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Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Niniejszy Regulamin Samorządu Studenckiego określa zasady działania Samorządu Studenckiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

§2
Ilekroć w przepisach niniejszego Regulaminu jest mowa o:
1.Samorządzie - należy przez to rozumieć Samorząd Studencki tworzony przez wszystkich studentów
studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez
Uniwersytet,
2.Uniwersytecie - należy przez to rozumieć Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu,
3.Radzie Uczelnianej - należy przez to rozumieć uczelniany organ uchwałodawczy Samorządu, czyli Radę
Uczelnianą Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(RUSS UMP),
4.Senacie - należy przez to rozumieć Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu,
5.Witrynie internetowej - należy przez to rozumieć oficjalną witrynę internetową Rady Uczelnianej.

§3
Organy Samorządu Studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uniwersytetu
w rozumieniu ustawy z dnia27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 572 z
późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą".

§4
Samorząd Studencki działa na podstawie art. 202 ustawy, § 101 Statutu Uniwersytetu oraz niniejszego
regulaminu.
§5
Przedstawiciele w organach Samorządu Studenckiego kierują się w swoich działaniach
Uniwersytetu oraz interesem studentów.

dobrem

§6
1.Samorząd działa przez swoje organy wyłaniane w drodze wyborów.
Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

3

2.Do Organów Kolegialnych Samorządu Studenckiego należą:
a)Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego,
b)Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego,
c)Rada Mieszkańców Domu Studenckiego,
d)Sąd Koleżeński Samorządu Studenckiego.
3.Do organów jednoosobowych Samorządu Studenckiego należą:
a) Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego,
b) Przewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego,
c) Starosta Roku,
d) Przewodniczący Rady Mieszkańców Domu Studenckiego,
e) Prezes Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studenckiego.

§7
1.Do zadań organów Samorządu Studenckiego należy:
a) reprezentowanie interesów studentów Uniwersytetu w zakresie procesu dydaktycznowychowawczego i spraw socjalno-bytowych, w szczególności przed organami Uniwersytetu oraz organami
władzy i administracji państwowej,
b) organizacja działań mających na celu rozwój osobowości studentów, realizację
zainteresowań studentów poprzez inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności naukowej,
kulturalnej, sportowej i turystycznej, zgodnie z potrzebami środowiska studenckiego.
2.Organy Samorządu Studenckiego współpracują z organami Uniwersytetu, uczelnianymi organizacjami
studenckimi, organizacjami działającymi na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o
stowarzyszeniach” oraz innymi organizacjami i instytucjami.
3.Organy Samorządu Studenckiego mogą korzystać, na ogólnie przyjętych zasadach, z pomieszczeń
dydaktycznych, urządzeń i innych środków Uniwersytetu oraz z pomocy nauczycieli akademickich
i organów Uniwersytetu.

§8
1.Organy kolegialne Samorządu Studenckiego obradują podczas posiedzeń zwoływanych przez ich
przewodniczących.
2.Szczegółowy porządek posiedzenia ustala przewodniczący i przekazuje do wiadomości członkom organu
kolegialnego najpóźniej w przeddzień posiedzenia.
3.Posiedzenia organów kolegialnych Samorządu Studenckiego są jawne.
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4.Na wniosek członka organu kolegialnego organ bezwzględną większością głosów może zarządzić odbycie
posiedzenia przy drzwiach zamkniętych, co należyodnotować w protokole posiedzenia wraz z podaniem
nazwiska zgłaszającego wniosek oraz uzasadnieniem.
5.Z posiedzenia organów kolegialnych Samorządu Studenckiego sporządza się protokół, który podpisuje
przewodniczący posiedzenia i protokolant.

§9
1.Organy kolegialne Samorządu Studenckiego podejmują uchwały, a organy jednoosobowe wydają
zarządzenia.
2.Organy kolegialne Samorządu Studenckiego podejmują uchwały i decyzje zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
3.Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej,
a w sprawach nieosobowych jawne, chyba że organ Samorządu Studenckiego postanowi inaczej.
4.Rektor uchyla uchwałę organu Samorządu Studenckiego niezgodną z przepisami ustawy, Statutem
Uniwersytetu, Regulaminem Studiów lub niniejszym Regulaminem.
5.Uniwersytet zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów Samorządu
Studenckiego.

Rozdział II - RADA UCZELNIANA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
§ 10
Rada Uczelniana jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego.

§ 11
Regulamin Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego zwany dalej „Regulaminem Rady Uczelnianej",
określa zasady jej funkcjonowania. Regulamin Rady Uczelnianej uchwala i zmienia Rada Uczelniana
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 składu.

