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Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§ 1  

Niniejszy regulamin 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 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.); 

3) statucie – należy przez to rozumieć statut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

4) organach Uniwersytetu – należy przez to rozumieć senat Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, rektora, radę uczelni oraz rady naukowe dyscyplin; 

5) samorządzie – należy przez to rozumieć Samorząd Doktorantów Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu; 

6) radzie doktorantów szkoły dziedzinowej – należy przez to rozumieć organ samorządu danej 

szkoły dziedzinowej (w myśl § 26 ust. 1 niniejszego regulaminu); 

7) radzie szkoły dziedzinowej – należy przez to rozumieć ciało opiniodawcze i doradcze 

Uniwersytetu (§ 25 ust. 2 pkt 2 Statutu); 

8) szkole doktorskiej – należy przez to rozumieć właściwą szkołę doktorską Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

9) zarządzie – należy przez to rozumieć zarząd uczelnianej rady doktorantów; 

10) przewodniczący zarządu – przewodnicząca lub przewodniczący samorządu doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

§ 3  

1. Samorząd tworzą wszyscy doktoranci Uniwersytetu. 

2. Samorząd poszczególnych szkół dziedzinowych tworzą wszyscy doktoranci tych szkół oraz 

doktoranci z jednostek ogólnouczelnianych według przypisanych dyscyplin naukowych. 

§ 4  

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

2. Organami samorządu są: 

1) w Uniwersytecie:  

a. uczelniana rada doktorantów; 

b. zarząd uczelnianej rady doktorantów; 

c. komisja rewizyjna; 

d. sąd koleżeński. 

2) w ramach każdej szkoły dziedzinowej – rada doktorantów szkoły dziedzinowej. 
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§ 5  

1. Organy samorządu stoją na straży zbiorowych i indywidualnych interesów doktorantów, w 

szczególności reprezentują ich wobec organów Uniwersytetu i pracowników Uniwersytetu. 

2. Przedstawiciele doktorantów w organach samorządu wykonują swoje obowiązki z należytą 

starannością, kierując się dobrem Uniwersytetu oraz interesem doktorantów. 

3. Każdy doktorant może zwrócić się do organu samorządu ze sprawą dotyczącą jego funkcjonowania 

jako doktoranta Uniwersytetu w celu załatwienia tej sprawy we właściwym trybie. 

4. Jeżeli organ samorządu określony w ust. 3 nie jest właściwy do rozpatrzenia sprawy, przekazuje ją 

do organu właściwego, informując o tym wnioskodawcę. 

 

Rozdział II  

Uczelniana rada doktorantów 

§ 6  

1. Uczelniana rada doktorantów jest uczelnianym organem uchwałodawczym samorządu. 

2. Uczelniana rada doktorantów składa się z delegatów wybieranych przez rady doktorantów szkół 

dziedzinowych, w trybie i liczbie przewidzianej w ordynacji wyborczej. 

3. Kadencja uczelnianej rady doktorantów trwa 1 rok do momentu wybrania nowej uczelnianej rady 

doktorantów. 

§ 7  

1. Mandat delegata do uczelnianej rady doktorantów wygasa w przypadku: 

1) upływu kadencji; 

2) utraty biernego prawa wyborczego;   

3) utraty statusu doktoranta Uniwersytetu; 

4) pisemnej rezygnacji złożonej przewodniczącemu komisji rewizyjnej; 

5) dwóch następujących po sobie nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach 

uczelnianej rady doktorantów lub w związku z zaistnieniem długotrwałej przeszkody 

uniemożliwiającej należyte sprawowanie obowiązków. Wygaśnięcie mandatu stwierdza 

komisja rewizyjna w drodze uchwały. Komisja rewizyjna zawiadamia delegata o podjętej 

uchwale nie później niż 7 dni od jej podjęcia; 

6) odwołania przez radę doktorantów szkoły dziedzinowej, z której pochodził dany delegat, 

większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków rady; 

7) prawomocnego ukarania przez sąd koleżeński lub komisję dyscyplinarną. 

2. W razie wygaśnięcia mandatu delegata uczelnianej rady doktorantów, jej przewodniczący zwraca 

się do rady doktorantów szkoły dziedzinowej, z której pochodził dany delegat, o wybranie nowego 

przedstawiciela w ciągu 14 dni. 

3. Jeżeli rada doktorantów szkoły dziedzinowej nie wybierze nowego przedstawiciela, uznaje się, iż 

odstąpiła od wyboru, a nieobsadzonego mandatu nie wlicza się do kworum. W przypadku wybrania 

delegata po terminie określonym w §7 ust. 2 przez radę doktorantów szkoły dziedzinowej po 

poinformaniu przez przewodniczącego rady doktorantów szkoły dziedzinowej przewodniczącego 

zarządu delegat niezwłocznie zostaje dołączony do kworum. 
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4. Nie można łączyć mandatu członka uczelnianej rady doktorantów i komisji rewizyjnej. 

§ 8  

Do kompetencji uczelnianej rady doktorantów należy w szczególności: 

1) uchwalanie regulaminu samorządu oraz dokonywanie jego zmian większością 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej połowy delegatów; 

2) uzgadnianie treści regulaminu szkół doktorskich z właściwymi organami Uniwersytetu; 

3) wybór delegata na zjazd delegatów krajowej reprezentacji doktorantów; 

4) tworzenie i znoszenie specjalnych komisji oraz powoływanie i odwoływanie ich członków; 

5) przyjmowanie sprawozdania z działalności zarządu uczelnianej rady doktorantów oraz 

powołanych komisji z wykonanych obowiązków i udzielanie absolutorium ustępującemu 

zarządowi; 

6) odwoływanie przewodniczącego zarządu, wiceprzewodniczącego zarządu oraz pozostałych 

członków zarządu, na wniosek komisji rewizyjnej, w drodze uchwały podjętej większością co 

najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy delegatów; 

7) kierowanie wniosków do komisji dyscyplinarnych Uniwersytetu; 

8) opiniowanie kandydatury prorektora właściwego ds. doktorantów; 

9) zatwierdzenie sprawozdania z rozdziału środków finansowych z poprzedniego roku 

kalendarzowego sporządzonego przez zarząd; 

10) wybór przedstawicieli doktorantów do organów oraz pozostałych rad i innych ciał doradczych 

i opiniodawczych Uniwersytetu nie ujętych w §29 pkt. 14; 

11) wybór przedstawicieli doktorantów do porozumień lokalnych i branżowych;   

12) wyrażanie na wniosek zarządu lub co najmniej trzech delegatów opinii i stanowisk w sprawach 

dotyczących doktorantów, skutkujących uchwałą uczelnianej rady doktorantów; 

13) podejmowanie, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 delegatów, 

decyzji o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej lub strajku; 

14) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

lub przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu. 

§ 9  

1. Pracami uczelnianej rady doktorantów kieruje przewodniczący zarządu, a w przypadku jego 

nieobecności wiceprzewodniczący zarządu. 

2. Decyzje uczelnianej rady doktorantów podejmowane są w drodze głosowania w formie uchwał. 

3. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna. Komisja skrutacyjna liczy od 2 do 4 członków. Jej 

skład wyznacza przewodniczący zarządu. 

4. W razie nagłej konieczności, jeżeli nie ma możliwości zebrania się uczelnianej rady doktorantów, 

głosowanie może odbywać się drogą elektroniczną, poprzez oddanie głosów za pośrednictwem 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość akceptowanych przez Uniwersytet. W 

takim przypadku nad przebiegiem głosowania czuwa komisja rewizyjna, która pełni funkcję 

komisji skrutacyjnej. 

5. Każdemu delegatowi do uczelnianej rady doktorantów przysługuje jeden głos. 
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6. Uczelniana rada doktorantów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy delegatów w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia niniejszego regulaminu nie 

stanowią inaczej. 

7. W sprawach personalnych uczelniana rada doktorantów podejmuje uchwały w głosowaniach 

tajnych, zawsze indywidualnie wobec każdej osoby. 

8. Na wniosek delegata uczelniana rada doktorantów może podjąć uchwałę w głosowaniu tajnym. 

9. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad może zgłosić każdy z delegatów do uczelnianej rady 

doktorantów po otwarciu obrad. 

10. Z posiedzenia uczelnianej rady doktorantów sporządzany jest protokół. 

11. Uchwały, protokoły z obrad oraz inne dokumenty uczelnianej rady doktorantów podpisuje 

przewodniczący zarządu. Uchwały mogą być podpisywane za pomocą kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego, podpisu zaufanego (podpis z wykorzystaniem profilu zaufanego) albo podpisu 

osobistego (podpis z wykorzystaniem e-dowodu). 

