
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 11/2019  Rady Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2019 r. 

 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Regulamin określa: 

1) zasady organizacji i tryb działania Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w tym: 

a) rodzaje jego organów,  

b) sposób ich wyłaniania oraz kompetencje;  

2) sposób powoływania przedstawicieli Samorządu Doktorantów do organów Uniwersytetu.  

§ 2. Ilekroć w  Regulaminie jest mowa o:  

1) Uniwersytecie - należy przez to rozumieć Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu; 

2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

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

3) Senacie - należy przez to rozumieć Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu; 

4) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu; 

5) Regulaminie Szkoły Doktorskiej – należy przez to rozumieć Regulamin Szkoły 

Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 



 
 

6) Samorządzie Doktorantów - należy przez to rozumieć Samorząd Doktorantów 

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; 

7) Radzie Samorządu Doktorantów lub Radzie bez bliższego określenia - należy przez to 

rozumieć uczelniany organ uchwałodawczy Samorządu Doktorantów, czyli Radę 

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu (RSD);  

8) doktorancie – należy przez to rozumieć uczestnika Szkoły Doktorskiej albo osobę, która 

rozpoczęła studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020; 

9) stronie internetowej - należy przez to rozumieć oficjalną stronę internetową Samorządu 

Doktorantów.  

§ 3. 1. Samorząd Doktorantów tworzą wszyscy doktoranci Uniwersytetu. 

2. Zadania Samorządu Doktorantów wykonują jego organy, będące wyłącznym 

reprezentantem ogółu doktorantów Uniwersytetu. 

3. Organy, o których mowa w ust. 2 wyłaniane są w drodze wyborów na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Przedstawiciele w organach Samorządu Doktorantów kierują się w swoich działaniach 

dobrem Uniwersytetu oraz interesem doktorantów.  

§ 4. 1. Organami Samorządu Doktorantów są: 

1) Rada Samorządu Doktorantów; 

2) Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów. 

2. Rada Samorządu Doktorantów podejmuje uchwały, a jej Przewodniczący wydaje 

zarządzenia. 

§ 5. 1. Do zadań organów Samorządu Doktorantów należy: 

1) reprezentowanie, na zasadach określonych Ustawą, Statutem oraz niniejszym 

Regulaminem, interesów doktorantów Uniwersytetu w zakresie rozwoju naukowego i 

spraw socjalno-bytowych, w szczególności przed organami i administracją Uniwersytetu, 

organizacjami społeczności akademickiej oraz organami władzy i administracji 

państwowej, a zwłaszcza:  

a) udział w przygotowaniu i podejmowaniu decyzji w kwestiach dotyczących istotnych 

spraw doktorantów, 

b) opiniowanie przedstawionych projektów oraz zgłaszanie władzom Uniwersytetu 

własnych propozycji uchwał, zarządzeń i decyzji, 

c) występowanie do właściwych organów Uniwersytetu w sprawach dotyczących 

doktorantów, 



 
 

d) uczestnictwo, poprzez swoich przedstawicieli, w pracach organów i ciał kolegialnych 

Uniwersytetu, 

e) podejmowanie działań mających na celu ochronę sytuacji materialnej doktorantów 

Uniwersytetu, 

f) pomoc doktorantom w organizacji zakwaterowania w domach studenckich, 

g) pomoc doktorantom w umożliwieniu im bezpłatnego uczestnictwa w kursach, 

konferencjach, szkoleniach oraz studiach organizowanych przez Uniwersytet, a także 

w zjazdach i konferencjach naukowych na terenie Polski i za granicą; 

2) opracowanie i promowanie kodeksu etyki doktoranta; 

3) działanie na rzecz stałych, pozytywnych zmian w sytuacji doktorantów oraz 

przestrzegania ich praw; 

4) działalność społeczną, kulturalną, oświatową i naukową; 

5) inne działania określone Ustawą, aktami wykonawczymi do Ustawy i Statutem. 

2. Organy Samorządu Doktorantów współpracują z organami Uniwersytetu, 

uczelnianymi organizacjami doktoranckimi, organizacjami działającymi na podstawie ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2019.713) oraz innymi 

organizacjami i instytucjami. 

