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Regulamin
Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy, zwany dalej Samorządem, jest organizacją doktorantów Uniwersytetu
Technologiczno – Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, zwanej dalej Uczelnią.

§2
Samorząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, zwanej dalej Ustawą, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im.
J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, zwanego dalej Statutem oraz niniejszego Regulaminu Samorządu
Doktorantów Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
zwanego dalej Regulaminem.

§3
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich
w Bydgoszczy tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich oraz doktoranci szkół doktorskich
prowadzonych przez Uczelnię (zgodnie z Art. 215 Ustawy), zwani również łącznie „Doktorantami”.

§4
1. Samorząd może być członkiem lub nawiązywać współpracę z krajowymi i międzynarodowymi
organizacjami o tych samych lub podobnych celach, w szczególności z Krajową Reprezentacją
Doktorantów, o której mowa w Art. 329 ust. 6.
2. Członkowie Samorządu mają prawo do:
a)

uczestnictwa w pracach Samorządu i jego organów,

b)

zgłaszania opinii i wniosków do organów Samorządu,

c)
korzystania z urządzeń i pomieszczeń Samorządu na zasadach określonych przez jego organy
w odrębnych przepisach,
d)

zrzeszania się, zgodnie z art. 216 Ustawy i ze Statutem Uczelni,

e)
organizowania zgromadzeń na terenie Uczelni lub uczestnictwa w takich zgromadzeniach, przy
zachowaniu zasad i przepisów porządkowych określonych w Statucie Uczelni oraz w przepisach prawa
powszechnie obowiązującego,
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f)
czynnego i biernego prawa wyborczego na zasadach określonych w Regulaminie lub
w załącznikach do niego.

§5
Utrata członkostwa w Samorządzie następuje w razie:
1)

ukończenia bądź zrezygnowania ze studiów doktoranckich lub kształcenia w szkole doktorskiej,

2)

skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich lub kształcących się w szkole doktorskiej.

§6
1. Samorząd działa poprzez swoje organy.
2. Organami Samorządu są: Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów (dalej „Rada”) oraz
Przewodniczący Samorządu.
3. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu uczestników studiów doktoranckich oraz
kształcących się w szkołach doktorskich prowadzonych w Uczelni.

Rozdział II
Działalność Samorządu
§7
1.Organy Samorządu współdziałają wraz z organami Uczelni oraz prodziekanami właściwymi do spraw
kształcenia i spraw studenckich w sprawach dotyczących interesów społeczności doktorantów.
2. Informacja o składach osobowych organów kolegialnych i jednoosobowych Samorządu Doktorantów
jest publikowana niezwłocznie na stronach internetowych Uczelni.

§8
Celem Samorządu jest:
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1)

działanie na rzecz pozytywnych zmian w sytuacji doktorantów oraz przestrzegania ich
praw,

2)

wspieranie i propagowanie działalności naukowej doktorantów,

3)

organizacja wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej,

4)

integracja środowiska doktorantów

5)

reprezentowanie interesów uczestników studiów doktoranckich oaz doktorantów szkół
doktorskich

6)

obrona praw uczestników studiów doktoranckich oaz doktorantów szkół doktorskich

7)

troska o jakość kształcenia doktorantów.
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§9
Samorząd realizuje swoje cele poprzez:
1)

Reprezentowanie uczestników studiów doktoranckich oraz doktorantów szkół doktorskich

2)

Wyrażanie opinii w imieniu społeczności uczestników studiów doktoranckich oraz
doktorantów szkół doktorskich

3)

Uczestniczenie w pracach organów i podmiotów kolegialnych Uczelni – poprzez swoich
przedstawicieli

4)

Uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw doktorantów

5)

Prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie spraw doktoranckich, w tym
kulturalnych, socjalno-bytowych, kształcenia i naukowych oraz wydawniczych.

§10
1. Środki niezbędne do funkcjonowania Samorządu zapewniają odpowiednie organy Uczelni.
2. Samorząd do realizacji swoich zadań ma prawo do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i środków
materialnych Uczelni, zgodnie z Art. 110, ust. 9.
3. Samorząd doktorantów decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez
uczelnię na sprawy doktoranckie. Samorząd doktorantów sporządza sprawozdanie z rozdziału środków
finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim i przekazuje je do
udostępnienia w BIP na stronie Uczelni w terminie 7 dni kalendarzowych.