12. Uchwały uczelnianej rady doktorantów wchodzą w życie z dniem ich podjęcia, o ile co innego nie 

wynika wprost z ich treści. 

13. Przewodniczący zarządu jest zobowiązany do publikowania uchwał na stronie internetowej 

samorządu i informowania o tym społeczności doktorantów w sposób powszechnie przyjęty, w 

terminie 7 dni od ich podjęcia. Protokoły z obrad oraz pozostałe dokumenty publikuje się w 

terminie 14 dni. 

§ 10  

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej uczelnianej rady doktorantów odbywa się najpóźniej 25. dnia 

listopada, w terminie wyznaczonym przez uczelnianą komisję wyborczą doktorantów (dalej: 

UKWD). 

2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej uczelnianej rady doktorantów nie może zakończyć się przed 

wyborem przewodniczącego zarządu, wiceprzewodniczącego zarządu, członków zarządu oraz 

członków komisji rewizyjnej. 

3. Do czasu wyboru nowego przewodniczącego zarządu posiedzenie prowadzi ustępujący 

przewodniczący. 

4. Uczelniana rada doktorantów wybiera ze swojego grona przewodniczącego zarządu oraz co 

najmniej jednego wiceprzewodniczącego zarządu bezwzględną większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy delegatów. 

5. Kolejne posiedzenia uczelnianej rady doktorantów zwołuje przewodniczący zarządu co najmniej 

raz na dwa miesiące. 

6. Posiedzenie uczelnianej rady doktorantów może zwołać również: 

1) co najmniej pięciu delegatów; 

2) zarząd uczelnianej rady doktorantów; 

3) co najmniej dwie rady doktorantów szkół dziedzinowych; 

4) komisja rewizyjna. 

7. W posiedzeniach uczelnianej rady doktorantów uczestniczy przynajmniej jeden przedstawiciel 

komisji rewizyjnej. W posiedzeniach z głosem doradczym mogą uczestniczyć przedstawiciele 

doktorantów w senacie, radach szkół dziedzinowych, radach szkół doktorskich oraz osoby 
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zaproszone przez przewodniczącego zarządu lub jeden przedstawiciel podmiotów uprawnionych 

do zwołania posiedzenia zgodnie z ust. 6. 

8. Informacja o zwołaniu posiedzenia uczelnianej rady doktorantów, wraz z porządkiem obrad, 

powinna być przesłana za pomocą poczty elektronicznej na wcześniej wskazane adresy mailowe 

wszystkim delegatom, nie później niż 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Zdania 

poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli obecni delegaci w liczbie co najmniej 1/2 składu uczelnianej 

rady doktorantów wyrażą zgodę na otwarcie posiedzenia rady, pomimo braku jego wcześniejszego 

zwołania. 

9. Posiedzenia uczelnianej rady doktorantów mogą odbywać się z wykorzystaniem elektronicznych 

środków porozumiewania się na odległość. 

§ 11  

1. Każda z komisji powołanych przez uczelnianą radę doktorantów może uchwalić regulamin swych 

prac, który podlega zatwierdzeniu przez uczelnianą radę doktorantów. 

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

3. Każda z komisji wybiera ze swojego grona przewodniczącego komisji. 

4. Każda z komisji ma obowiązek sporządzania sprawozdania ze swojej działalności na koniec 

kadencji. 

§ 12  

1. UKWD uchwala regulamin swych prac, który podlega zatwierdzeniu przez uczelnianą radę 

doktorantów. 

2. Kadencja ustępującej UKWD trwa do momentu powołania nowej UKWD. 

3. Do kompetencji UKWD należy nadzór nad prawidłowym przebiegiem przeprowadzania wyborów 

do organów samorządu. 

 

Rozdział III  

Zarząd uczelnianej rady doktorantów 

§ 13  

1. Zarząd uczelnianej rady doktorantów jest uczelnianym organem wykonawczym samorządu i 

składa się z: 

1) przewodniczącego; 

2) co najmniej jednego wiceprzewodniczącego; 

3) trzech członków. 

2. W przypadku wyboru więcej niż jednego wiceprzewodniczącego liczba członków zarządu 

uczelnianej rady doktorantów określona w § 13 ust 1 pkt. 3) zostaje pomniejszona o liczbę 

dodatkowo wybranych wiceprzewodniczących. 

3. Zarząd kieruje działalnością samorządu na podstawie niniejszego regulaminu oraz uchwał 

uczelnianej rady doktorantów. 

4. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed uczelnianą radą doktorantów na zasadach określonych w 

niniejszym regulaminie. 
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§ 14  

1. Kandydatów na przewodniczącego zarządu zgłasza grupa przynajmniej 3 delegatów. 

2. Przewodniczący zarządu reprezentując samorząd używa określenia przewodniczący samorządu 

doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

3. Do kompetencji i obowiązków przewodniczącego zarządu należy: 

1) reprezentowanie samorządu na zewnątrz; 

2) przewodniczenie i kierowanie pracami zarządu z głosem decydującym; 

3) zwoływanie posiedzeń zarządu; 

4) podział kompetencji i obowiązków w ramach zarządu; 

5) delegowanie spośród członków zarządu osób do prowadzenia wybranych spraw w zakresie 

należącym do jego kompetencji; 

6) kierowanie pracami uczelnianej rady doktorantów; 

7) zarządzanie wydatkowania budżetu samorządu doktorantów. 

§ 15  

1. Kandydatów na wiceprzewodniczącego zarządu zgłasza co najmniej 3 delegatów. 

2. W przypadku długotrwałej nieobecności lub braku możliwości wykonywania swoich obowiązków 

przez przewodniczącego zarządu jego funkcje pełni wiceprzewodniczący zarządu wskazany 

wcześniej przez przewodniczącego zarządu. W przypadku braku wskazania funkcję pełni 

najstarszy z wiceprzewodniczących zarządu. 

§ 16  

1. Pozostali członkowie zarządu wybierani są indywidualnie przez uczelnianą radę doktorantów 

spośród jej członków bezwzględną większością ważnie oddanych głosów przy obecności co 

najmniej połowy delegatów. 

2. Przewodniczący zarządu może określić szczegółowe funkcje pełnione przez członków zarządu, w 

szczególności wyznaczyć sekretarza zarządu. 

§ 17  

1. Mandat przewodniczącego zarządu, wiceprzewodniczącego zarządu oraz członka zarządu wygasa 

w przypadku: 

1) upływu kadencji; 

2) utraty biernego prawa wyborczego; 

3) utraty statusu doktoranta Uniwersytetu; 

4) pisemnej rezygnacji złożonej przewodniczącemu komisji rewizyjnej; 

5) długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej należyte sprawowanie obowiązków, stwierdzonej 

uchwałą zarządu podjętą większością co najmniej 2/3 głosów; wygaśnięcie mandatu stwierdza 

komisja rewizyjna w drodze uchwały, komisja rewizyjna zawiadamia delegata o podjętej 

uchwale nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia; 

6) rażącego zaniedbywania obowiązków lub działania na szkodę środowiska doktorantów, 

stwierdzonego uchwałą uczelnianej rady doktorantów podjętą większością co najmniej 2/3 

głosów w obecności co najmniej połowy delegatów; 
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7) prawomocnego ukarania przez sąd koleżeński lub komisję dyscyplinarną. 

2. Posiedzenie uczelnianej rady doktorantów, w czasie którego ma być przeprowadzone głosowanie 

nad wnioskiem o wygaszenie mandatu przewodniczącego zarządu, jest prowadzone przez 

wiceprzewodniczącego zarządu, a jeżeli wniosek o wygaszenie mandatu dotyczy również 

wiceprzewodniczącego zarządu, to posiedzenie prowadzi członek uczelnianej rady doktorantów 

wyznaczony przez komisję rewizyjną. 