3. Organy Samorządu Doktorantów mogą korzystać, na zasadach obowiązujących w 

Uniwersytecie, z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i innych środków Uniwersytetu oraz 

z pomocy nauczycieli akademickich i organów Uniwersytetu. 

4. Uniwersytet zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów 

Samorządu Doktorantów. 

5. Rektor uchyla wydawane przez organy Samorządu Doktorantów akty niezgodne z 

przepisami prawa, Statutem Uniwersytetu, Regulaminem Szkoły Doktorskiej lub niniejszym 

Regulaminem. 

 

Rozdział 2 

Rada Samorządu Doktorantów 

§ 6. 1. Rada Samorządu Doktorantów jest najwyższym organem uchwałodawczym 

Samorządu. 

2. Rada Samorządu Doktorantów w szczególności: 

1) broni interesów doktorantów; 



 
 

2) reprezentuje doktorantów wobec władz Uniwersytetu i innych podmiotów społeczności 

akademickiej, a także wobec władz samorządowych i państwowych oraz organów 

administracji; 

3) występuje w sprawach dotyczących doktorantów do organów władzy i administracji 

państwowej; 

4) deleguje przedstawicieli Samorządu Doktorantów do Senatu; 

5) przedstawia wnioski w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień doktorantom 

wyróżniającym się osiągnięciami naukowymi i organizacyjnymi oraz opiniuje zasady 

przyznawania tych nagród; 

6) zgłasza wnioski i sugestie w sprawie organizacji, realizacji i doskonalenia procesu 

dydaktycznego; 

7) wydaje opinie w sprawach oceny wyników pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich 

- negatywna ocena musi być sformułowana na piśmie i zawierać uzasadnienie;  

8) informuje doktorantów o bieżących pracach Rady i organów Uniwersytetu, z którymi 

współpracuje; 

9) zgłasza organom Uniwersytetu własne propozycje uchwał, zarządzeń i decyzji w 

sprawach dotyczących doktorantów; 

10) współuczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących doktorantów, w zakresie i na 

zasadach określonych przez Rektora i Senat Uniwersytetu; 

11) opiniuje akty normatywne i decyzje wydawane przez organy Uniwersytetu i umowy 

zawierane przez Uniwersytet, a dotyczące spraw doktorantów; 

12) prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych doktorantów; 

13) deleguje przedstawicieli do właściwych komisji stypendialnych do rozpatrywania 

wniosków i odwołań od decyzji o przydziale środków na świadczenia funduszu 

stypendialnego dla studentów i uczestników studiów doktoranckich; 

14) współuczestniczy w podziale środków przeznaczonych  na świadczenia funduszu 

stypendialnego dla studentów i uczestników studiów doktoranckich; 

15) decyduje w sprawach rozdziału środków przeznaczonych przez organy Uniwersytetu na 

cele doktoranckie; 

16) dysponuje środkami materialnymi Samorządu; 

17) uchwala i zmienia Regulamin Samorządu Doktorantów; 

18) podejmuje decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej lub strajku na terenie całego 

Uniwersytetu; 



 
 

19) dokonuje wykładni niniejszego Regulaminu. 

§ 7. 1. W skład Rady Samorządu Doktorantów wchodzi 9 członków wybranych spośród 

doktorantów Uniwersytetu i reprezentujących wszystkie dyscypliny, o których mowa w § 42  

ust. 1 Statutu, przy czym każda dyscyplina jest reprezentowana przez co najmniej jednego i 

nie więcej niż czterech członków Rady.  

2. Rada Samorządu Doktorantów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady 

Samorządu Doktorantów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej 

składu, w głosowaniu tajnym.  

3. Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów wyznacza spośród członków Rady 

Zastępcę Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów, zwanego dalej „Zastępcą", który 

jest zatwierdzany przez Radę zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 2.  

