim”, jest organem odpowiedzialności 

dyscyplinarnej czuwającym nad przestrzeganiem przepisów obowiązujących w Uniwersytecie. Za ich 

naruszenie oraz za czyny uchybiające godności doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność 

dyscyplinarną. 

2. Za ten sam czyn doktorant nie może być ukarany jednocześnie przez Sąd Koleżeński i komisję 

dyscyplinarną. 

§ 2 

 

1. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi jedenastu członków powołanych przez Sejmik Doktorantów 

spośród kandydatur przedstawionych przez poszczególne Rady Studium. 

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Prezesa Sądu 

Koleżeńskiego, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu Sądu 

Koleżeńskiego.  

3. Do zadań Prezesa Sądu Koleżeńskiego należy organizowanie pracy Sądu Koleżeńskiego, w 

szczególności wyznaczanie składów orzekających, ich Przewodniczących, protokolantów oraz 

terminów rozpraw. 

4. Sąd koleżeński orzeka: 

1. w pierwszej instancji w składzie 3-osobowym, zwanym dalej „składem orzekającym”; 

2. w drugiej instancji w składzie 5-osobowym, zwanym dalej „odwoławczym składem 

orzekającym”. 

5. Członek Sądu Koleżeńskiego, który rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji nie może być 

członkiem składu orzekającego w tej sprawie w drugiej instancji. 

6. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą równocześnie być członkami innych organów Samorządu 

Doktorantów. 

§ 3 

 

Sąd Koleżeński jest niezawisły i w swej działalności związany przepisami niniejszego regulaminu, 

obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. 

§ 4 

 

1. Członek składu orzekającego, co do którego bezstronności istnieją uzasadnione obawy, winien być 

wyłączany od rozpatrywania sprawy. 

2. Każdemu uczestnikowi postępowania przysługuje prawo zgłoszenia wniosku o wyłączenie członka 

składu orzekającego.  

3. O wyłączeniu decyduje Prezes Sądu Koleżeńskiego, a w sytuacji gdy mowa o Prezesie – Marszałek 

Sejmiku Doktorantów. 

4. Prezes Sądu Koleżeńskiego wyznacza innego członka dla uzupełnienia składu, na czas wyznaczenia 

innego członka zespołu rozprawa zostaje odroczona. 

 

 



§ 5 

 

Uczestnikami postępowania są: 

1. wnioskodawca; 

2. obwiniony. 

§ 6 

 

Wnioskodawcą jest Rektor, który może, z inicjatywy własnej lub na wniosek organu Samorządu 

Doktorantów wskazanego w regulaminie samorządu, przekazać sprawę do Sądu Koleżeńskiego. 

 

§ 7 

 

1. Obwiniony ma prawo ustalić dla siebie obrońcę. 

2. Wnioskodawca ma prawo ustanowić swojego zastępcę. 

3. Pełnomocnictwo dla obrońcy lub zastępcy winno być udzielone przez uczestników postępowania 

na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy. 

 

§ 8 

 

1. Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary dyscyplinarne: 

1. upomnienie; 

2. naganę; 

3. naganę z ostrzeżeniem. 

§ 9 

 

1. Wniosek o wszczęcie postępowania wraz z odpisem dla obwinionego winien zawierać: 

1. określenie organu wnioskującego; 

2. sformułowanie zarzutów (dokładne określenie czynów lub zaskarżonej decyzji ze wskazaniem 

czasu, miejsca i okoliczności popełnienia czynu lub podjęcia decyzji); 

3. wskazanie środków i dowodów rzeczowych (wykaz zawierający imiona, nazwiska i adresy 

świadków wraz z wyjaśnieniem, na jaką okoliczność mają zeznawać, oraz wyliczenie innych 

dowodów, których przeprowadzenia wnioskodawca się domaga). 

2.Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 Prezes Sądu Koleżeńskiego wzywa 

wnioskodawcę do uzupełnienia wskazanych braków w terminie trzech dni. Po bezskutecznym 

upływie tego terminu Przewodniczący postanowieniem zwraca wniosek wnioskodawcy. 

 

§ 10 

 

1. Prezes Sądu Koleżeńskiego postanowieniem odmawia wszczęcia postępowania w następujących 

przypadkach: 

1. gdy przeciwko temu samemu obwinionemu o ten sam czyn zostało wszczęte wcześniej 

postępowanie dyscyplinarne przed komisją dyscyplinarną albo przez Sąd Koleżeński lub 

zostało ono już prawomocnie zakończone; 

2. jeżeli obwiniony nie podlega orzeczeniu Sądu Koleżeńskiego. 