§ 18  

1. Do kompetencji i obowiązków zarządu w szczególności należą: 

1) kierowanie działalnością samorządu; 

2) podejmowanie działań na rzecz doktorantów oraz obrona ich praw i interesów; 

3) współpraca z organami Uniwersytetu, organami samorządu, pozostałymi radami oraz innymi 

ciałami doradczymi i opiniodawczymi Uniwersytetu we wszelkich sprawach należących do 

zakresu działania samorządu; 

4) powoływanie, na wniosek przewodniczącego zarządu, pełnomocników do wykonywania 

określonych zadań, w szczególności delegatów do organizacji uczelnianych i 

pozauczelnianych, w tym do porozumień lokalnych i branżowych; 

5) informowanie doktorantów o działalności instytucji działających na rzecz doktorantów; 

6) przygotowywanie i publikacja na stronie samorządu sprawozdania z działalności w terminie 7 

dni przed posiedzeniem uczelnianej Rady Doktorantów w nowej kadencji; 

7) podejmowanie zarządzeń we wszystkich sprawach będących przedmiotem działalności 

samorządu, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów. W przypadku gdy inne organy 

samorządu nie są w stanie, w terminie wymaganym szczególnymi okolicznościami, wykonać 

zadań zastrzeżonych do swoich kompetencji, zarząd może przejąć te zadania do wykonania; 

8) dokonywanie wyboru przedstawicieli do organów, pozostałych rad oraz innych ciał 

doradczych i opiniodawczych Uniwersytetu w przypadku, gdy odpowiednie organy 

samorządu nie są w stanie dokonać tego wyboru w wymaganym terminie; 

9) przygotowywanie planu rozdziału środków finansowych na dany rok kalendarzowy oraz 

przygotowywanie sprawozdania z rozdziału i rozliczenia przyznanych środków; 

10) uzgadnianie i opiniowanie zasad, regulaminów przyznawania doktorantom stypendiów i 

innych świadczeń, o czym informowana jest uczelniana rada doktorantów na najbliższym 

posiedzeniu.  

§ 19  

Członkowie Zarządu obowiązani są do należytego wypełniania swoich obowiązków, w tym 

sporządzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności. 

§ 20  

1. W posiedzeniach zarządu musi uczestniczyć co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej. Z 

głosem doradczym w posiedzeniach mogą uczestniczyć przedstawiciele doktorantów w senacie 

oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego zarządu. 

2. Informacja o zwołaniu posiedzenia zarządu powinna być przesłana wraz z porządkiem obrad pocztą 

elektroniczną wszystkim członkom zarządu, osobom uprawnionym do uczestniczenia w 

posiedzeniach określonym w ust. 1 nie później niż 7 dni przed planowanym posiedzeniem. W 
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szczególnych przypadkach posiedzenie może być zwołane wcześniej za zgodą przynajmniej 3 

członków zarządu. 

3. Wnioski o uzupełnienie porządku posiedzenia może zgłosić każdy z członków zarządu po otwarciu 

posiedzenia. 

4. Posiedzenia zarządu mogą odbywać się z wykorzystaniem elektronicznych środków 

porozumiewania się na odległość. 

§ 21  

1. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy jego członków i przewodniczącego zarządu lub 

wiceprzewodniczącego. 

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zarządu, a w razie jego 

nieobecności wiceprzewodniczącego. 

3. W razie nagłej konieczności, jeżeli nie ma możliwości zebrania się zarządu, głosowanie może 

odbywać się drogą elektroniczną, poprzez oddanie głosów za pośrednictwem środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość akceptowanych przez Uniwersytet. W takim 

przypadku nad przebiegiem głosowania czuwa komisja rewizyjna, która pełni funkcję komisji 

skrutacyjnej. 

4. Uchwały zarządu wchodzą w życie z dniem ich podjęcia. Uchwały publikowane są na stronie 

internetowej samorządu w ciągu 7 dni od ich podjęcia. 

§ 22  

1. Obrady zarządu są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez przewodniczącego zarządu. 

2. Uchwały zarządu podpisywane są przez przewodniczącego zarządu lub wiceprzewodniczącego. 

3. Protokoły z posiedzeń zarządu publikowane są na stronie internetowej samorządu w terminie 14 

dni od dnia posiedzenia. 

 

Rozdział IV  

Komisja rewizyjna 

§ 23  

1. Do zadań komisji rewizyjnej należy kontrolowanie bieżącej działalności zarządu uczelnianej rady 

doktorantów, w szczególności prawidłowej realizacji zadań zleconych przez uczelnianą radę 

doktorantów i podjętych uchwał. 

2. Komisja rewizyjna, w drodze uchwały, może wnioskować do uczelnianej rady doktorantów o 

odwołanie przewodniczącego zarządu, wiceprzewodniczącego zarządu oraz członka zarządu. 

Wniosek podlega rozpatrzeniu na posiedzeniu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego 

doręczenia sekretarzowi uczelnianej rady doktorantów. 

3. Komisja rewizyjna jest zobowiązana do przygotowania sprawozdania z prac poszczególnych 

członków zarządu i przedstawienie go uczelnianej radzie doktorantów. 

§ 24  

1. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków. 
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2. Członkowie komisji rewizyjnej są wybierani przez uczelnianą radę doktorantów bezwzględną 

większością głosów na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji w obecności co najmniej połowy 

delegatów, spośród kandydatów przedstawionych przez rady doktorantów szkół dziedzinowych. 

§ 25  

1. Komisja rewizyjna spośród swoich członków powołuje i odwołuje bezwzględną większością 

głosów przewodniczącego komisji rewizyjnej. 

2. Komisja rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej 2 członków. 

3. Na wniosek członka komisji rewizyjnej jej przewodniczący zarządza głosowanie tajne. 

4. Posiedzenie komisji rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek 

dwóch pozostałych członków. 

5. Mandat członka komisji rewizyjnej wygasa w przypadku: 

1) upływu kadencji; 

2) utrata biernego prawa wyborczego; 

3) utraty statusu doktoranta; 

4) pisemnej rezygnacji złożonej przewodniczącemu komisji rewizyjnej lub przewodniczącemu 

zarządu (w przypadku przewodniczącego komisji rewizyjnej); 

5) zaistnienia długotrwałej przeszkody, uniemożliwiającej należyte sprawowanie obowiązków, 

stwierdzonej uchwałą uczelnianej rady doktorantów, nie później niż w terminie 7 dni sekretarz 

zawiadamia członka komisji rewizyjnej o podjętej uchwale; 

6) zaniedbywania obowiązków członka komisji rewizyjnej lub działania na szkodę środowiska 

doktorantów, stwierdzonego uchwałą uczelnianej rady doktorantów; wygaśnięcie mandatu 

stwierdza uczelniana rada doktorantów w drodze uchwały, nie później niż w terminie 7 dni 

sekretarz zawiadamia członka komisji rewizyjnej o podjętej uchwale; 

7) prawomocnego ukarania przez sąd koleżeński lub komisję dyscyplinarną. 

 

Rozdział V  

Rada doktorantów szkoły dziedzinowej 

§ 26  

1. Rada doktorantów szkoły dziedzinowej jest uchwałodawczym i wykonawczym organem 

samorządu danej szkoły dziedzinowej. Samorząd tworzą doktoranci działający w dyscyplinach 

reprezentowanych przez właściwą szkołę dziedzinową. 

2. Kadencja rady doktorantów szkoły dziedzinowej trwa jeden rok. 

3. W skład rady doktorantów szkoły dziedzinowej wchodzi od 3 do 8 członków. 

 

§ 27  

1. Mandat członka rady doktorantów szkoły dziedzinowej wygasa w przypadku: 

1) upływu kadencji; 
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2) pisemnej rezygnacji złożonej przewodniczącemu rady; 

3) utraty biernego prawa wyborczego; 

4) utraty statusu doktoranta; 

5) 3 nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach rady; 

6) zaistnienia długotrwałej przeszkody, uniemożliwiającej należyte sprawowanie obowiązków, 

wygaśnięcie mandatu stwierdza rada doktorantów szkoły dziedzinowej w drodze uchwały, nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały rada doktorantów szkoły dziedzinowej 

zawiadamia członka rady doktorantów szkoły dziedzinowej o podjętej uchwale; 

7) zaniedbywania obowiązków członka rady doktorantów szkoły dziedzinowej lub działania na 

szkodę środowiska doktorantów, wygaśnięcie mandatu stwierdza rada doktorantów szkoły 

dziedzinowej w drodze uchwały, nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały 

rada doktorantów szkoły dziedzinowej zawiadamia członka rady doktorantów szkoły 

dziedzinowej o podjętej uchwale; 

8) prawomocnego ukarania przez sąd koleżeński lub komisję dyscyplinarną. 

