Załącznik
do Uchwały nr 1248
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 30 maja 2012 r.

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Podstawę prawną działania Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku stanowi:
1) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr. 164, poz.
1365 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą,
2) Statut Uniwersytetu w Białymstoku, zwany dalej Statutem,
3) Regulamin Samorządu Doktorantów, uchwalony przez uczelniany organ
uchwałodawczy Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku, zwany dalej
Regulaminem.
§2
Regulamin określa strukturę i zasady funkcjonowania organów Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu w Białymstoku, zwanego dalej Samorządem Doktorantów.
§3
Samorząd Doktorantów prowadzi działalność na Uniwersytecie w Białymstoku, zwanym
dalej Uniwersytetem, w zakresie spraw doktorantów, w tym spraw socjalno-bytowych
i kulturalnych.
§4
Samorząd Doktorantów realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:
1) wykonywanie swoich uprawnień wynikających z Ustawy, Statutu, niniejszego
Regulaminu oraz innych aktów normatywnych,
2) występowanie z wnioskami do władz Uniwersytetu,
3) wyrażanie opinii z własnej inicjatywy i na prośbę władz Uniwersytetu,
4) działalność społeczną, kulturalną, oświatową i naukową, w tym wydawniczą.

1.
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§5
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku tworzą uczestnicy studiów
doktoranckich.
Organy Samorządu Doktorantów są wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów
Uniwersytetu.
Organy Samorządu Doktorantów w realizacji zadań określonych w Ustawie oraz
w Statucie współdziałają z organami Uniwersytetu.
Organy Samorządu Doktorantów współpracują z organami Samorządu Studentów
w zakresie przewidzianym przepisami prawa.
Rektor uchyla uchwałę organu Samorządu Doktorantów niezgodną z przepisami prawa,
Statutem, Regulaminem Studiów Doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku lub
niniejszym Regulaminem.
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§6
1. Organy uchwałodawcze Samorządu Doktorantów decydują w sprawach rozdziału
środków finansowych przeznaczonych przez organy Uniwersytetu na cele doktoranckie
i przedstawiają organom Uniwersytetu sprawozdanie z rozdziału i rozliczenie tych
środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim.
2. Organy Samorządu Doktorantów mają prawo występowania z wnioskami do organów
Uniwersytetu w sprawach dotyczących doktorantów.
3. Samorząd Doktorantów jest zobowiązany do uchwalenia i promowania Kodeksu Etyki
Doktoranta.
§7
1. Samorząd Doktorantów działa w oparciu o środki finansowe:
1) wyodrębnione przez Uniwersytet z jego budżetu,
2) adresowane na Samorząd Doktorantów, a przekazane przez donatorów na rachunek
bankowy Uniwersytetu.
2. Do reprezentowania Samorządu Doktorantów Uniwersytetu lub Samorządu Doktorantów
Wydziału w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Samorządu, w tym
w sprawach finansowych, upoważniony jest odpowiednio Przewodniczący RUSD
i Przewodniczący WRSD.