Rozdział III
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów
§11
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów, zwana dalej Radą, jest organem uchwałodawczym
Samorządu.

§12
W skład Rady wchodzą delegaci wybrani spośród uczestników studiów doktoranckich oraz
kształcących się w szkołach doktorskich Uczelni. Wybór delegatów odbywa się na podstawie wyborów,
których tryb określa ordynacja wyborcza stanowiąca załącznik do tego Regulaminu.

§13
1. Kadencja Rady trwa 2 lata.
2. Rada pełni swoje funkcje do czasu wyboru Rady nowej kadencji.
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§14
1. Delegat do Rady zobowiązany jest brać czynny udział w jej pracach i uczestniczyć w jej
posiedzeniach.
2. W przypadku gdy delegat nie bierze udziału w pracach Rady, możliwe jest jego odwołanie. Decyzję
o odwołaniu delegata podejmuje Rada w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, w obecności co
najmniej połowy delegatów. Głosowanie zarządza się na wniosek dowolnego członka Rady, po
wcześniejszym wysłuchaniu wyjaśnień delegata, nad którego odwołaniem będzie prowadzone
głosowanie.

§15
1. Rada obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia przebiegają według porządku ustalonego przez Radę.
3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku akademickim. Z wnioskiem do
Przewodniczącego u o zwołanie posiedzenia Rady może wystąpić co najmniej 25% członków Rady.
4. Posiedzenia Rady zwoływane są z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni. Informacja o terminie
posiedzenia i planowanym porządku obrad jest dostępna publicznie.

§16
1. Posiedzenia Rady odbywają się jawnie.
2. Głos stanowiący przysługuje delegatom do Rady.
3. Oprócz delegatów do Rady w obradach mają prawo brać udział, z głosem doradczym, inni członkowie
Samorządu oraz zaproszeni przez delegatów goście.
4. W szczególnych przypadkach głosowanie może odbywać się poza posiedzeniami w formie
elektronicznej, zgodnie z ust.. 1 i 2 oraz następującymi zasadami:
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głosowanie musi być przeprowadzone w taki sposób, żeby było możliwe oddanie głosu
tylko przez członków Rady oraz aby zachowana była tajność głosowania, gdy jest ona
wymagana,



członkowie Rady otrzymują projekt uchwały nie mniej niż pięć dni przed terminem
zakończenia głosowania,



za czas podjęcia uchwały w tym trybie uznaje się termin zakończenia głosowania,



informację o głosowaniu w tym trybie oraz jego wyniki przedstawia się na najbliższym
posiedzeniu Rady oraz zamieszcza w sprawozdaniu z tego posiedzenia,



w głosowaniu w trym trybie nie można podąć decyzji w sprawie powołania lub odwołania
organu lub członka organu samorządu, wyboru lub odwołania przedstawiciela uczestników
studiów doktoranckich oraz doktorantów szkół doktorskich w Senacie, zmiany
Regulaminu-o przeprowadzeniu głosowania w przedmiotowej formie decyduje
Przewodniczący na wniosek złożony przez co najmniej 25% członków Rady.
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§17
1. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący Rady wybrany na I posiedzeniu wg zasad określonych
w § 18 Regulaminu.
2. W razie potrzeby posiedzenie Rady może prowadzić inny delegat do Rady wskazany przez
Przewodniczącego Rady lub wyznaczony przez Radę do tej funkcji.
3. Posiedzenie Rady protokołuje delegat do Rady wskazany przez prowadzącego posiedzenie.
Odpowiedzialny jest on również za ustalanie wyników głosowań.
4. Pierwsze posiedzenie Rady prowadzi osoba wybrana przez członków Rady zwykłą większością
głosów w głosowaniu tajnym. Osoba ta zarządza przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Rady.
5. Protokół podlega zatwierdzeniu przez członków Rady na następnym posiedzeniu.

§18
1. Wszystkie decyzje Rady (z wyłączeniem decyzji osobowych) zapadają w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy delegatów, chyba że Regulamin
przewiduje inaczej.
2. Na wniosek któregokolwiek z delegatów prowadzący obrady zarządza głosowanie tajne w określonej
sprawie, innej niż decyzje osobowe.
3. Głosowanie tajne przeprowadza się na białych kartkach oznaczonych pieczątką Rady.