§ 28  

Do kompetencji rady doktorantów szkoły dziedzinowej należy w szczególności: 

1) reprezentowanie doktorantów i obrona ich interesów w szkole dziedzinowej; 

2) współpraca z władzami szkoły dziedzinowej, wydziałów wchodzących w jej skład oraz szkoły 

doktorskiej w sprawach doktoranckich; 

3) opiniowanie przedstawionych projektów oraz zgłaszanie władzom szkoły dziedzinowej oraz 

szkoły doktorskiej własnych propozycji uchwał, zarządzeń i decyzji, wyrażanie opinii i 

zgłaszanie wniosków we wszystkich sprawach doktoranckich; 

4) powoływanie i odwoływanie przedstawicieli doktorantów do zespołów oraz komisji 

tworzonych w danej szkole dziedzinowej; 

5) współpraca z innymi organami samorządu; 

6) prowadzenie działalności w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych doktorantów 

szkoły dziedzinowej; 

7) wspieranie naukowych, artystycznych i sportowych inicjatyw doktorantów szkoły 

dziedzinowej; 

8) podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska doktorantów; 

9) informowanie doktorantów o dotyczących ich inicjatywach podejmowanych przez uczelniane 

organy samorządu oraz władze danej szkoły dziedzinowej oraz szkoły doktorskiej;   

10) wyrażanie opinii i zgłaszanie wniosków we wszystkich sprawach dotyczących doktorantów 

szkoły dziedzinowej oraz szkole doktorskiej; 

11) wybór kandydatów do komisji rewizyjnej; 

12) wybór 3 delegatów do uczelnianej rady doktorantów; 

13) opiniowanie kandydatów na dyrektorów szkół doktorskich  

14) wybór przedstawicieli samorządu we właściwych organach, pozostałych radach i innych 

ciałach doradczych i opiniodawczych Uniwersytetu, tj. do rady szkoły dziedzinowej, rady 

szkoły doktorskiej, kandydatów do komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji 
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dyscyplinarnej dla doktorantów oraz do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich; 

przedstawicieli doktorantów do rady naukowej dyscypliny w składzie poszerzonym; 

obserwatorów w komisjach ds. ocen śródokresowych; 

15) opiniowanie ramowych planów kształcenia w szkołach doktorskich; 

16) zgłaszanie władzom właściwej szkoły dziedzinowej opinii i kandydatur doktorantów w innych 

sprawach nie ujętych powyżej 

§ 29  

1. Pracami rady doktorantów szkoły dziedzinowej kieruje przewodniczący rady, a w razie jego 

nieobecności wiceprzewodniczący rady. 

2. Rada doktorantów szkoły dziedzinowej wybiera przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego 

rady na pierwszym posiedzeniu 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 doktorantów szkoły dziedzinowej może powierzyć 

swoim członkom również inne funkcje, w szczególności sekretarza i skarbnika – w drodze uchwały 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady. 

§ 30  

1. Pierwsze posiedzenie rady doktorantów szkoły dziedzinowej nowej kadencji zwołuje i prowadzi 

ustępujący przewodniczący do dnia 31 października. 

2. Posiedzenia rady doktorantów szkoły dziedzinowej zwołuje jej przewodniczący w razie potrzeby, 

a także na wniosek: 

1) 2 członków rady; 

2) zarządu uczelnianej rady doktorantów; 

3) przewodniczącego komisji rewizyjnej. 

3. Jeśli przewodniczący rady doktorantów szkoły dziedzinowej nie zwoła posiedzenia w terminie 

miesiąca od wniosku rada może zostać zwołana przez jeden z podmiotów określonych w §31 ust. 2. 

4. O zwołaniu posiedzenia przewodniczący rady doktorantów szkoły dziedzinowej zawiadamia nie 

później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia: 

1) członków rady doktorantów szkoły dziedzinowej; 

2) inne osoby mające prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach rady 

doktorantów szkoły dziedzinowej na zaproszenie przewodniczącego rady. 

§ 31  

1. Do przeprowadzenia posiedzenia rady doktorantów szkoły dziedzinowej wymagane jest kworum. 

2. W posiedzeniach dodatkowo mogą uczestniczyć z głosem doradczym: 

1) przedstawiciel doktorantów w radzie szkoły dziedzinowej; 
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2) delegaci do uczelnianej rady doktorantów niebędący członkami rady doktorantów szkoły 

dziedzinowej; 

3) wnioskodawcy posiedzenia, o których mowa w § 31 ust. 2 pkt 2 i 3; 

4) inne osoby zaproszone przez przewodniczącego rady doktorantów szkoły dziedzinowej; 

5) przedstawiciel doktorantów w radzie szkoły doktorskiej. 

§ 32  

1. Porządek posiedzenia rady doktorantów szkoły dziedzinowej ustala jej przewodniczący. 

2. Przewodniczący rady doktorantów szkoły dziedzinowej może uzupełnić porządek posiedzenia o 

dodatkowe punkty na wniosek jej członka. 

§ 33  

1. Rada doktorantów szkoły dziedzinowej podejmuje decyzje w drodze uchwał. 

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego rady doktorantów szkoły 

dziedzinowej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczącego. 

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

rady doktorantów szkoły dziedzinowej. 

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 doktorantów szkoły dziedzinowej, na podstawie uchwały rady 

doktorantów szkoły dziedzinowej podjętej w głosowaniu jawnym. 

§ 34  

1. Z posiedzenia rady doktorantów szkoły dziedzinowej sporządza się protokół. 

2. Protokoły posiedzeń, uchwały oraz inne dokumenty rady doktorantów szkoły dziedzinowej 

podpisuje jej przewodniczący. 

3. Uchwały rady doktorantów szkoły dziedzinowej podawane są do wiadomości doktorantów w 

sposób powszechnie przyjęty w danej szkole dziedzinowej przez radę doktorantów szkoły 

dziedzinowej w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia. 

 

Rozdział VI  

Sąd koleżeński 

§ 35  

Sąd koleżeński działa na podstawie regulaminu sądu koleżeńskiego stanowiącego załącznik nr 3 do 

niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr 14/20_21 
Sejmiku Doktorantów UAM z dnia 8 września 2021 r. 

 
 

14 

Rozdział VII  

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 36  

Doktoranci ze studiów doktoranckich wchodzą w skład samorządu szkoły dziedzinowej, do której 

należy wydział, na którym odbywają się ich studia doktoranckie. 

§ 37  

Do chwili dokonania wyboru pierwszego przewodniczącego zarządu obrady uczelnianej rady 

doktorantów prowadzi urzędujący marszałek sejmiku doktorantów. 

§ 38  

W pierwszej kadencji uczelnianej rady doktorantów, rada ta przyjmuje sprawozdanie z działalności 

sejmiku doktorantów oraz powołanych przez niego komisji z obowiązków wykonanych w ostatniej 

kadencji, w której działał sejmik. 

§ 39  

1. Przed wybraniem pierwszej uczelnianej rady doktorantów sprawozdanie, o którym mowa w § 18 

ust. 1 pkt 6 publikuje prezydium sejmiku doktorantów. 

2. Przygotowywanie sprawozdania z rozdziału i rozliczenia środków przyznanych sejmikowi 

doktorantów ostatniej kadencji należy do zadań prezydium sejmiku doktorantów ostatniej kadencji. 

§ 40  

Posiedzenie, na którym wybrana zostanie pierwsza rada doktorantów szkoły dziedzinowej zwołuje i 

prowadzi urzędujący przewodniczący prezydium sejmiku doktorantów lub marszałek sejmiku 

doktorantów. Informacja zostaje podana do wiadomości UKWD przed zwołaniem posiedzenia 

wyborczego. 

§ 41  

Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez rektora jego zgodności z ustawą i statutem uczelni 

w terminie 30 dni od dnia jego przekazania przez marszałka sejmiku doktorantów. 
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Załącznik nr 1 

Ordynacja wyborcza do organów samorządu 

 

Rozdział I  

Uczelniana komisja wyborcza doktorantów 

§ 1  

1. Uczelniana komisja wyborcza doktorantów (dalej: UKWD) ustala harmonogram wyborczy, który 

przekazuje samorządom szkół dziedzinowych, m. in. za pośrednictwem poczty elektronicznej z 

potwierdzeniem odbioru, do 15 października. 

2. Rady doktorantów szkoły dziedzinowej zobowiązane są wybrać w terminach wyznaczonych w 

harmonogramie wyborczym doktorancką komisję wyborczą szkoły dziedzinowej (dalej: DKWSD) 

i przeprowadzić wybory do rady doktorantów szkoły dziedzinowej. 