§ 12
1. W skład Rady Uczelnianej wchodzi 16 członków wybranych zgodnie z zasadami, o których mowa w § 2531 niniejszego Regulaminu.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, z wyłączeniem okresów
wolnych od zajęć dydaktycznych.
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§ 13
1.Rada Uczelniana wybiera spośród swego składu bezwzględną większością głosów przy obecności co
najmniej 3/4 składu Przewodniczącego Rady Uczelnianej, zwanego dalej „Przewodniczącym".
2.Przewodniczący wyznacza spośród członków Rady Uczelnianej pierwszego oraz drugiego Zastępcę
Przewodniczącego Rady Uczelnianej, zwanych dalej „Zastępcami", którzy są zatwierdzani przez Radę
Uczelnianą zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 1. Zastępcy działają w zastępstwie lub z delegacji
Przewodniczącego.
3.Rada Uczelniana odwołuje Przewodniczącego, jak i Zastępców, bezwzględną większością głosów przy
obecności co najmniej 3/4 składu Rady Uczelnianej, zapewniając jednocześnie obsadzenie wakatu podczas
tego samego posiedzenia pod rygorem nieważności.
4.Rada Uczelniana odwołując Przewodniczącego jednocześnie odwołuje Zastępców.
5.Regulamin Rady Uczelnianej może określić dodatkowe funkcje w Radzie Uczelnianej.

§ 14
Przewodniczący:
a) reprezentuje Radę Uczelnianą wobec organów Uniwersytetu oraz na zewnątrz,
b) organizuje działalność oraz kieruje pracami Rady Uczelnianej,
c) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Uczelnianej,
d) podpisuje uchwały Rady Uczelnianej,
e) nadzoruje pracę Zastępców i Komisji,
f) powołuje pełnomocników,
g) udziela pochwały, upomnienia lub nagany członkom Rady Uczelnianej w uzasadnionych
przypadkach.

§ 15
Rada Uczelniana może powoływać Komisje Stałe i Problemowe, których działalność określa Regulamin Rady
Uczelnianej.

§ 16
Rada Uczelniana w szczególności:
a) broni interesów studentów,
b) wytycza kierunki, wspiera i kontroluje działania organów Samorządu Studenckiego,
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c) informuje studentów o bieżących pracach Rady Uczelnianej i organów Uniwersytetu, z którymi
współpracuje,
d) w terminie do 30 listopada przedstawia publicznie sprawozdanie z działalności prowadzonej
w ubiegłym roku akademickim,
e) podejmuje uchwały wiążące dla organów Samorządu Studenckiego,
f) zgłasza organom Uniwersytetu własne propozycje uchwał, zarządzeń i decyzji w sprawach
studenckich,
g) wydaje opinie w sprawach studentów, zwłaszcza tam, gdzie wynika to z Regulaminu Studiów,
h) opiniuje akty normatywne i decyzje wydawane przez organy Uniwersytetu i umowy zawierane
przez Uniwersytet, a dotyczące środowiska studenckiego,
i)

występuje w sprawach studentów do organów władzy i administracji państwowej,

j)

prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów,

k) decyduje w sprawach rozdziału środków przeznaczonych przez organy Uniwersytetu na cele
studenckie oraz przedstawia organom Uniwersytetu sprawozdanie z rozdziału środków
finansowych i rozliczenie tych środków do 31 marca każdego roku,
l)

współdecyduje o podziale funduszu pomocy materialnej,

m) deleguje przedstawicieli do Uczelnianej Komisji Stypendialnej,
n) wydaje opinie w sprawach studentów, szczególnie w przypadkach wynikających z Regulaminu
Przyznawania i Ustalania Wysokości Świadczeń Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
o) współdziała w opracowaniu Regulaminu Przyznawania i Ustalania Wysokości Świadczeń Funduszu
Pomocy Materialnej dla Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu na zasadach określonych w ustawie,
p) ma prawo inicjowania i prowadzenia działalności wydawniczej studentów,
q) przedstawia wnioski w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień studentom wyróżniającym się
wynikami w nauce, pracy społecznej, wzorowym wypełnianiem obowiązków studenta oraz opiniuje
zasady przyznawania tych nagród,
r) ma prawo delegowania przedstawiciela Samorządu Studenckiego, na wniosek zainteresowanego
studenta, do komisji powołanej przez dziekana w celu przeprowadzenia egzaminu komisyjnego,
s) współdziała w opracowaniu Regulaminu Studiów na zasadach określonych w ustawie,
t) uchwala i zmienia Regulamin Samorządu Studenckiego w trybie określonym w § 60,
u) ma prawo do zgłaszania wniosków i sugestii w sprawie organizacji, realizacji i doskonalenia procesu
dydaktycznego,
v) wydaje opinie w sprawach oceny wyników pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich.
Negatywna ocena musi być sformułowana na piśmie i zawierać uzasadnienie,
w) zgłasza wniosek o przekazanie sprawy dyscyplinarnej studenta do Sądu Koleżeńskiego,
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x) podejmuje decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej lub strajku na terenie całego
Uniwersytetu,
y) powołuje Studencką Komisję Wyborczą,
z) dokonuje wykładni niniejszego regulaminu.