§19
1. Do kompetencji Rady należy:
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1)

określenie kierunków działania Samorządu, w tym podejmowanie działań na rzecz
pozytywnych zmian sytuacji doktorantów oraz przestrzegania ich praw oraz podejmowanie
inicjatyw sprzyjających integracji środowiska doktorantów i rozwojowi współpracy
koleżeńskiej

2)

określenie podziału środków finansowych, o których mowa w § 10 ust. 3 Regulaminu

3)

wybór i odwołanie Przewodniczącego Samorządu

4)

zmiana treści Regulaminu

5)

powoływanie i odwoływanie, w zakresie kompetencji przyznanych samorządowi,
przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich oraz doktorantów szkół doktorskich
we wszystkich organach i podmiotach kolegialnych Uczelni

6)

wyrażanie zgody na wprowadzenie lub zmianę regulaminu studiów doktoranckich,
regulaminu szkoły doktorskiej oraz innych regulaminów, jeżeli taka zgoda jest wymagana

7)

wyrażanie stanowiska w przedmiocie kandydatury do pełnienia funkcji prorektora
odpowiedzialnego za sprawy studenckie i doktoranckie

8)

wyrażanie opinii w przedmiocie programu kształcenia doktorantów
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§20
1. Do obowiązków Przewodniczącego Samorządu należy:
1)

czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień Regulaminu i innych
przepisów prawa

2)

dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków do ich działalności

3)

przedstawianie właściwym organom Uczelni sprawozdania z rozdziału środków
finansowych, o których mowa w § 10 ust. 3 Regulaminu

4)

zwoływanie posiedzeń Rady

5)

przedstawianie wniosków do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady

6)

realizacja em działań na rzecz pozytywnych zmian sytuacji doktorantów oraz
przestrzegania ich praw

7)

realizacja m inicjatyw sprzyjających integracji środowiska doktorantów i rozwojowi
współpracy koleżeńskiej,

2. Przewodniczący jest organem wykonawczym Samorządu.
3. Przewodniczący kieruje działalnością Samorządu zgodnie z kierunkiem działania Samorządu
określonym przez Radę w podejmowanych przez nią uchwałach.
4. Przewodniczący Samorządu działa zgodnie z uchwałami Rady podjętymi w zakresie jej kompetencji,
za swoją pracę odpowiada przed Radą oraz właściwym Prorektorem.

§21
1. Przewodniczącego Samorządu powołuje Rada ze swojego grona.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Samorządu przysługuje wszystkim delegatom
do Rady obecnym na posiedzeniu. Wymagana jest pisemna zgoda kandydata na kandydowanie.
3. Wybory Przewodniczącego Samorządu odbywają się przez głosowanie na poszczególnych
kandydatów. Każdy delegat może wskazać jednego kandydata lub wstrzymać się od głosu.
4. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów
ważnych. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał w pierwszej turze wymaganej większości głosów,
przeprowadza się drugą turę, w której biorą udział kandydaci, którzy otrzymali kolejno pierwszą i drugą
największą liczbę głosów. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów, nie mniej
jednak niż połowę głosów ważnych W przypadku niedokonanego wyboru w drugiej turze, procedurę
wyborczą powtarza się od początku.

§22
Rada może odwołać Przewodniczącego Samorządu w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów
ważnych, w obecności co najmniej połowy delegatów. Głosowanie następuje na wniosek członka Rady.
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§23
Kadencja Przewodniczącego Rady jest zgodna z kadencją Rady z tym, że zostaje przedłużona do czasu
wyboru kolejnego Przewodniczącego.

§24
Jeżeli w trakcie kadencji Przewodniczącego Samorządu, w stosunku do niego ustanie członkostwo
w Samorządzie, zostanie on odwołany lub złoży rezygnację, Rada niezwłocznie powołuje nowego
Przewodniczącego Samorządu w trybie określonym w przepisach.

§25
1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący:
1)

z własnej inicjatywy,

2)

na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów do Rady lub co najmniej
20% ogólnej liczby członków Samorządu.

2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje ustępująca Rada w terminie nie później niż 5 dni
roboczych przed terminem ustania kadencji.
3. Porządek obrad pierwszego posiedzenia Rady winien obejmować wybór Przewodniczącego
Samorządu.
4. Przewodniczący zobowiązany jest powiadomić wszystkich delegatów do Rady o terminie, miejscu i
proponowanym porządku obrad, nie później niż na 5 dni przed datą posiedzenia. Termin posiedzenia
podaje się do informacji wszystkich członków Rady.