4. Rada Samorządu Doktorantów odwołuje Przewodniczącego Rady Samorządu 

Doktorantów, jak i jego Zastępcę, bezwzględną większością głosów przy obecności co 

najmniej 2/3 jej składu, zapewniając jednocześnie obsadzenie wakatu podczas tego samego 

posiedzenia pod rygorem nieważności. 

5. Rada Samorządu Doktorantów odwołując Przewodniczącego Rady Samorządu 

Doktorantów jednocześnie odwołuje jego Zastępcę. 

6. W prace Rady Samorządu Doktorantów na zasadzie wolontariatu włączyć się mogą, bez 

prawa głosu, również inni członkowie Samorządu Doktorantów.  

§ 8. 1. Kadencja każdego członka Rady Samorządu Doktorantów rozpoczyna się z chwilą 

wyboru i trwa przez 36 miesięcy. 

2. Członkowie Rady zobowiązani są do aktywnego uczestniczenia w pracach na rzecz 

Samorządu Doktorantów oraz do uczestniczenia w posiedzeniach Rady. 

3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady Samorządu 

Doktorantów na 3 kolejnych posiedzeniach, jego członkostwo w Radzie wygasa. 

§ 9. 1. Rada Samorządu Doktorantów obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez 

Przewodniczącego Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, z 

wyłączeniem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.  

2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) Rektora; 

2) Dyrektora Szkoły Doktorskiej; 

3) co najmniej dwóch trzecich członków Rady. 



 
 

3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia musi być przekazane członkom Rady najpóźniej 

na siedem dni przed posiedzeniem. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad wraz z 

projektami uchwał. 

4. Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów są jawne.  

5. W posiedzeniach Rady Samorządu Doktorantów mogą, bez prawa głosu, brać udział 

goście zaproszeni przez Radę Samorządu Doktorantów lub Przewodniczącego Rady. 

6. Na wniosek członka Rady Samorządu Doktorantów można zarządzić, bezwzględną 

większością głosów, odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych, co należy odnotować 

w protokole posiedzenia wraz z podaniem nazwiska zgłaszającego wniosek oraz 

uzasadnieniem. 

7. Językiem obowiązującym podczas obrad Rady Samorządu Doktorantów jest język 

urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej.  

8. Posiedzenie Rady otwiera i prowadzi jej Przewodniczący lub wyznaczony przez niego 

członek Rady.  

9. Z posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów sporządza się protokół, który zawierać 

powinien w szczególności:  

1) czas i miejsce posiedzenia; 

2) imiona i nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu;  

3) przeprowadzone głosowania, ich przebieg i wyniki; 

4) podjęte uchwały; 

5)  wnoszone wnioski osób obecnych na posiedzeniu; 

6) podpisy osoby sporządzającej protokół oraz osoby prowadzącej zebranie, a jeżeli 

którakolwiek z tych osób nie może podpisać protokołu, wzmiankę o przyczynie braku 

podpisu.  

10. Protokół sporządza Sekretarz Rady, a w przypadku jego nieobecności, osoba 

wyznaczona przez Przewodniczącego Rady.  

11. Podpisanie protokołu przez osobę go sporządzającą oraz osobę prowadzącą zebranie 

jest równoznaczne z jego zatwierdzeniem. 

12. Protokoły z posiedzeń organów są jawne. Ich kopie przechowywane są w dokumentacji 

danego organu.  

§ 10. 1. Co najmniej raz w roku akademickim Rada przedstawia Dyrektorowi Szkoły 

Doktorskiej sprawozdanie ze swojej działalności.  



 
 

2. Rada ma obowiązek zamieszczenia sprawozdania ze swojej działalności na stronie 

internetowej Samorządu. 

§ 11. 1. Rada Samorządu Doktorantów podejmuje uchwały i decyzje zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, chyba że niniejszy Regulamin stanowi 

inaczej. 

2. Regulamin Samorządu Doktorantów i jego zmiany uchwala Rada Samorządu 

Doktorantów większością 2/3 w obecności co najmniej 3/4 swojego składu. 

3. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym. W sprawach osobowych głosuje się 

tajnie. Na wniosek członka Rady, jeżeli wniosek ten zostanie przyjęty zwykłą większością 

głosów, w dowolnej sprawie głosuje się tajnie. 

4. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady 

wyrażą na piśmie zgodę na ich treść. W takim przypadku dopuszcza się głosowanie pisemne 

lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość umożliwiających pisemne 

wyrażenie takiej zgody, jej udokumentowanie oraz przeprowadzenie głosowania.   

5. Z przebiegu głosowania pisemnego lub za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość Przewodniczący Rady sporządza protokół, który daje do zatwierdzenia pozostałym 

jej członkom na najbliższym posiedzeniu.  

6. Treści zarządzeń oraz uchwał organów Samorządu są publikowane na stronie 

internetowej Samorządu. 

§ 12. 1. Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów jest najwyższym organem 

jednoosobowym Samorządu Doktorantów. 

2. Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów w szczególności: 

1) reprezentuje Radę wobec organów Uniwersytetu oraz na zewnątrz; 

2) organizuje działalność oraz kieruje pracami Rady; 

3) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady; 

4) podpisuje uchwały Rady; 

5) nadzoruje pracę Zastępcy Przewodniczącego, Pełnomocników i Komisji; 

6) udziela pochwały, upomnienia lub nagany członkom Rady Samorządu Doktorantów w 

uzasadnionych przypadkach; 

7) wydaje zaświadczenie o pracy w Samorządzie Doktorantów na wniosek osoby 

zainteresowanej. 

3. Sekretarza Rady Samorządu Doktorantów powołuje i odwołuje Rada Samorządu 

Doktorantów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej składu, w 

głosowaniu tajnym.  



 
 

4. Sekretarz Rady Uczelnianej zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Rady, warunki 

jej działania, a także organizację pracy, w szczególności przez: 

1) prowadzenie spraw biurowych, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów oraz 

prowadzenie ewidencji majątku; 

2) zapewnianie obsługi administracyjnej posiedzeń Rady; 

3) przeprowadzanie audytów i kontroli wewnętrznych; 

4) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń; 

5) zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej; 

6) wykonywanie innych zadań na polecenie Przewodniczącego Rady Samorządu 

Doktorantów.  

5. Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów podlega bezpośrednio Przewodniczącemu 

Rady Samorządu Doktorantów. Do końca stycznia każdego roku składa on 

Przewodniczącemu Rady Samorządu Doktorantów sprawozdanie z realizacji powierzonych 

mu zadań za rok ubiegły.  

§ 13. 1. Rada Samorządu Doktorantów powołuje, w drodze uchwały, spośród członków 

Samorządu Doktorantów przedstawicieli doktorantów, w szczególności do: 

1) Senatu; 

2) Senackich Komisji do spraw:   

a) Organizacji i Rozwoju, 

b) Współpracy z Zagranicą, 

c) Finansów i Zaopatrzenia, 

d) Rady Dydaktycznej Uczelni 

e) Wydawnictw; 

3) Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów; 

4) Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów; 

5) Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich; 

6) Rady Dydaktycznej Uczelni 

7) Uczelnianej Komisji Wyborczej; 

8) Wydziałowych Komisji Wyborczych; 

9) Rady Poznańskiego Porozumienia Doktorantów 



 
 

10) na zjazd delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów; 

2. Uchwały, o których mowa w ust. 1 podejmowane są przez członków Rady bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. 

§ 14. 1. Rada Samorządu Doktorantów powołuje, w drodze uchwały, Stałych 

Pełnomocników Rady, określając jednocześnie ich zadania oraz udzielając pełnomocnictwa 

do ich wykonywania. 