3. Rady doktorantów szkoły dziedzinowej zobowiązane są wyłonić: 

1) delegatów danej szkoły dziedzinowej do uczelnianej rady doktorantów; 

2) członków danej rady szkoły dziedzinowej; 

3) jednego kandydata do komisji rewizyjnej; 

4) jednego kandydata do rady szkoły doktorskiej; 

5) jednego kandydata do uniwersyteckiej rady ds. kształcenia; 

6) jednego kandydata do komisji dyscyplinarnej dla doktorantów; 

7) jednego kandydata do odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów; 

8) jednego kandydata do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich; 

9) jednego kandydata do odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich oraz 

10) jednego kandydata na arbitra sądu koleżeńskiego 

i przekazać wyniki UKWD. 

4. Jeżeli terminy wyznaczone w harmonogramie wyborczym nie zostaną zachowane, UKWD 

informuje dyrektora odpowiedniej szkoły doktorskiej o zaistniałej sytuacji. Wybory w danej szkole 

dziedzinowej przeprowadza UKWD w konsultacji z dyrektorem danej szkoły doktorskiej. 

5. Nadzór nad wyborami sprawuje UKWD. 

§ 2  

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

2. W wyborach można głosować tylko osobiście. W razie konieczności wybory są organizowane w 

sposób umożliwiający udział w głosowaniu osób z niepełnosprawnościami.  

3. Doktorancka komisja wyborcza szkoły dziedzinowej może zadecydować o przeprowadzeniu 

wyborów w danej szkole w formie tradycyjnej lub elektronicznej za pomocą systemu 

teleinformatycznego.   

4. W przypadku, gdy pierwsza tura nie doprowadziła do obsadzenia wszystkich mandatów, 

przeprowadza się drugą, ewentualnie następne tury głosowań. 
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§ 3  

1. UKWD jest najwyższym organem wyborczym właściwym w sprawach przeprowadzenia 

wyborów. 

2. Uczelniana rada doktorantów najpóźniej w drugim tygodniu września powołuje od 2 do 4 członków 

UKWD spośród członków samorządu na kadencję trwającą rok. Uchwała może być podjęta w 

wyniku głosowania drogą elektroniczną (patrz § 9 ust. 4 regulaminu). 

3. UKWD wybiera ze swego składu przewodniczącego. 

4. Członkami komisji nie mogą być kandydaci w wyborach, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 niniejszej 

ordynacji wyborczej. 

§ 4  

Do zadań UKWD należy: 

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem niniejszej ordynacji wyborczej; 

2) sprawowanie nadzoru nad działalnością DKWSD; 

3) zabezpieczenie dokumentacji wyborczej; 

4) unieważnienie wyborów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego ich przebiegu, 

zarządzając powtórzenie czynności wyborczych w nowym terminie; 

5) nadzór nad właściwym przeprowadzeniem wyborów; 

6) prowadzenie posiedzeń wyborczych w sytuacji opisanej w § 1 ust 4. 

§ 5  

Wygaśnięcie członkostwa w UKWD następuje w przypadku: 

1) utraty biernego prawa wyborczego; 

2) utraty statusu doktoranta; 

3) złożenia pisemnej rezygnacji przewodniczącemu UKWD; 

4) wyrażenie zgody na kandydowanie w wyborach, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej 

ordynacji; 

5) odwołania przez uczelnianą radę doktorantów większością 2/3 głosów w obecności co 

najmniej połowy delegatów; 

6) prawomocnego ukarania przez sąd koleżeński lub komisję dyscyplinarną. 

 

Rozdział II  

Doktorancka komisja wyborcza szkoły dziedzinowej 

§ 6  

1. DKWSD jest organem wyborczym właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów w 

samorządzie danej szkoły dziedzinowej. 

2. Rada doktorantów szkoły dziedzinowej wybiera od 2 do 4 członków DKWSD spośród samorządów 

szkół dziedzinowych w drodze uchwały. 

3. Kadencja DKWSD trwa do momentu powołania nowej DKWSD. 
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4. Członkami DKWSD nie mogą być osoby kandydujące w wyborach do organów wskazanych w § 

1 ust. 2 i 3 niniejszej ordynacji wyborczej oraz członkowie UKWD. 

5. DKWSD wybiera ze swego składu przewodniczącego. 

§ 7  

Do zadań DKWSD należy: 

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem niniejszej ordynacji wyborczej; 

2) przestrzeganie szczegółowego harmonogramu wyborczego; 

3) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem głosowania; 

4) zliczenie głosów, ogłoszenie wyników głosowań oraz przekazanie ich drogą elektroniczną, a 

następnie pisemną UKWD do dnia 31 października każdego roku wyborczego. 

§ 8  

Wygaśnięcie członkostwa w DKWSD następuje w przypadku: 

1) utraty biernego prawa wyborczego; 

2) utraty statusu doktoranta; 

3) złożenia pisemnej rezygnacji przewodniczącemu rady doktorantów szkoły dziedzinowej lub 

UKWD; 

4) wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 niniejszej 

ordynacji wyborczej; 

5) odwołania przez radę doktorantów szkoły dziedzinowej większością 2/3 głosów; 

6) w przypadku ukarania prawomocnym wyrokiem przez sąd koleżeński lub ostateczną decyzję 

komisji dyscyplinarnej. 

 

Rozdział III  

Wybory do rady doktorantów szkoły dziedzinowej 

§ 9  

1. Wybory do rady doktorantów szkoły dziedzinowej odbywają się na zebraniu wyborczym, w 

terminie wyznaczonym przez ustępującego przewodniczącego rady doktorantów szkoły 

dziedzinowej. 

2. Informacje o miejscu i terminie wyborów podaje do wiadomości publicznej ustępujący 

przewodniczący rady doktorantów szkoły dziedzinowej pocztą elektroniczną oraz poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej jednostki oraz w drodze obwieszczenia w 

jednostce w miejscu publicznie dostępnym najpóźniej na 7 dni przed terminem wyborów. 

§ 10  

1. Każdej dyscyplinie wchodzącej w skład szkoły dziedzinowej przysługuje jedno miejsce w radzie 

doktorantów szkoły dziedzinowej. 

2. W przypadku braku zgłoszenia kandydata dla danej dyscypliny, jego miejsce przepada. 

3. Jeżeli liczba wybranych przedstawicieli poszczególnych dyscyplin jest mniejsza niż 8, na 

nieobsadzone miejsca mogą zostać wybrani doktoranci danej szkoły dziedzinowej. 
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§ 11  

1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie doktorantom danej szkoły dziedzinowej. 

2. Każdy doktorant danej szkoły dziedzinowej obecny na zebraniu wyborczym może zgłosić 

kandydata do rady doktorantów szkoły dziedzinowej. Kandydat musi wyrazić zgodę na 

kandydowanie. 

§ 12  

1. DKWSD ma prawo zażądać opuszczenia zebrania wyborczego przez osoby naruszające porządek 

i spokój obrad lub przerwać głosowanie. 

2. UKWD, w przypadku przerwania głosowania, zarządza nowy termin, w którym wybory będą 

kontynuowane. § 9 ust. 2 ordynacji wyborczej stosuje się odpowiednio. 

§ 13  

1. Przeprowadzanie wyborów uzupełniających do rady doktorantów szkoły dziedzinowej następuje 

na wniosek rady doktorantów szkoły dziedzinowej. 

2. O zwołaniu i wynikach wyborów uzupełniających przewodniczący DKWSD informuje UKWD. 

§ 14  

Tryb i sposób przeprowadzania wyborów w formie tradycyjnej lub elektronicznej za pomocą systemu 

teleinformatycznego przyjętego przez Uniwersytet określa DKWSD w drodze uchwały. 

 

Rozdział IV  

Protest wyborczy 

§ 15  

1. W przypadku naruszenia niniejszej ordynacji wyborczej każdemu doktorantowi szkoły 

dziedzinowej przysługuje prawo złożenia protestu wyborczego. 

2. Protest wnosi się na piśmie do UKWD w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów za 

pośrednictwem DKWSD. 

3. UKWD w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków składu odrzuca protest albo uwzględnia protest, unieważnia wybory oraz 

przeprowadza nowe wybory w danej jednostce. Podjętą decyzję UKWD podaje do publicznej 

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej jednostce bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w 

terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji. 