2. Jeżeli okoliczności określone w ust. 1 zostały ujawnione na rozprawie, zespół orzekający umarza 

postępowanie. 

 

§ 11 

 

W terminie do 7 dni od daty wpłynięcia wniosku do Sądu Koleżeńskiego Prezes wyznacza członków 

składu orzekającego oraz termin i miejsce rozprawy. 

§ 12 

 

1. Sąd Koleżeński zobowiązany jest zawiadomić o terminie i miejscu rozprawy wszystkich uczestników 

postępowania oraz wezwać świadków i biegłych. 

2. Wezwanie powinno być doręczone wszystkim uczestnikom postępowania w terminie 

umożliwiającym im stawiennictwo – nie później niż na trzy dni przed terminem pierwszej rozprawy. 

3. Obwinionemu przysługuje prawo złożenia, przed pierwszą rozprawą,  pisemnej odpowiedzi na 

wniosek, o którym mowa w § 9 ust. 1, zawierającej w szczególności wyjaśnienia oraz wnioski 

dowodowe składane przez obwinionego. 

§ 13 

 

1. Rozprawa przed Sądem Koleżeńskim jest jawna. 

2. Sąd Koleżeński wyłącza jawność postępowania w całości lub w części, jeżeli jawność mogłaby 

obrażać dobre obyczaje albo jeżeli wymaga tego interes obwinionego, Uniwersytetu lub osób 

trzecich. Wyłączenie jawności nie obejmuje ogłoszenia orzeczenia. 

§ 14 

 

1. Rozprawa Sądu Koleżeńskiego odbywa się w następującym porządku: 

1. otwarcie posiedzenia Sądu Koleżeńskiego, przedstawienie składu orzekającego; 

2. sprawdzenie obecności osób wezwanych na rozprawę; 

3. zgłoszenie ewentualnych wniosków formalnych 

4. usunięcie świadków z sali rozprawy; 

5. odczytanie wniosku przez wnioskodawcę lub jego zastępcę; 

6. wysłuchanie wyjaśnień obwinionego; 

7. postępowanie dowodowe (przesłuchanie wnioskodawcy, przesłuchanie wnioskowanych 

świadków, opinia biegłych, zapoznanie się z dokumentami itp.); 

8.  po rozpatrzeniu ewentualnych dalszych wniosków dowodowych – zamknięcie przewodu 

sądowego 

9. przemówienie końcowe wnioskodawcy bądź zastępcy; 

10. przemówienie końcowe obrońcy obwinionego jeśli był ustanowiony; 

11. przemówienie końcowe obwinionego 

12. tajna narada zespołu orzekającego; 

13. jawne ogłoszenie orzeczenia; 

14. pouczenie przez Sąd Koleżeński o przysługujących uczestnikom środkach odwoławczych. 

 

 

 

 



§ 15 

 

1. Prawo składania wniosku dowodowego lub formalnego w trakcie rozprawy przysługuje tylko 

uczestnikowi postępowania. 

2. Sąd Koleżeński nie jest związany wnioskami uczestników postępowania, ma możliwość oddalenia 

wniosku, odrzucenia wniosku oraz przeprowadzenia dowodu z urzędu. 

3. Obowiązek przeprowadzenia dowodu spoczywa na tym uczestniku postępowania, który zgłosił lub 

chce z niego wywodzić skutki prawne. 

4. Prawo wglądu do akt sprawy przysługuje uczestnikom postępowania, zastępcy i obrońcy. 

 

§ 16 

 

1. Przewodniczący składu orzekającego kieruje sprawą i czuwa nad jej prawidłowym tokiem oraz 

wydaje wszelkie zarządzenia niezbędne do utrzymania na sali rozpraw spokoju i porządku włącznie z 

usunięciem publiczności. 

2. Skład orzekający rozstrzyga w głosowaniu o załatwieniu każdego wniosku stron zwykłą większością 

głosów. 

§ 17 

 

Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i protokolant. 

Uczestnicy postępowania mają prawo wnioskować o zamieszczenie w protokole treści zgłoszonych 

wniosków i oświadczeń. 