§ 17
Rada Uczelniana wybiera spośród członków Samorządu Studenckiego przedstawicieli studentów,
w szczególności:
1.do Senackich Komisji do spraw:
a) organizacji i rozwoju (jeden),
b) nauki (jeden),
c) współpracy z zagranicą (jeden),
d) finansów i zaopatrzenia (jeden),
e) dydaktyki (czterech),
f) wydawnictw (trzech);
2.do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów (ośmiu);
3)do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów (czterech);
4)do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich;
5)do Kolegium Rektorskiego (jednego);
6)do Rady Bibliotecznej (jednego);
7)do Uczelnianej Komisji Wyborczej (dwóch);
8)do Wydziałowych Komisji Wyborczych;
9)na zjazd Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
10)do Komisji ds. Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
11)do Kolegium Dziekańskiego (na każdym wydziale po jednym).

§ 18
Wyboru przedstawicieli, o których mowa w §17, dokonują członkowie Rady Uczelnianej zwykłą większością
głosów.
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§ 19
1.Rada Uczelniana ma prawo przyznać raz do roku tytuły honorowe:
a) „AmicusStudentium" (najlepszemu nauczycielowi akademickiemu),
b) „Studentum Maior" (studentowi lub absolwentowi, który wniósł znaczący wkład w rozwój
Samorządu Studenckiego),
c) „Wykładowca Roku” (najlepszemu wykładowcy).
2.Tytuł, o którym mowa w ust. 1. pkt a) i c) może być przyznany na każdym wydziale osobno przez Radę
Uczelnianą.
3.Dyplomy nadania tytułów honorowych są wręczane przez Przewodniczącego lub członka Rady Uczelnianej
w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego, uroczystościach dyplomatoryjnych lub absolutoryjnych.
4.Poza tytułami honorowymi Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego może przyznać „Dyplomy uznania":
d) za pracę na rzecz Samorządu Studenckiego,
e) za zaangażowanie w rozwój Samorządu Studenckiego.
5.Szczegółowe przepisy określa Regulamin przyznawania dyplomów i tytułów honorowych uchwalany przez
Radę Uczelnianą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 składu.

§ 20
Wyrażenie zgody na treść Regulaminu Studiów wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej
3/4 składu Rady Uczelnianej.

§ 21
Na zakończenie kadencji lub na wniosek członka organów Samorządu Studenckiego (poprzednich
kadencji)Przewodniczący
Rady
Uczelnianej
winien
wydać
zaświadczenie
o
pracy
w Samorządzie Studenckim.

§ 22
Do Rady Uczelnianej jest wybieranych:
a)pięciu przedstawicieli Wydziału Lekarskiego I,
b)czterech przedstawicieli Wydziału Lekarskiego II, w tym co najmniej dwóch przedstawicieli kierunku
lekarsko-dentystycznego i najwyżej jeden przedstawiciel studentów cudzoziemców studiujących w
języku angielskim,
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c)czterech przedstawicieli Wydziału Farmaceutycznego, w tym przynajmniej dwóch kierunku farmacja,
d)trzech przedstawicieli Wydziału Nauk o Zdrowiu, w tym maksymalnie 2 z jednego kierunku.

§ 23
1.Kadencja Rady Uczelnianej rozpoczyna się 1 września roku wyborów i trwa 2 lata.
2.Członkowie-elekci Rady Uczelnianej w okresie od momentu wybrania do chwili rozpoczęcia kadencji
uczestniczą bez prawa głosu w pracach ustępującej Rady Uczelnianej.

§ 24
Mandat członka Rady Uczelnianej wygasa w wyniku:
a)śmierci,
b) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
c)prawomocnego skreślenia z listy studentów lub wydalenia z Uniwersytetu,
d)wydania prawomocnej decyzji o ukaraniu przez Komisję Dyscyplinarną dla Studentów
i Doktorantów lub Sąd Koleżeński, z wyłączeniem upomnienia,
e)utraty praw studenckich,
f)ukończenia studiów na Uniwersytecie z wyłączeniem absolwentów studiów pierwszego stopnia,
jeżeli podejmą studia drugiego stopnia w kolejnym roku akademickim, z zastrzeżeniem zawieszenia
mandatu na okres między ukończeniem studiów pierwszego stopnia, a podjęciem studiów
uzupełniających drugiego stopnia,
g)odwołania przez Radę Uczelnianą większością 2/3 przy obecności co najmniej 3/4 swojego składu
na wniosek członka Rady Uczelnianej z powodu braku zaangażowania w prace Rady Uczelnianej
i/lub nieusprawiedliwionych nieobecności na więcej niż 1/4 odbytych posiedzeń w poprzednim
semestrze.