 

Rozdział V  

Wybory delegatów do uczelnianej rady doktorantów oraz kandydatów rad doktorantów szkół 

dziedzinowych do organów samorządu i organów, rad i innych ciał doradczych i 

opiniodawczych Uniwersytetu 

§ 16  

Rada doktorantów szkoły dziedzinowej wybiera delegatów do uczelnianej rady doktorantów oraz osoby 

wymienione w §1 ust. 3 niniejszej ordynacji. 
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§ 17  

Głosowania przeprowadza przewodniczący rady doktorantów szkoły dziedzinowej. 

§ 18  

1. Każdej radzie doktorantów szkoły dziedzinowej przysługują 3 mandaty do uczelnianej rady 

doktorantów. 

2. Wybór na delegata do uczelnianej rady doktorantów następuje, gdy kandydat uzyska bezwzględną 

większość ważnie oddanych głosów. 

 

Rozdział VI  

Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków zarządu uczelnianej rady 

doktorantów, komisji rewizyjnej i arbitrów sądu koleżeńskiego 

§ 19  

1. Do chwili dokonania wyboru przewodniczącego zarządu obrady prowadzi ustępujący 

przewodniczący zarządu. 

2. W razie nieobecności przewodniczącego zarządu obrady prowadzi kolejno ustępujący 

wiceprzewodniczący zarządu lub przewodniczący komisji rewizyjnej. 

§ 20  

1. Głosowania przeprowadza komisja skrutacyjna. 

2. Komisja skrutacyjna składa się z 3 członków wybieranych przez uczelnianą radę doktorantów. 

3. Ustępujący przewodniczący zarządu otwiera listę kandydatów do komisji skrutacyjnej, w 

przypadku braku kolejnych zgłoszeń zamyka listę. 

4. W przypadku braku sprzeciwu powołanie członków komisji następuje poprzez aklamację. 

§ 21  

1. Ustępujący przewodniczący zarządu otwiera listę kandydatów na przewodniczącego zarządu 

spośród delegatów do uczelnianej rady doktorantów, a w przypadku braku kolejnych zgłoszeń 

zamyka listę. 

2. Kandydata na przewodniczącego zarządu zgłasza przynajmniej 3 delegatów. 

3. Procedura głosowania następuje po uprzednim zaprezentowaniu swojej kandydatury przez każdego 

z kandydatów. 

4. Wybór na przewodniczącego zarządu następuje, gdy kandydat uzyska bezwzględną większość w 

obecności co najmniej połowy delegatów. W razie nieuzyskania wymaganej większości głosów 

przez żadnego z kandydatów w pierwszym głosowaniu, zarządza się przeprowadzenie drugiego 

głosowania. 

5. Nowo wybrany przewodniczący zarządu obejmuje dalsze prowadzenie posiedzenia. 

§ 22  

1. Przewodniczący zarządu otwiera listę kandydatów na wiceprzewodniczącego spośród delegatów 

do uczelnianej rady doktorantów, a w przypadku braku kolejnych zgłoszeń zamyka listę. 

2. Kandydata na wiceprzewodniczącego zgłasza przynajmniej 2 delegatów. 
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3. Procedura głosowania następuje po uprzednim zaprezentowaniu swojej kandydatury przez każdego 

z ubiegających się o funkcję wiceprzewodniczącego zarządu. 

4. Wybór na wiceprzewodniczącego zarządu następuje, gdy kandydat uzyska bezwzględną większość 

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 wiceprzewodniczącego Zarządu 

zwykłą większością głosów, spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu 

otrzymali kolejno najwyższą ilość ważnie oddanych głosów. 

§ 23  

1. Po dokonaniu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, przewodniczący otwiera listę 

kandydatów na pozostałych członków zarządu uczelnianej rady doktorantów, w przypadku braku 

kolejnych zgłoszeń, zamyka listę.  

2. Kandydatem może być wyłącznie delegat do uczelnianej rady doktorantów. 

3. Każdy z kandydatów przedstawia swoją kandydaturę. 

4. Wybór członka zarządu uczelnianej rady doktorantów 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. W głosowaniu biorą udział 

kandydaci, którzy w poprzedniej turze nie zostali wybrani, a otrzymali największą liczbę głosów. 

§ 24  

1. Po dokonaniu wyboru członków zarządu uczelnianej rady doktorantów przystępuje się do wyboru 

członków komisji rewizyjnej spośród kandydatów zaproponowanych przez rady doktorantów szkół 

dziedzinowych. Przewodniczący zarządu 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. W przypadku wyniku ex æquo na miejscu 

trzecim, powtarza się głosowanie. 

§ 25  

1. Po dokonaniu wyboru komisji rewizyjnej przystępuje się do wyboru arbitrów sądu koleżeńskiego 

spośród kandydatów zaproponowanych przez rady doktorantów szkół dziedzinowych. Sekretarz 

rady 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. W przypadku wyniku ex æquo na miejscu 

siódmym, powtarza się głosowanie. 

 

Rozdział VII  

Przepisy przejściowe 

§ 26  

1. W przypadku braku przedstawiciela studiów doktoranckich w radzie doktorantów szkoły 

dziedzinowej rada może powołać przedstawiciela ds. studiów doktoranckich dla każdej dyscypliny 

w danej szkole dziedzinowej. 
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2. Przedstawiciel ds. studiów doktoranckich reprezentuje doktorantów studiów doktoranckich wobec 

kierownika studium oraz władz macierzystego wydziału w porozumieniu z radą doktorantów 

szkoły dziedzinowej. Ma on również prawo uczestniczyć w obradach rady z głosem doradczym. 

3. Pierwsze wybory do rad doktorantów szkół dziedzinowych przeprowadza wyłącznie UKWD. 

4. UKWD wybrana przez sejmik doktorantów ostatniej kadencji przeprowadza pierwsze wybory 

według nowej ordynacji wyborczej. 
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Załącznik nr 2 

Ordynacja wyborcza przedstawicieli doktorantów do senatu, kolegium elektorów, rad szkół 

dziedzinowych, rad naukowych dyscyplin w poszerzonym składzie, ciał wskazujących 

kandydatów na dziekana oraz prodziekana, rad szkół doktorskich, komisji rekrutacyjnej oraz 

komisji rekrutacyjnych szkół doktorskich, komisji ds. ocen śródokresowych, uniwersyteckiej 

rady ds. kształcenia, komisji wyborczych i komisji dyscyplinarnych Uniwersytetu im Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 

 

Rozdział I  

Przedstawiciele doktorantów w senacie 

§ 1  

Wyboru przedstawicieli doktorantów do senatu dokonuje uczelniana rada doktorantów. Liczbę 

przedstawicieli określa statut. 

§ 2  

Kadencja przedstawicieli, o których mowa w § 1 trwa rok i rozpoczyna się z dniem wyboru, a kończy 

w dniu wyboru przedstawicieli następnej kadencji. 

§ 3  

Uczelniana rada doktorantów wybiera przedstawicieli, o których mowa w § 1 bezwzględną większością 

głosów spośród członków samorządu zgłoszonych przez zarząd uczelnianej rady doktorantów. 

§ 4  

Przedstawiciel doktorantów w senacie ma każdorazowo obowiązek informowania o przedmiocie obrad 

przewodniczącego zarządu niezwłocznie po otrzymaniu tych informacji od sekretarza senatu. 

§ 5  

Mandat przedstawicieli, o których mowa w § 1 wygasa w przypadku: 

1) utraty biernego prawa wyborczego; 

2) utraty statusu doktoranta; 

3) pisemnego zrzeczenia się funkcji złożonego na ręce przewodniczącego zarządu; 

4) odwołania przez uczelnianą radę doktorantów większością 2/3 głosów przy obecności co 

najmniej połowy delegatów; 

5) nieobecności nieusprawiedliwionych na dwóch kolejnych posiedzeniach senatu lub 

niemożności uczestniczenia w nich przez okres dłuższy niż 2 miesiące; każda nieobecność 

musi zostać z wyprzedzeniem zgłoszona przewodniczącemu; wygaśnięcie mandatu stwierdza 

komisja rewizyjna w drodze uchwały i informuje o tym przewodniczącego zarządu bez 

zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały; komisja rewizyjna 

zawiadamia przedstawiciela doktorantów do senatu o podjętej uchwale; 

6) ukarania prawomocnym wyrokiem przez sąd koleżeński lub ostateczną decyzją komisji 

dyscyplinarnej dla doktorantów. 
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Rozdział II  

Przedstawiciele doktorantów w kolegium elektorów 

§ 6  

Przedstawicielem doktorantów w kolegium elektorów Uniwersytetu, zwanym dalej elektorem 

doktoranckim, może zostać każdy członek samorządu. 