§ 18 

 

1. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo wnioskodawcy lub zastępcy nie hamuje rozpoznania 

sprawy. 

2. W razie nieusprawiedliwionego niestawienia się obwinionego na rozprawy, Sąd Koleżeński może 

rozpoznać sprawę zaocznie, wyznaczając jednocześnie dla obwinionego obrońcę z urzędu. Po 

zakończeniu postępowania Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie zaocznie, które doręcza się 

obwinionemu. 

§ 19 

 

1. Orzeczenia zapadają na niejawnej naradzie składu orzekającego.  

2. Orzeczenia co do winy i co do kary zapadają większością głosów wiążąc wszystkich członków składu 

orzekającego. 

3. Przegłosowanemu członkowi zespołu orzekającego przysługuje prawo zgłoszenia do orzeczenia 

opinii odrębnej. Opinię tę można zgłosić do chwili podpisania sentencji orzeczenia – czyniąc 

odpowiednią adnotację, tylko na oryginale sentencji. Uzasadnienie opinii odrębnej należy sporządzić 

w terminie trzech dni od głosowania orzeczenia. Opinii odrębnej nie doręcza się uczestnikom 

postępowania. 

§ 20 

 

Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia: 

1. skazujące obwinionego; 

2. uniewinniające obwinionego; 



3. umarzające postępowanie. 

§ 21 

 

1. Orzeczenie, o którym mowa w 20, jest sporządzane na piśmie i składa się z sentencji orzeczenia i 

jego uzasadnienia. 

2. Orzeczenie winno zawierać: 

1. nazwiska członków składu orzekającego, protokolanta, oznaczenia uczestników 

postępowania; 

2. datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia; 

3. dokładnie sprecyzowane zarzuty lub wniosek z podaniem czasu, miejsca i okoliczności 

popełnienia zarzucanego czynu; 

4. rozstrzygnięcie zespołu orzekającego; 

5. podpisy wszystkich członków składu orzekającego. 

3. Uzasadnienie orzeczenia winno zawierać wyjaśnienie oraz umotywowanie sentencji, a w 

szczególności: 

1. odzwierciedlać ustalony w toku rozprawy stan faktyczny; 

2. wskazać dowody i okoliczności, na których oparł się zespół wydając orzeczenie; 

3. być podpisane przez Przewodniczącego składu orzekającego lub z jego upoważnienia przez 

innego członka składu orzekającego. 

§ 22 

 

1. Przewodniczący składu orzekającego bezpośrednio po niejawnej naradzie ogłasza orzeczenie przez 

odczytanie jego sentencji i uzasadnienia. Orzeczenie doręcza się uczestnikom postępowania z 

pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania. 

2. W złożonych sprawach uzasadnienie orzeczenia może być przytoczone ustnie co do 

najważniejszych kwestii, jednakże w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia winno być 

sporządzone na piśmie i wraz z sentencją doręczone uczestnikom postępowania z pouczeniem o 

trybie i terminie wniesienia odwołania. 

§ 23 

 

Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego staje się prawomocne  po upływie siedmiu dni od chwili doręczenia 

orzeczenia uczestnikom postępowania, o ile nie zostanie wniesione odwołanie. 

§ 24 

 

Rozprawa odwoławcza powinna odbyć się w terminie 14 dni od dnia wpływu odwołania do Prezesa 

Sądu Koleżeńskiego. Przepisy dotyczące postępowania w pierwszej instancji stosuje się odpowiednio. 

§ 25 

 

1. Rozprawę odwoławczą rozpoczyna ustne sprawozdanie, w którym Przewodniczący odwoławczego 

składu orzekającego przedstawia przebieg dotychczasowego postępowania, treść zaskarżonego 

orzeczenia, przytoczone w odwołaniu zarzuty oraz okoliczności faktyczne sprawy. 

2. Uczestnicy postępowania mogą składać wyjaśnienia, oświadczenia i wnioski ustne lub na piśmie. 

 

 

 



§ 26 

 

1. Sąd Koleżeński drugiej instancji może: 

1. zmienić orzeczenie pierwszej instancji; 

2. utrzymać w mocy orzeczenie pierwszej instancji; 

3. umorzyć postępowanie. 

2. Orzeczenie odwoławczego składu orzekającego staje się prawomocne z chwilą ogłoszenia. 

 

§ 27 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu 
postępowania karnego. 