2. Stałymi Pełnomocnikami Rady są:  

1) Pełnomocnik do spraw Dydaktyki, do którego zadań należy w szczególności: 

a) współpraca z Uczelnianym Zespołem Doskonalenia i Zapewnienia Jakości 

Kształcenia, 

b) współpraca z Wydziałowym Zespołem Doskonalenia i Zapewnienia Jakości 

Kształcenia – na każdym wydziale, 

c) współpraca z innymi komisjami i zespołami uczelnianymi i wydziałowymi 

zajmującymi się kwestiami kształcenia i dydaktyki doktorantów, 

d) koordynowanie prac nad regulacjami prawnymi dotyczącymi kształcenia i dydaktyki 

doktorantów; 

2) Pełnomocnik do spraw Promocji, do którego zadań należy w szczególności: 

a) umieszczanie i aktualizowanie informacji na oficjalnej witrynie internetowej oraz 

profilu na portalu społecznościowym Facebook, 

b) współpraca z Działem Promocji Uniwersytetu, 

c) promowanie Rady i jej działań w środowisku doktoranckim, 

d) poszukiwanie sponsorów wspierających wydarzenia organizowane przez Radę; 

3) Pełnomocnik do spraw Współpracy i Integracji, do którego zadań należy w szczególności: 

a) współpraca z Radą Poznańskiego Porozumienia Doktorantów, 

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

granicami, 

c) organizacja wydarzeń mających na celu integrację środowiska doktoranckiego, 

d) współpraca z organizacjami doktoranckimi działającymi na Uniwersytecie oraz w 

Polsce i poza jej granicami. 

3. Pełnomocnik do spraw Promocji jest jednocześnie Rzecznikiem Prasowym Rady 

Samorządu Doktorantów.  



 
 

4. Rada Samorządu Doktorantów może powołać, w drodze uchwały, Komisje Problemowe 

Rady Samorządu Doktorantów, określając ich zadania, czas na ich realizację oraz 

wyznaczając z grona członków lub wolontariuszy Rady ich Przewodniczących.  

5. Rada Samorządu Doktorantów odwołuje Przewodniczącego Komisji, w drodze uchwały, 

na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów. 

§ 15. 1. Rada Samorządu Doktorantów ma prawo przyznać raz do roku tytuł honorowy 

„Primus inter pares” doktorantowi lub absolwentowi, który wniósł znaczący wkład w rozwój 

Samorządu. 

2. Decyzję o nadaniu tytułu honorowego, o którym mowa w ust. 1 podejmuje Rada 

Samorządu Doktorantów w drodze uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej 2/3 składu Rady w głosowaniu tajnym. 

 3. Dyplom nadania tytułu honorowego jest wręczany przez Przewodniczącego lub członka 

Rady Samorządu Doktorantów w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego lub na 

posiedzeniu Senatu.  

4. Rada Samorządu Doktorantów określi, w drodze uchwały, szczegółowe zasady 

przyznawania tytułu honorowego, o którym mowa w ust. 1 uwzględniając wymagania jakie 

muszą spełniać osoby do niego nominowane, sposób ich zgłaszania oraz tryb postępowania 

kwalifikacyjnego. 

5. Uchwała, o której mowa w ust. 4 podejmowana jest przez Radę większością 2/3 głosów 

w obecności co najmniej 3/4 składu.  

§ 16. 1. Mandat członka Rady Samorządu Doktorantów wygasa w wyniku: 

1) śmierci; 

2) utraty statusu doktoranta; 

3) pisemnego zrzeczenia się mandatu; 

4) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach rady; 

5) uchwały Rady o ustaniu członkostwa. 

2. Uchwałę, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 5 Rada może podjąć na skutek:  

1) trzech nieusprawiedliwionych nieobecności członka Rady na posiedzeniach Rady; 

2) działania członka Rady na niekorzyść Samorządu; 

3) wniosku grupy co najmniej ¼ ogólnej liczby doktorantów, Przewodniczącego Rady lub 

Dyrektora Szkoły Doktorskiej.  

3. Wnioski przedłożone przez osoby i organy wymienione w ust. 2 pkt 3 muszą zawierać 

uzasadnienie.  



 
 

4. Rada podejmuje uchwałę o ustaniu członkostwa członka Rady bezwzględną większością 

głosów, przy obecności 2/3 składu Rady.  

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady przed upływem kadencji 

wyboru następców dokonuje się na zasadach określonych w § 7 ust. 2 i 3. Do czasu objęcia 

obowiązków przez nowo wybranego Przewodniczącego, jego funkcje pełni Pierwszy 

Zastępca Przewodniczącego Rady. 

6. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady przed upływem kadencji jest 

równoznaczne z odwołaniem jego Zastępcy.  

7. Wniosek o odwołanie Rady może złożyć:  

1) grupa co najmniej 1/4 ogólnej liczby doktorantów; 

2) Przewodniczący Rady; 

3) Dyrektor Szkoły Doktorskiej.  

7. Decyzję o odwołaniu Rady podejmuje się większością 2/3 głosów ważnych, przy 

obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby doktorantów Uniwersytetu w głosowaniu tajnym 

podczas zebrania wyborczego.  

8. Odwołanie Rady w całości powoduje zakończenie bieżącej kadencji Rady. 

 

Rozdział 3 

Wybory 

§ 17. 1.  Rada Samorządu Doktorantów przeprowadza wybory przedstawicieli Samorządu 

Doktorantów do: 

1) organów i ciał kolegialnych Uniwersytetu, chyba że przepisy niniejszego Regulaminu lub 

Statutu stanowią inaczej; 

2) organów wyborczych Uniwersytetu; 

3) Rady Samorządu Doktorantów. 

2. Wybory, o których mowa w ust. 1, są równe, tajne, a głosy muszą zostać oddane 

osobiście, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 

3. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim doktorantom Uniwersytetu 

posiadającym prawa doktoranta, za wyjątkiem doktorantów ukaranych prawomocnie, przez 

Komisję Dyscyplinarną dla Studentów i Doktorantów karą zawieszenia w prawach 

doktoranta. 



 
 

4. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej sprawuje nadzór nad działalnością 

Rady Samorządu Doktorantów w zakresie zgodności jej działania z prawem w wyborach, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

§ 18. 1. Do zadań Rady Samorządu Doktorantów w zakresie przeprowadzania wyborów 

należy: 

1) opracowanie Kalendarza Wyborczego; 

2) organizacja i przeprowadzanie zebrań wyborczych; 

3) nadzór nad przebiegiem kampanii wyborczej i wyborów; 

4) przygotowanie i podanie do publicznej wiadomości komunikatów wyborczych; 

5) przyjmowanie pisemnych zgłoszeń kandydatów; 

6) ustalenie, w oparciu o dane udostępnione przez administrację Uniwersytetu, listy osób 

uprawnionych do głosowania; 

7) ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kalendarz Wyborczy, listy kandydatów oraz wyniki wyborów, a także inne istotne 

informacje Rada Samorządu Doktorantów podaje odpowiednio wcześniej do publicznej 

wiadomości w postaci komunikatów wyborczych.  

3. Komunikaty wyborcze ogłaszane są na stronie internetowej. 

§ 19. 1. Zebraniom wyborczym przewodniczy Przewodniczący Rady lub jego Zastępca 

albo wyznaczony przez niego członek Rady.  

2. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym na poszczególnych kandydatów 

wykazanych na liście wyborczej uszeregowanych w porządku alfabetycznym.  

3. Przebieg zebrania wyborczego jest protokołowany przez osobę wyznaczoną przez 

przewodniczącego zebrania, zaakceptowaną bezwzględną większością głosów przez 

obecnych i uprawnionych do głosowania. Protokół powinien zawierać w szczególności:  

1) czas i miejsce przeprowadzenia zebrania wyborczego; 

2) listę kandydatów w wyborach wraz z liczbą uzyskanych głosów; 

3) przebieg głosowania; 

4) skład komisji liczącej głosy;  

5) wyniki wyborów; 

6) podpisy osoby sporządzającej protokół oraz członków komisji liczącej głosy, a jeżeli 

którakolwiek z tych osób nie może podpisać protokołu, wzmiankę o przyczynie braku 

podpisu.  