Rozdział III - WYBORY
§ 25
1.Studencka Komisja Wyborcza, zwana dalej „Komisją Wyborczą" przeprowadza wybory przedstawicieli
Samorządu Studenckiego do:
a) organów kolegialnych Uczelni,
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b) organów wyborczych Uczelni,
c) organów kolegialnych Samorządu Studenckiego, chyba, że przepisy niniejszego Regulaminu
stanowią inaczej.
2.Wybory, o których mowa w ust. 1, są równe, tajne, a głos w wyborach musi zostać oddany osobiście,
chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
3.Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Uniwersytetu posiadającym prawa
studenta.
4.Komisję Wyborczą powołuje Rada Uczelniana do 31 grudnia każdego roku.
5.Liczba członków Komisji Wyborczej wynosi od 3 do 5 osób.
6.Kadencja Komisji Wyborczej trwa do czasu powołania nowej Komisji Wyborczej.
7.Komisja Wyborcza wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Komisji Wyborczej, który kieruje jej
pracami.
8.W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci w wyborach, o których mowa
w ust. 1 pkt c).

§ 26
Komisja Wyborcza:
1.opracowuje kalendarz wyborczy zgodny z:
a) ustaleniami Uczelnianej
w § 25 ust. 1 pkt a) i b),

Komisji

Wyborczej

w

wyborach,

o

których

mowa

b) § 28 w wyborach, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt c),
2.organizuje i przeprowadza zebrania wyborcze,
3.nadzoruje przebieg kampanii wyborczej i wyborów,
4.przygotowuje i podaje do publicznej wiadomości komunikaty wyborcze,
5.przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów,
6.ustala, w oparciu o dane udostępnione przez administrację Uniwersytetu, listę osób uprawnionych do
głosowania,
7.ogłasza wyniki wyborów w terminie podanym w § 28 ust 4,
8.podejmuje decyzje dotyczące wyborów w sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie.
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§ 27
Kalendarz i komunikaty wyborcze oraz listę kandydatów Komisja Wyborcza ogłasza w widocznych miejscach
na Uniwersytecie oraz na witrynie internetowej.

§ 28
1. W wyborach do Rady Uczelnianej Komisja Wyborcza:
a) ogłasza kalendarz wyborczy nie później niż 21 dni przed zakończeniem przyjmowania zgłoszeń
kandydatów,
b) przyjmuje zgłoszenia kandydatów zawierające dane osobowe i kontaktowe oraz listę 20 podpisów
studentów Wydziału, z którego jest kandydat, popierających daną kandydaturę,
c) najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem głosowania ogłasza listę kandydatów oraz czas i miejsca
głosowania, przy czym nazwiska na liście kandydatów są ułożone w porządku alfabetycznym,
d) oblicza wyniki głosowania i ogłasza je nie później niż w 48 godzin od zakończenia głosowania,
e) przyjmuje w terminie 14 dni odwołania od wyników wyborów,
f) rozpatruje w terminie dwóch tygodni od złożenia odwołania od wyników wyborów,
g) w terminie 28 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów zwołuje posiedzenie nowo wybranej Rady
Uczelnianej, która dokonuje wyboru Przewodniczącego-elekta i jego Zastępców.
2. Wybory do Rady Uczelnianej muszą zakończyć się nie później niż 31 maja.

§ 29
1.Kandydaci na członków Rady Uczelnianej mają prawo wystawienia po jednym obserwatorze.
2.Obserwatorzy, o których mowa w ust. 1, mają prawo obserwowania wszystkich działań Komisji
Wyborczej.
3.Wybory uzupełniające do Rady Uczelnianej przeprowadza się w przypadku powstania lub przewidywaniu
powstania wakatu członka Rady Uczelnianej.
4.Jeżeli wakat powstanie w trakcie trwania kadencji i dojdzie do tego wcześniej niż na 6 miesięcy przed
końcem roku akademickiego, muszą odbyć się wybory uzupełniające do Rady Uczelnianej na dalszą część
kadencji. Osoba wybrana staje się członkiem Rady Uczelnianej w terminie 28 dni od daty ogłoszenia
wyników wyborów przez Komisję Wyborczą.