§ 7  

Liczbę elektorów doktoranckich i termin ich powołania określa statut. 

§ 8  

Kadencja elektorów doktoranckich w kolegium elektorów Uniwersytetu trwa rok i rozpoczyna się z 

dniem wyboru. 

§ 9  

1. Elektorów doktoranckich wybiera uczelniana rada doktorantów bezwzględną większością głosów 

w obecności co najmniej połowy delegatów w głosowaniu tajnym. 

2. Do elektorów doktoranckich stosuje się odpowiednio § 5 niniejszej ordynacji. 

 

Rozdział III  

Przedstawiciele doktorantów w radzie szkoły dziedzinowej 

§ 10  

Wyboru przedstawicieli doktorantów do rady szkoły dziedzinowej dokonuje rada doktorantów szkoły 

dziedzinowej, w której funkcjonuje dana rada szkoły bezwzględną większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków rady doktorantów szkoły dziedzinowej. 

§ 11  

1. Przedstawicielem doktorantów w radzie szkoły dziedzinowej może zostać każdy doktorant będący 

przedstawicielem dyscypliny wchodzącej do danej szkoły dziedzinowej. 

2. Do przedstawicieli doktorantów w radzie szkoły dziedzinowej stosuje się odpowiednio § 5, z tym 

że odwołać ich może rada doktorantów szkoły dziedzinowej, która dokonała ich wyboru. 

§ 12  

Liczbę przedstawicieli doktorantów w radzie szkoły dziedzinowej określa statut. 

§ 13  

Kadencja przedstawicieli doktorantów w radzie szkoły dziedzinowej trwa rok i rozpoczyna się z dniem 

wyboru, a kończy w dniu wyboru przedstawicieli następnej kadencji. 
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Rozdział IV  

Przedstawiciele doktorantów w radzie naukowej dyscypliny w poszerzonym składzie 

§ 14  

Wybory przedstawicieli doktorantów do rady naukowej dyscypliny w poszerzonym składzie dokonuje 

rada doktorantów szkoły dziedzinowej, w której funkcjonuje rada dyscypliny lub wydział, którego 

kandydatów na dziekana i prodziekana dotyczy wskazanie, bezwzględną większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków rady doktorantów szkoły dziedzinowej. 

§ 15  

1. Przedstawicielem doktorantów do rady naukowej dyscypliny w poszerzonym składzie może zostać 

każdy doktorant uczestniczący w kształceniu w dyscyplinie objętej zakresem działania rady lub w 

dyscyplinie objętej zakresem działania wydziału, nad którymi opiekę naukową sprawują 

pracownicy wydziału. 

2. Do przedstawicieli doktorantów do rady naukowej dyscypliny w poszerzonym składzie stosuje się 

odpowiednio § 5, z tym że odwołać go może rada doktorantów szkoły dziedzinowej, która dokonała 

ich wyboru. 

§ 16  

Liczbę przedstawicieli doktorantów do rady naukowej dyscypliny w poszerzonym składzie określa, 

zgodnie ze statutem, właściwa komisja wyborcza. 

§ 17  

Kadencja przedstawicieli doktorantów w radzie naukowej dyscypliny w poszerzonym składzie trwa rok 

i rozpoczyna się z dniem wyboru, a kończy w dniu wyboru przedstawicieli następnej kadencji. 

 

Rozdział V  

Przedstawiciele doktorantów w radach szkół doktorskich  

§ 18  

Wyboru przedstawicieli doktorantów do rady szkoły doktorskiej dokonuje rada doktorantów szkoły 

dziedzinowej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków rady. 

§ 19  

1. Przedstawicielem doktorantów w radzie szkoły doktorskiej może zostać każdy doktorant danej 

szkoły doktorskiej. 

2. Do przedstawicieli doktorantów w radzie szkoły doktorskiej stosuje się odpowiednio § 5. 

§ 20  

Liczbę przedstawicieli doktorantów w radach szkół doktorskich określa statut. 

§ 21  

Kadencja przedstawicieli doktorantów w radach szkół doktorskich trwa rok i rozpoczyna się z dniem 

wyboru, a kończy w dniu wyboru przedstawicieli następnej kadencji. 
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Rozdział VI  

Przedstawiciele doktorantów w komisjach rekrutacyjnych szkół doktorskich 

§ 22  

Wyboru przedstawicieli doktorantów do komisji rekrutacyjnej szkoły doktorskiej dokonuje rada 

doktorantów szkoły dziedzinowej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków rady. 

§ 23  

1. Przedstawicielem doktorantów w komisji rekrutacyjnej szkoły doktorskiej może zostać każdy 

doktorant danej szkoły doktorskiej. 

2. Do przedstawicieli doktorantów w komisji rekrutacyjnej szkoły doktorskiej stosuje się 

odpowiednio § 5. 

§ 24  

Liczbę przedstawicieli doktorantów w komisjach rekrutacyjnych szkół doktorskich określają zasady 

rekrutacji do szkół doktorskich. 

§ 25  

Kadencje przedstawicieli doktorantów w komisji rekrutacyjnej szkół doktorskich trwają rok i 

rozpoczyna się z dniem wyboru, a kończy w dniu wyboru przedstawicieli następnej kadencji, chyba, że 

zasady rekrutacji stanowią inaczej. 

 

Rozdział VII  

Przedstawiciele doktorantów w komisjach ds. ocen śródokresowych szkół doktorskich 

§ 26  

Wyboru przedstawicieli doktorantów do komisji ds. oceny śródokresowej szkoły doktorskiej dokonuje 

rada doktorantów szkoły dziedzinowej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków rady. 

§ 27  

1. Przedstawicielem doktorantów w komisji ds. oceny śródokresowej szkoły doktorskiej może zostać 

każdy doktorant danej szkoły doktorskiej. 

2. Do przedstawicieli doktorantów w komisji ds. oceny śródokresowej szkoły doktorskiej stosuje się 

odpowiednio § 5. 

§ 28  

Liczbę przedstawicieli doktorantów w komisjach ds. oceny śródokresowej szkół doktorskich określa 

regulamin szkół doktorskich. 

§ 29  

Kadencja przedstawicieli doktorantów w komisjach ds. oceny śródokresowej szkół doktorskich trwa rok 

i rozpoczyna się z dniem wyboru, a kończy w dniu wyboru przedstawicieli następnej kadencji. 
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Rozdział VIII  

Przedstawiciele doktorantów w uniwersyteckiej radzie ds. kształcenia 

§ 30  

Wyboru przedstawicieli doktorantów do uniwersyteckiej rady ds. kształcenia dokonuje uczelniana rada 

doktorantów bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków rady. 

§ 31  

1. Przedstawicielem doktorantów w uniwersyteckiej radzie ds. kształcenia może zostać każdy 

doktorant. 

2. Do przedstawicieli doktorantów w uniwersyteckiej radzie ds. kształcenia stosuje się odpowiednio 

§ 5. 

 

§ 32  

Liczbę przedstawicieli doktorantów w uniwersyteckiej radzie ds. kształcenia określa statut. 

§ 33  

Kadencja przedstawicieli doktorantów w uniwersyteckiej radzie ds. kształcenia trwa rok i rozpoczyna 

się z dniem wyboru, a kończy w dniu wyboru przedstawicieli następnej kadencji. 

 

Rozdział IX  

Przedstawiciele doktorantów w komisjach wyborczych 

§ 34  

1. Wyboru przedstawiciela doktorantów do komisji wyborczej Uniwersytetu dokonuje uczelniana 

rada doktorantów bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

rady. 

2. Kandydata na przedstawiciela doktorantów w komisji wyborczej Uniwersytetu wskazuje członek 

uczelnianej rady doktorantów. 

3. Przedstawicielem doktorantów w komisji wyborczej Uniwersytetu może zostać każdy doktorant. 

§ 35  

1. Wyboru przedstawicieli doktorantów do komisji wyborczej szkoły dziedzinowej, komisji 

wyborczych wydziału dokonuje rada doktorantów szkoły dziedzinowej bezwzględną większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy członków rady. 

2. Przedstawicielem doktorantów w komisji wyborczej szkoły dziedzinowej może zostać każdy 

członek samorządu danej szkoły dziedzinowej. 

3. Przedstawicielem doktorantów w komisji wyborczej wydziału może zostać każdy członek 

samorządu, który realizuje rozprawę doktorską w ramach dyscypliny, które uprawiana jest na 

danym wydziale. 