Rozdział V
Przedstawiciele Doktorantów w Senacie
§26
1. Doktoranci – członkowie Senatu Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J.J.
Śniadeckich w Bydgoszczy, reprezentują społeczność doktorantów w Senacie i biorą aktywny udział
w jego pracach.
2. Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów w Senacie UTP określa Statut.
3. Przedstawiciele doktorantów w Senacie UTP wybierani są na okres kadencji Senatu Uczelni.
4. Przedstawicieli doktorantów w Senacie UTP wybiera Rada.
5. W przypadku ustania członkostwa w Samorządzie lub rezygnacji przedstawiciela doktorantów
w Senacie UTP z pełnienia powierzonej funkcji, Rada przeprowadza wybory uzupełniające.

§27
Przedstawiciele doktorantów w Senacie UTP działają zgodnie z uchwałami Rady.
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Rozdział VI
Wybory elektorów do kolegiów elektorskich
§28
1. Tryb wyboru i liczbę elektorów spośród studentów i doktorantów do kolegium elektorów określa
Statut Uczelni.
2. Elektorzy są wybierani na okres kadencji Rady.
3. Elektorów do uczelnianego kolegium elektorów wybiera Rada.
4. W przypadku ustania członkostwa w Samorządzie lub rezygnacji elektora z pełnienia powierzonej
funkcji, Rada przeprowadza wybory uzupełniające.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§29
Regulamin może być zmieniony uchwałą Rady podjętą w głosowaniu jawnym, większością co najmniej
2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy delegatów.

§30
1. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada.
2. W celu rozstrzygnięcia sprawy, o Przewodniczący Samorządu zwołuje posiedzenie Rady.

§31
1.W razie gdy działalność organów Samorządu narusza prawo lub zakłóca realizację zadań, Rektor
zwraca uwagę na dostrzeżone nieprawidłowości właściwym organom Samorządu, wyznaczając
jednocześnie termin do ich usunięcia. Po upływie wyznaczonego terminu Rektor uchyla uchwałę organu
Samorządu.
2. Organy Samorządu Doktorantów zawiadamiają Rektora o wydanych aktach, w tym podjętych
uchwałach, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia. Rektor uchyla uchwałę organu samorządu niezgodną
z przepisami prawa, Statutem Uczelni, regulaminem studiów lub Regulaminem Samorządu
Doktorantów.

§32
Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Rektora jego zgodności z Ustawą i Statutem.
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Załącznik 1. Ordynacja wyborcza
1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim słuchaczom studiów III stopnia oraz
kształcącym się w szkołach doktorskich prowadzonych przez Uczelnię.
2. Każdy doktorant ma jeden głos.
3. Wybory przeprowadza się nie później niż do końca grudnia roku ustania kadencji.
4. Termin wyborów ustala i ogłasza Rada.
5. Wybór delegata następuje w gronie doktorantów:
1. ze studiów III stopnia – po jednym delegacie z każdego roku studiów dla każdej z dyscyplin, w której
prowadzone są studia III stopnia. Doktorantów będących w trakcie przedłużenia studiów III stopnia
wlicza się do IV roku kształcenia;
2. ze szkoły doktorskiej – liczba delegatów z każdego roku kształcenia, odpowiadająca liczbie
dyscyplin, w których prowadzono rekrutację do szkoły doktorskiej dla każdego roku kształcenia. Ustala
się jednak, że liczba przedstawicieli z jednej dyscypliny nie może przekroczyć 2 delegatów.
6. Wybór delegatów prowadzi się w sposób tajny, poprzez głosowanie zwykłą większością głosów.
7. Podczas głosowania możliwe jest zastosowanie systemu teleinformatycznego.
8. W przypadku braku rozstrzygnięcia wyboru delegata w poszczególnych grupach, przeprowadza się
ponowne głosowanie (II tura). Do II tury wchodzą kandydaci posiadający równą liczbę głosów. Jeśli
II tura nie przyniesie rezultatu, procedurę wyboru powtarza się od początku.
9. W przypadku pojawienia się wakatu w Radzie w czasie trwania jej kadencji, możliwe jest
przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Wybory są przeprowadzanie na wniosek i w terminie
wskazanym przez Radę, jednak nie częściej niż dwa razy w roku. Punkty 1-8 stosuje się odpowiednio.
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