§ 30
Na członka Rady Uczelnianej nie może kandydować osoba:
a)ukarana przez Komisję Dyscyplinarną dla Studentów i Doktorantów, z wyłączeniem kary
upomnienia,
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b)nie posiadająca praw studenckich.

§ 31
W wyborach do Rady Uczelnianej za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą
liczbę ważnie oddanych głosów na każdym wydziale i kierunku oddzielnie.

§ 32
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej sprawuje nadzór nad działalnością Studenckiej Komisji
Wyborczej w zakresie zgodności jej działania z prawem w wyborach, o których mowa
w § 25 ust. 1 pkt a) i b).

§ 33
1.Każda grupa studencka wybiera jednego delegata na wydziałowe zebranie wyborcze, o którym mowa w §
34-36.
2.Wybór delegata następuje po złożeniu do Komisji Wyborczej listy podpisów ponad 50% członków grupy
studenckiej dziekańskiej.
3.Wykazy grup studenckich dostarczone przez dziekanaty w ciągu tygodnia od złożenia prośby są wiążące
dla Komisji Wyborczej w kwestiach zawartych w ust. 1 i 2.
4.Delegaci wybierani są na cały rok akademicki.
5.Delegatowi przysługuje prawo do rezygnacji ze swojej funkcji. Rezygnację należy złożyć w formie
pisemnej, do Studenckiej Komisji Wyborczej.

§ 34
1.Wyboru przedstawicieli studentów do Rady Wydziału w liczbie określonej w § 41 ust. 2 pkt 5 Statutu
Uniwersytetu dokonuje się na zebraniu wydziałowym delegatów grup studenckich.
2.Kadencja przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału trwa cztery lata, jednak nie dłużej niż do końca
kadencji Rady. Rozpoczyna się z dniem 1 września roku wyborów, a kończy 31 sierpnia ostatniego roku
kadencji.
3.Jeżeli wygaśnięcie mandatu nastąpi przed upływem kadencji Rady, wakat uzupełnia kandydat, który
uzyskał w wyborach następną największą ilość głosów.
4.W przypadku braku osoby, o której mowa w ust. 3, oraz jeżeli do końca kadencji brakuje więcej niż 6
miesięcy, przeprowadza się wybory uzupełniające.
5.W wyborach uzupełniających kadencja rozpoczyna się po zakończeniu procedury wyborczej.
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§ 35
1.Wyboru przedstawicieli studentów do Senatu w liczbie określonej w § 38 ust. 2 pkt 6 Statutu
Uniwersytetu dokonuje się na zebraniu wydziałowym delegatów grup studenckich.
2.Kadencja przedstawicieli studentów w Senacie trwa cztery lata, jednak nie dłużej niż do końca kadencji
Senatu. Rozpoczyna się z dniem 1 września roku wyborów, a kończy 31 sierpnia ostatniego roku kadencji.
3.Jeżeli wygaśnięcie mandatu nastąpi przed upływem kadencji Senatu, wakat uzupełnia kandydat, który
uzyskał w wyborach następną największą ilość głosów.
4.W przypadku braku osoby, o której mowa w ust. 3, jeżeli do końca kadencji brakuje więcej niż 6 miesięcy,
przeprowadza się wybory uzupełniające.
5.W wyborach uzupełniających kadencja rozpoczyna się po zakończeniu procedury wyborczej.

§ 36
1.Wyboru przedstawicieli studentów do Kolegium Elektorów w liczbie określonej w § 62 pkt. 3 Statutu
Uniwersytetu dokonują delegaci grup studenckich na zebraniach wydziałowych delegatów grup
studenckich.
2.Kadencja przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów trwa do końca kadencji Kolegium Elektorów.
3.W przypadku powstania wakatu przedstawiciela, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się wybory
uzupełniające.

§ 37
1.Wybory, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt a) i b), są przeprowadzane zgodnie z obowiązującym
regulaminem wyborczym Uniwersytetu.
2.Wyboru przedstawicieli studentów, o których mowa w §§ 34-36, dokonuje się w liczbie ogłoszonej przez
Uczelnianą Komisję Wyborczą.
3.W wyborach uzupełniających stosuje się odpowiednie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące
właściwych wyborów.