 
 

4. Zebrania wyborcze przeprowadzane są według następującego porządku obrad:  

1) otwarcie zebrania i powołanie protokolanta; 

2) wybór komisji mandatowej w liczbie co najmniej dwóch członków, spośród których 

zostaje wybrany przewodniczący, komisja stwierdza ważność zebrania na podstawie list 

obecności; 

3) omówienie regulaminu wyborów; 

4) zwięzłe przedstawienie kandydatów; 

5) powołanie komisji skrutacyjnej, w liczbie co najmniej dwóch członków, spośród których 

zostaje wybrany przewodniczący, przy czym członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą 

kandydować w wyborach; 

6) głosowanie tajne;  

7) liczenie głosów; 

8) ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego zebrania;  

9) ewentualne powtórzenie głosowania.  

5. Liczenie głosów może odbyć się metodą elektroniczną lub tradycyjną - sposób liczenia 

głosów ustala właściwa przewodniczący zebrania, po uzyskaniu akceptacji członków 

zebrania. 

6. Mandat otrzymują osoby, które uzyskały największą liczbę głosów, jednak nie mniejszą 

niż połowa głosów obecnych doktorantów na zebraniu wyborczym. Jeżeli na skutek 

otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów niemożliwe jest 

wyłonienie przedstawicieli, przeprowadza się dodatkową turę wyborów między tymi 

kandydatami.  

7. Wybory są ważne jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa ogólnej liczby 

uprawnionych do głosowania.  

8. W przypadku nie spełnienia wymogu określonego w ust. 7 dotyczącego wymaganej 

ilości osób niezbędnych do przeprowadzenia głosowania, przeprowadza się bezpośrednio 

drugie zebranie, które jest ważne bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących. 

9. W wyborach uzupełniających stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące właściwych 

wyborów.  

10. W sytuacjach dotyczących wyborów nieprzewidzianych w Statucie, Regulaminie 

Wyborczym Uniwersytetu ani niniejszym Regulaminie, decyzje podejmuje Rada. 

§ 20. 1. Wybory, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 są przeprowadzane zgodnie z 

obowiązującym Regulaminem Wyborczym Uniwersytetu i ustaleniami Uczelnianej Komisji 

Wyborczej. 



 
 

2. Kandydata na przedstawiciela doktorantów do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz 

do Rady Wydziału, może zgłosić tylko i wyłącznie inny doktorant posiadający ważną 

legitymację doktorancką.  

3. Zgłoszenia kandydatów, o których mowa w ust. 2 dokonuje się na formularzach 

stanowiących załączniki do obowiązującego Regulaminu Wyborczego UMP.  

§ 21. 1. Wyboru przedstawiciela Samorządu Doktorantów do Senatu dokonuje Rada 

bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania członków.  

2. Kadencja przedstawiciela Samorządu Doktorantów w Senacie rozpoczyna się z chwilą 

wyboru i trwa cztery lata, jednak nie dłużej niż do końca kadencji Senatu.  

§ 22. 1. Wyboru przedstawicieli Samorządu Doktorantów do Rad Wydziałów dokonują 

doktoranci na zebraniach wyborczych organizowanych przez Radę. 

2. Kadencja przedstawiciela Samorządu Doktorantów w Radzie Wydziału rozpoczyna się z 

chwilą wyboru i trwa cztery lata, jednak nie dłużej niż do końca jej kadencji.  

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawiciela Samorządu Doktorantów w Radzie 

Wydziału przed końcem jej kadencji, wakat uzupełnia kandydat, który uzyskał w wyborach 

następną największą liczbę głosów. 

4. W przypadku braku osoby, o której mowa w ust. 3 przeprowadza się wybory 

uzupełniające. 

§ 23. 1. Wyboru przedstawicieli Samorządu Doktorantów do Kolegium Elektorów 

dokonują doktoranci na zebraniach wyborczych organizowanych przez Radę. 

2. Kadencja przedstawicieli Samorządu Doktorantów w Kolegium Elektorów rozpoczyna 

się z chwilą wyboru i trwa do końca kadencji Kolegium Elektorów. 

3. W przypadku powstania wakatu przedstawiciela, o którym mowa w ust. 1, 

przeprowadza się wybory uzupełniające. 