§ 36  

Do przedstawicieli doktorantów w komisjach wyborczych stosuje się odpowiednio § 5. 
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§ 37  

Liczbę przedstawicieli doktorantów w poszczególnych komisjach wyborczych wskazuje statut. 

 

Rozdział X  

Przedstawiciele doktorantów w komisji dyscyplinarnych Uniwersytetu 

§ 38  

Kandydatów do uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, uczelnianej 

odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla nauczycielu akademickich, uczelnianej komisji dyscyplinarnej 

dla doktorantów i uczelnianej odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów wybiera uczelniana 

rada doktorantów spośród osób wskazanych przez rady doktorantów szkół dziedzinowych. 

§ 39  

Każdy delegat oddaje maksymalnie dwa głosy na osoby z listy kandydatów do uczelnianej komisji 

dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, maksymalnie sześć głosów na osoby z listy kandydatów 

na kandydatów do uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów, maksymalnie dwa głosy na 

osoby z listy kandydatów na kandydatów do uczelnianej odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla 

doktorantów i maksymalnie dwa głosy na osoby z listy kandydatów na kandydatów do uczelnianej 

odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich. Kandydatami do komisji 

dyscyplinarnych zostaje odpowiednio – sześć i dwie osoby, które kolejno uzyskały największą liczbę 

głosów. 

§ 40  

Długość kadencji w uczelnianych komisjach dyscyplinarnych określa statut. 

§ 41  

Przewodniczący zarządu zgłasza wyłonionych kandydatów do senatu. 

 

Rozdział XI  

Przepisy końcowe 

§ 42  

Doktoranci ze studiów doktoranckich biorą udział w wyborach do rady doktorantów szkoły 

dziedzinowej w szkole dziedzinowej, do której należy wydział, na którym odbywają się ich studia 

doktoranckie. 

§ 43  

Przepisy ordynacji stosuje się do doktorantów ze studiów doktoranckich odpowiednio. 

§ 44  

Kadencja dotychczasowych organów samorządu trwa do czasu wyboru nowych organów na podstawie 

przepisów niniejszego regulaminu. 
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Załącznik nr 3 

Regulamin sądu koleżeńskiego 

 

§ 1  

Sąd koleżeński jest organem samorządu doktorantów czuwającym nad przestrzeganiem zasad kodeksu 

etyki doktoranta oraz postanowień regulaminu samorządu doktorantów Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. 

§ 2  

Sąd koleżeński prowadzi działalność prewencyjno-wychowawczą i orzeczniczą. Do zadań sądu 

koleżeńskiego należy rozpatrywanie wniosków o ukaranie oraz o naprawienie szkody lub w sprawie 

niewykonania zobowiązań, orzekanie w sprawach dotyczących przestrzegania zasad działania 

samorządu doktorantów. 

§ 3  

1. W skład sądu koleżeńskiego wchodzi pięciu członków powołanych przez uczelnianą radę 

doktorantów spośród kandydatur przedstawionych przez poszczególne rady doktorantów szkół 

dziedzinowych. 

2. Członkowie sądu koleżeńskiego na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie 

przewodniczącego sądu koleżeńskiego, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 

2/3 składu sądu koleżeńskiego. 

§ 4  

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

obowiązującymi przepisami prawa, w tym aktami wewnętrznymi Uniwersytetu i dobrymi obyczajami. 

§ 5  

Obwinionego nie można uznać za winnego, dopóki wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym 

orzeczeniem skazującym. Nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść obwinionego. 

§ 6  

Sąd koleżeński rozpoznaje sprawy w co najmniej trzyosobowym składzie. W przypadku równej liczby 

głosów decydujący głos ma przewodniczący 

§ 7  

1. Do chwili odczytania wniosku o rozpoznanie sprawy każdemu uczestnikowi postępowania 

przysługuje prawo złożenia wniosku o wyłączenie członka zespołu orzekającego w sytuacji, gdy 

powstaną wątpliwości odnośnie jego bezstronności.   

2. Wniosku o wyłączenie członka zespołu orzekającego rozpatrzony winien być nie później niż w 

terminie 14 dni od dnia jego wniesienia. 

3. O wyłączeniu decyduje przewodniczący sądu koleżeńskiego, a w sytuacji, gdy mowa o 

przewodniczącym sądu koleżeńskiego, pozostali członkowie zespołu orzekającego. 

§ 8  

Uczestnikami postępowania są wnioskodawca i obwiniony. 
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§ 9  

Wnioskodawcą może być: doktorant, organ samorządu doktorantów, a także organy oraz pozostałe rady 

oraz inne ciała doradcze i opiniodawcze Uniwersytetu. 

§ 10  

1. Obwiniony ma prawo ustanowić dla siebie obrońcę lub wnioskować o wyznaczenie obrońcy. 

2. Wnioskodawca ma prawo wyznaczyć dla siebie zastępcę. 

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

rozprawy. 

§ 11  

1. Sąd koleżeński jako środki oddziaływania wychowawczego stosuje: 

1) zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego, w terminie określonym przez sąd 

koleżeński; 

2) upomnienie; 

3) naganę; 

4) naganę z ostrzeżeniem; 

5) podanie orzeczenia sądu koleżeńskiego do wiadomości ogółowi doktorantów Uniwersytetu 

lub zawiadomienie o treści orzeczenia organów Uniwersytetu, opiekuna naukowego, 

promotora, organizacji społecznych i politycznych. 

2. Sąd koleżeński może również skierować wniosek do organów Uniwersytetu o: 

1) zobowiązanie do naprawienia szkody lub wartościowego jej pokrycia w terminie określonym 

przez sąd koleżeński; 

2) wydanie nakazu wykonania określonej pracy na rzecz wydziału lub Uniwersytetu; 

3) tymczasowe lub całkowite pozbawienie prawa piastowania funkcji w organach samorządu. 

§ 12  

1. Wniosek o wszczęcie postępowania winien zawierać w szczególności:   

1) określenie wnioskodawcy i adresu do doręczeń; 

2) zarzuty; 

3) dokładne wskazanie środków dowodowych. 

2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 przewodniczący wzywa wnioskodawcę 

do uzupełnienia wskazanych braków w terminie trzech dni od daty doręczenia. Po bezskutecznym 

upływie tego terminu przewodniczący postanowieniem zwraca wniosek wnioskodawcy. 

§ 13  

1. Przewodniczący sądu koleżeńskiego postanowieniem odmawia wszczęcia postępowania w 

następujących przypadkach: 

1) gdy czyn zarzucony obwinionemu miał miejsce przed upływem roku od wpłynięcia wniosku; 

2) gdy toczy się obecnie postępowanie lub zostało już wydane orzeczenie przeciwko temu 

samemu obwinionemu o ten sam czyn. 
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2. Jeżeli okoliczności określone w ust. 1 zostały ujawnione na rozprawie, zespół orzekający umarza 

postępowanie. 

§ 14  

1. W terminie do 7 dni od daty wpłynięcia wniosku do sądu koleżeńskiego przewodniczący wyznacza 

członków zespołu orzekającego oraz termin i miejsce rozprawy. Zawiadamia i wzywa wszystkich 

zainteresowanych. 

2. Obwinionemu doręcza się wraz z pierwszym wezwaniem na rozprawę odpis wniosku oraz 

pouczenie o skutkach nieusprawiedliwionego niestawienia się. 

§ 15  

Rozprawa przed sądem koleżeńskim jest jawna, w przypadkach szczególnych zespół orzekający może 

postulować o częściowej lub całkowitej niejawności rozprawy. 

§ 16  

Uczestnikom postępowania przysługuje prawo składania wniosków i wgląd do akt. 

§ 17  

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

§ 18  

1. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo wnioskodawcy lub zastępcy nie wstrzymuje 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. 

3. Sąd koleżeński może obwinionego skazać, uniewinnić lub umorzyć postępowanie. 

§ 19  

Orzeczenie winno zawierać podstawę rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem nazwiska członków 

zespołu orzekającego, protokolanta, oznaczenia uczestników postępowania. 

§ 20  

Przewodniczący zespołu orzekającego bezpośrednio po niejawnej naradzie ogłasza orzeczenie przez 

odczytanie sentencji i uzasadnienia. 

§ 21  

Orzeczenie sądu koleżeńskiego podlega zaskarżeniu do komisji dyscyplinarnej dla doktorantów 

Uniwersytetu w terminie 14 dni od jego doręczenia. 

 