§ 38
Mandat przedstawicieli studentów w organach kolegialnych i wyborczych Uniwersytetu wygasa w wyniku:
a) śmierci,
b) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
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c) prawomocnego skreślenia z listy studentów lub wydalenia z Uniwersytetu,
d) wydania prawomocnej decyzji o ukaraniu przez Komisję Dyscyplinarną dla Studentów
i Doktorantów lub Sąd Koleżeński, z wyłączeniem upomnienia,
e) utraty praw studenckich,
f) ukończenia studiów na Uniwersytecie z wyłączeniem absolwentów studiów pierwszego stopnia,
jeżeli podejmą studia drugiego stopnia w kolejnym roku akademickim, z zastrzeżeniem zawieszenia
mandatu na okres między ukończeniem studiów pierwszego stopnia a podjęciem studiów
uzupełniających drugiego stopnia.

§ 39
Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność członków na posiedzeniu organu w okresie jego kadencji
stanowi podstawę do podjęcia przez Studencką Komisję Wyborczą uchwały o wygaśnięciu mandatu.
Podstawę do podjęcia uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, może stanowić również większa liczba
nieobecności usprawiedliwionych – wynikających z obowiązków pozauczelnianych – niż obecności w danym
roku akademickim.Procedurę w tym zakresie wszczyna Przewodniczący danego organu.

Rozdział IV - RADA WYDZIAŁOWA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
§ 40
1.Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego, zwana dalej „Radą Wydziałową", jest organem
opiniodawczym Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
2.Kadencja Rady Wydziałowej trwa do końca roku akademickiego, w którym została wybrana.

§ 41
1.Regulamin Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego, zwany dalej „Regulaminem Rady Wydziałowej",
określa zasady jej funkcjonowania.
2.Regulamin Rady Wydziałowej na wniosek Rady Wydziałowej uchwala i zmienia Rada Uczelniana
większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 3/4 składu.
3.Zmiany w Regulaminie Rady Wydziałowej są ustanawiane na wniosek członków Rady Uczelnianej
i Rady Wydziałowej.

§ 42
2.W skład Rady Wydziałowej wchodzą Starości lat kierunków danego wydziału, członkowie Rady
Uczelnianej będący przedstawicielami danego wydziałuoraz zarząd Rady Uczelnianej Samorządu
Studenckiego.
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2.Rada Wydziałowa wybiera spośród swego składu bezwzględną większością głosów, przy obecności, co
najmniej 3/4 składu, Zarząd Rady Wydziałowej (z wyjątkiem przedstawicieli Rady Uczelnianej).
3.Zarząd Rady Wydziałowej tworzą: po jednym przedstawicielu każdego kierunku danego wydziału oraz
członkowie Rady Uczelnianej będący przedstawicielami danego wydziału.
4.Zarząd Rady Wydziałowej spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego Rady Wydziałowej
bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej 3/4 składu.
5.Przewodniczący Rady Wydziałowej wyznacza spośród członków Rady Wydziałowej pierwszego oraz
drugiego Zastępcę Przewodniczącego Rady Wydziałowej, zwanych dalej „Zastępcami", którzy są
zatwierdzani przez Radę Wydziałową zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 4. Zastępcy
Przewodniczącego Rady Wydziałowej działają w zastępstwie lub z delegacji Przewodniczącego Rady
Wydziałowej.
6.Rada Wydziałowa odwołuje swojego Przewodniczącego, jak i Zastępców, bezwzględną większością głosów
przy obecności, co najmniej 3/4 składu Rady Wydziałowej, zapewniając jednocześnie obsadzenie wakatu
podczas tego samego posiedzenia pod rygorem nieważności.

§ 43
Rada Wydziałowa w szczególności:
a)opiniuje plany nauczania oraz zasady odbywania zajęć i zaliczeń,
b)opiniuje kandydatów przedstawionych przez dziekana na opiekunów lat,
c)w terminie do 30 listopada przedstawia publicznie w formie pisemnej i przedkłada Dziekanowi
Wydziału sprawozdanie z działalności prowadzonej w poprzednim roku akademickim,
d)podejmuje decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej lub strajku na terenie wydziału, o
czym musi poinformować Dziekana wydziału oraz Radę Uczelnianą z trzydniowym wyprzedzeniem.

§ 44
Mandat członka Rady Wydziałowej wygasa w wyniku:
a)śmierci,
b)pisemnego zrzeczenia się mandatu,
c)prawomocnego skreślenia z listy studentów lub wydalenia z Uniwersytetu,
d)wydania prawomocnej decyzji o ukaraniu przez komisję dyscyplinarną lub sąd koleżeński,
z wyłączeniem upomnienia,
e)utraty praw studenckich,
f)ukończenia studiów na Uniwersytecie,
g)odwołania przez Radę Wydziałową większością 2/3 przy obecności co najmniej 3/4 swojego
składu na wniosek członka Rady Wydziałowej z powodu braku zaangażowania w prace Rady
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Wydziałowej i/lub nieusprawiedliwionych nieobecności na więcej niż 1/4 odbytych posiedzeń w
poprzednim semestrze.