§ 24. 1. Mandat przedstawicieli Samorządu Doktorantów do organów kolegialnych i 

wyborczych Uniwersytetu wygasa w wyniku:  

1) śmierci; 

2) utraty statusu doktoranta; 

3) pisemnego zrzeczenia się mandatu; 

4) wydania prawomocnej decyzji o ukaraniu przez Komisję Dyscyplinarną dla Studentów i 

Doktorantów, z wyłączeniem upomnienia. 

2. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność członków na posiedzeniu organu w 

okresie jego kadencji stanowi podstawę do podjęcia przez Radę Samorządu Doktorantów 



 
 

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. 

§ 25. 1. Wybory przedstawicieli Samorządu Doktorantów do Rady Samorządu 

Doktorantów są przeprowadzane zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

2. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady przysługuje wszystkim doktorantom. Kandydat 

musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. 

3. W wyborach do Rady Samorządu Doktorantów za wybranych uważa się kandydatów, 

którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów, z odpowiednim 

stosowaniem §7 ust. 1.  

4. W przypadku powstania lub przewidywaniu powstania wakatu członka Rady Samorządu 

Doktorantów przeprowadza się wybory uzupełniające. 

5. W przypadku odwołania Rady w całości, w celu wyboru członków Rady na nową 

kadencję, Dyrektor Szkoły Doktorskiej na wniosek członków Samorządu Doktorantów  

przeprowadza wybory nie później niż 3 miesiące od ustania kadencji poprzedniej Rady. 

 

Rozdział  4 

Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy 

§ 26. 1. Członkowie Rady Samorządu Doktorantów wybrani na podstawie przepisów 

Regulaminu wymienionego w § 29 pkt 1 pełnią swoją funkcję do czasu upływu kadencji, na 

które zostali wybrani.  

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przed upływem kadencji, wyboru 

uzupełniającego dokonuje się na podstawie regulacji zawartych w niniejszym Regulaminie, z 

uwzględnieniem ust. 3.  

3. W okresie, o którym mowa w art. 296 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, 

z 2019 r. poz. 39, 534) w skład Rady Samorządu Doktorantów wchodzi:  

1) nie więcej niż dwóch przedstawicieli Szkoły Doktorskiej w okresie od dnia 1 października 

2019 r. do dnia 30 września 2020 r.; 

2) co najmniej jeden i nie więcej niż czterech przedstawicieli Szkoły Doktorskiej w okresie 

od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.; 

3) co najmniej dwóch i nie więcej niż sześciu przedstawicieli Szkoły Doktorskiej w okresie 

od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r.; 



 
 

4) co najmniej sześciu przedstawicieli Szkoły Doktorskiej w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r.  

4. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz Rady wybrani na 

podstawie przepisów Regulaminu wymienionego w § 29 pkt 1 pełnią swoją funkcję do czasu 

upływu kadencji, na którą zostali wybrani.  

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu osób, o których mowa w ust. 4 przed upływem 

kadencji, przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

§ 27. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów wybrani na podstawie 

przepisów Regulaminu wymienionego w § 29 pkt 1 tracą swoje funkcje z dniem wejścia w 

życie niniejszego Regulaminu. 

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybrani na podstawie przepisów Regulaminu 

wymienionego w § 29 pkt 1 tracą swoje funkcje z dniem wejścia w życie niniejszego 

Regulaminu. 

3. Osoby wybrane do Senatu, Rad Wydziałów oraz Kolegium Elektorów na podstawie 

przepisów Regulaminu wymienionego w § 29 pkt 1, pozostają ich członkami do końca ich 

kadencji. 

4. Osoby powołane na Pełnomocników na podstawie przepisów Regulaminu 

wymienionego w § 29 pkt 2, zachowują te funkcje do czasu powołania nowych 

Pełnomocników w rozumieniu niniejszego Regulaminu. 

§ 28. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego 

Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 29. Tracą moc: 

1) Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 października 2016 roku; 

2) Regulamin Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 roku. 

§ 30. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora Uniwersytetu jego 

zgodności z Ustawą i Statutem Uniwersytetu, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 

2019 roku. 

 