§ 45
Jeśli Rada Wydziałowa nie dokona wyboru, o którym mowa w § 42 pkt 2 do 15 listopada, jej funkcje
przejmuje ogół członków Rady Uczelnianej reprezentujących dany wydział. W szczególnych wypadkach
Rada Uczelniana może zwołać Radę Wydziałową.

Rozdział V - RADA ROKU, STAROSTA ROKU I STAROSTA
EKONOMICZNY
§ 46
1.Radę Roku tworzą Starosta Roku i Starosta Ekonomiczny oraz starostowie grup studenckich danego roku.
2.Przewodniczącym Rady Roku jest Starosta Roku a Zastępcą Starosta Ekonomiczny.

§ 47
1.Starosta Roku:
a) reprezentuje studentów danego roku na zewnątrz,
b) kieruje sprawami wewnętrznymi roku.
2.Starosta Ekonomiczny reprezentuje studentów danego roku w zakresie pomocy materialnej i spraw
finansowych (bierze udział w przydzielaniu pomocy materialnej, tj. miejsc w domach studenckich,
stypendiów i innych).

§ 48
1.Osoby, o których mowa w § 47 są wybierane i odwoływane przez studentów danego roku podczas
zebrania wyborczego bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej 50% studentów roku
wpisanych na dzień 1 października roku wyborów.
2.Starosta Roku i Starosta Ekonomiczny są zobowiązani do przeprowadzenia wyborów, o których mowa w
ust. 1.
3.Głosowanie może być jawne, a jego termin musi być ogłoszony, z co najmniej siedmiodniowym
wyprzedzeniem.
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4.Jeśli na pierwszym roku nie zostaną przeprowadzone wybory do dnia 30 listopada, obowiązek ich
przeprowadzenia przejmuje Studencka Komisja Wyborcza.
5.Starosta informuje o wynikach wyborów Radę Uczelnianą i odpowiedni dziekanat oraz przekazuje kontakt
do Starosty Roku i StarostyEkonomicznego, w terminie tygodnia od ogłoszenia wyników wyborów.
6.Kadencja Starosty Roku i Starosty Ekonomicznego trwa rok i rozpoczyna się w momencie ogłoszenia
wyniku głosowania.
7.Opiekun roku inicjuje wybory Starosty Roku i Starosty Ekonomicznego.

§ 49
1.Starosta grupy studenckiej reprezentuje studentów danej grupy na zewnątrz oraz kieruje sprawami
wewnętrznymi grupy.
2.Starostę grupy studenckiej wybiera grupa z zachowaniem mechanizmów § 48 ust. 1-3.

Rozdział VI - RADA MIESZKAŃCÓW DOMU STUDENCKIEGO
§ 50
Studenci Uczelni będący mieszkańcami domu studenckiego stanowią Samorząd Studencki Mieszkańców
Domu Studenckiego, którego organem jest Rada Mieszkańców Domu Studenckiego, zwana dalej „Radą
Mieszkańców".

§ 51
1.Regulamin Rady Mieszkańców Domu Studenckiego, zwany dalej „Regulaminem Rady Mieszkańców",
określa zasady jej funkcjonowania.
2.Regulamin Rady Mieszkańców uchwala i zmienia Rada Mieszkańców danego domu studenckiego
większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 3/4 składu. Regulamin musi być zgodny ze Statutem
Uniwersytetu oraz Regulaminem Samorządu Studenckiego UMP. Regulamin zatwierdza Rada Uczelniana
Samorządu Studenckiego.
3.W skład Rady Mieszkańców wchodzi maksymalnie 5studentów z programów polskojęzycznych w
przypadku, gdy dom studencki liczy poniżej 500 mieszkańców lub 8 studentów z programów
polskojęzycznych wprzypadku, gdy Dom Studencki liczy powyżej 500 mieszkańców.

§ 52
Do zadań Rady Mieszkańców należy:
a)reprezentowanie mieszkańców domu studenckiego na zewnątrz,
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b)organizacja życia społecznego na terenie domu studenckiego,
c)regulowanie problemów wewnętrznych,
d)opiniowanie projektów systemu zakwaterowania studentów w domu studenckim,
e)opiniowanie decyzji kierownika
i przekwaterowywania studentów,

domu

studenckiego

dotyczących

rozmieszczenia

f)opiniowanie projektu budżetu i planu rzeczowo-finansowego domu studenckiego,
g)występowanie do władz Uniwersytetu w sprawach dotyczących usprawnienia funkcjonowania
administracji, gospodarowania sprzętem, poprawy systemu sanitarnego i wyposażenia domu
studenckiego,
h)opiniowanie „Regulaminu Domu Studenckiego" nadawanego przez Rektora.

§ 53
1.Rada Mieszkańców współpracuje z administracją domu studenckiego w sprawach, które go dotyczą.
2.Działania Rady Mieszkańców są nadzorowane przez Radę Uczelnianą.
3.W przypadku spraw spornych uniemożliwiających prawidłową pracę Rady Mieszkańców, ich rozwiązania
może podjąć się Rada Uczelniana.
4.Kadencja Rady Mieszkańców trwa 2 lata.

§ 54
1.Wybory nowej Rady Mieszkańców lub wybory uzupełniające przeprowadza Komisja Wyborcza
Mieszkańców Domu Studenckiego.
2.Wybory, o których mowa w ust. 1, nadzoruje Studencka Komisja Wyborcza.
3.Komisję, o której mowa w ust. 1, powołuje ustępująca Rada Mieszkańców.
4.W przypadku braku działań Komisji, o której mowa w ust. 1, wybory przeprowadza Studencka Komisja
Wyborcza.
5.W wyborach Rady Mieszkańców stosuje się odpowiednio przepisy § 25 ust. 7 i 8, § 26 ust. 3-5 i 7,
§ 28 ust. 1 oraz 3-7 oraz § 29.
6.Lista osób uprawnionych do głosowania ustalana jest w oparciu o dane udostępnione przez administrację
domu studenckiego.
7.Komisja przeprowadzająca wybory Rady Mieszkańców przedstawia protokół wyborów kierownictwu
domu studenckiego oraz Radzie Uczelnianej najpóźniej w terminie tygodnia od daty ich ogłoszenia.
8.Kadencja Komisji Wyborczej, o której mowa w ust. 1, kończy się po zakończeniu wyborów.
9.Decyzje dotyczące wyborów w sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie
Rady Mieszkańców i innych przepisach rozstrzyga Studencka Komisja Wyborcza.
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10.Komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów zawierające dane osobowe i kontaktowe oraz listę 20
podpisów studentów Uniwersytetu zamieszkujących dany dom studencki.
§ 55
Przy powoływaniu i odwoływaniu Przewodniczącego Rady Mieszkańców oraz jego Zastępców stosuje się
odpowiednio § 13 ust. 1-4.

§ 56
1.Mandat członka Rady Mieszkańców wygasa w wyniku:
a) śmierci,
b)pisemnego zrzeczenia się mandatu,
c) prawomocnego skreślenia z listy studentów lub wydalenia z Uniwersytetu,
d) wydania prawomocnej decyzji o ukaraniu przez komisję dyscyplinarną lub sąd koleżeński,
z wyłączeniem upomnienia,
e) ukończenia studiów na Uniwersytecie,
f) utraty miejsca w domu studenckim,
g) odwołania przez Radę Mieszkańców większością 2/3 przy obecności, co najmniej 3/4
swojego składu na wniosek członka Rady Mieszkańców lub uchwały Rady Uczelnianej,
h) odwołania przez większość mieszkańców domu studenckiego, posiadających czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Mieszkańców.
2.O wszystkich zmianach Rada Mieszkańców ma obowiązek w ciągu tygodnia powiadomić kierownictwo
domu studenckiego i Radę Uczelnianą.

§ 57
W przypadku, gdy nie wybrano Rady Mieszkańców z powodu braku kandydatów lub wygaśnięcia mandatów
wszystkich jej członków, do czasu kolejnych wyborów funkcję Rady Mieszkańców określone
w § 50 przejmuje Rada Uczelniana.

Rozdział VII - SĄD KOLEŻEŃSKI SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
§ 58
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Za naruszenie przepisów obowiązujących na Uniwersytecie oraz za czyny uchybiające godności studenta,
student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed Komisją Dyscyplinarną dla Studentów i Doktorantów
albo przed Sądem Koleżeńskim Samorządu Studenckiego.

§ 59
Sąd Koleżeński Samorządu Studenckiego działa na podstawie Regulaminu Sądu Koleżeńskiego,
stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział VIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 60
Regulamin Samorządu Studenckiego i zmiany w nim uchwala Rada Uczelniana większością 2/3 przy
obecności, co najmniej 3/4 swojego składu.

§ 61
Językiem obowiązującym podczas obrad organów Samorządu Studenckiego jest język urzędowy
Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 62
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą stwierdzenia przez Senat Uniwersytetu jego zgodności
ze Statutem Uniwersytetu oraz ustawą.

§ 63
Traci moc Regulamin Samorządu Studenckiego z dnia 3 grudnia 2007r. (z późniejszymi zmianami).
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