Rozdział 2
Organy Samorządu Doktorantów
§8
1. Kolegialnymi organami uchwałodawczymi Samorządu Doktorantów są:
1) Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów, zwana dalej RUSD,
2) Wydziałowe Rady Samorządu Doktorantów, zwane dalej WRSD.
2. Kolegialnymi organami wykonawczymi Samorządu Doktorantów są:
1) Prezydium RUSD,
2) Prezydium WRSD.
3. Organem wyborczym Samorządu Doktorantów jest Uczelniana Komisja Wyborcza
Samorządu Doktorantów, zwana dalej UKWSD.
4. Kadencja organów Samorządu Doktorantów oraz Sądu Koleżeńskiego Doktorantów trwa
dwa lata, rozpoczyna się w dniu 1 grudnia roku wyborów, a kończy w dniu 30 listopada
roku, w którym upływa kadencja.
5. Kadencja przedstawicieli Samorządu Doktorantów w organach Uniwersytetu
i powołanych przez organy Uniwersytetu komisjach trwa dwa lata, nie dłużej jednak niż
kadencja organów czy komisji.
6. W uzasadnionych przypadkach członek organów kolegialnych Samorządu Doktorantów,
Sądu Koleżeńskiego Doktorantów, Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu
Doktorantów oraz przedstawiciel Samorządu Doktorantów w organach kolegialnych
Uniwersytetu lub powołanych przez organy Uniwersytetu komisjach może zostać
odwołany przed upływem kadencji przez organ, który dokonał wyboru.
7. Mandat członka organu Samorządu Doktorantów, przedstawiciela Samorządu
Doktorantów w organach Uniwersytetu i powołanych przez organy Uniwersytetu
komisjach, członka Sądu Koleżeńskiego Doktorantów i Uczelnianej Komisji Wyborczej
Samorządu Doktorantów wygasa z chwilą utraty statusu doktoranta lub złożenia pisemnej
rezygnacji.
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8. Wybory uzupełniające powinny zostać przeprowadzone najpóźniej w terminie 30 dni od
dnia wygaśnięcia mandatu lub odwołania.
9. Dla usprawnienia prac organy Samorządu Doktorantów mogą powoływać w drodze
uchwały stałe i doraźne komisje, określając zakres i zasady ich działania.
§9
1. RUSD jest uczelnianym organem uchwałodawczym Samorządu Doktorantów.
2. W skład RUSD wchodzą:
1) Przewodniczący i Wiceprzewodniczący WRSD,
2) delegaci z każdego wydziału Uniwersytetu wybrani przez odpowiednią WRSD,
z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3.
3. Liczba delegatów z danego wydziału do RUSD jest uzależniona od liczby wydziałów,
które w danym roku akademickim prowadzą studia doktoranckie i przedstawia się
następująco:
1) przy liczbie wydziałów od 1-2 wybiera się po 3 delegatów,
2) przy liczbie wydziałów od 3-5 wybiera się po 1 delegacie,
3) przy liczbie wydziałów większej niż 5 nie wybiera się delegatów,
z zastrzeżeniem § 17.
4. W posiedzeniach RUSD mogą uczestniczyć z głosem doradczym Rektor, Prorektor ds.
Dydaktycznych i Studenckich, oraz inni goście zaproszeni przez Przewodniczącego
RUSD.
5. Do zakresu działania RUSD należy w szczególności:
1) ustalanie zasad i kierunków działania Samorządu Doktorantów,
2) reprezentowanie doktorantów wobec władz Uniwersytetu,
3) wybór przedstawicieli doktorantów do komisji powołanych przez organy
Uniwersytetu,
4) wybór członków Sądu Koleżeńskiego Doktorantów,
5) wybór członków Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów,
6) uzgadnianie treści Regulaminu Studiów Doktoranckich oraz uzgadnianie treści
Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom
Uniwersytetu w Białymstoku.
6. Posiedzenia RUSD odbywają się co najmniej raz w miesiącu, z wyjątkiem przerwy
wakacyjnej, międzysemestralnej i innych szczególnie uzasadnionych przypadków.
7. Na wniosek 1/3 członków RUSD Przewodniczący zwołuje posiedzenie nadzwyczajne
w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku.
8. RUSD podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne przeprowadza się
w sprawach personalnych, wyborczych i innych, o ile zgłoszony zostanie taki wniosek.
Uchwały RUSD zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków RUSD, chyba że postanowienia regulaminu stanowią
inaczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw projektowi uchwały głosowanie
przeprowadza się ponownie. RUSD podejmuje uchwały w sprawach personalnych oraz
dokonuje wyboru bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków.
9. RUSD jest odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru nad prawidłową działalnością
przedstawicieli Samorządu Doktorantów w organach kolegialnych Uniwersytetu oraz
komisjach powołanych przez organy Uniwersytetu.
10. Tryb pracy RUSD ustala we własnym zakresie.
§ 10
1. Organem wykonawczym RUSD jest Prezydium RUSD.
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2. W skład Prezydium RUSD wchodzą:
1) Przewodniczący RUSD, który jest delegatem na zjazd Krajowej Reprezentacji
Doktorantów,
2) Wiceprzewodniczący,
3) co najmniej jeden członek.
O liczbie członków Prezydium w danej kadencji decyduje RUSD.
3. Prezydium RUSD na wniosek Przewodniczącego RUSD może powierzyć pełnienie
funkcji
delegata
na
zjeździe
Krajowej
Reprezentacji
Doktorantów
Wiceprzewodniczącemu lub innemu członkowi RUSD.
4. Zakres
działania
Wiceprzewodniczącego
RUSD
określa
Przewodniczący.
Wiceprzewodniczący RUSD zastępuje Przewodniczącego RUSD podczas jego
nieobecności.
5. Prezydium RUSD, w czasie, gdy RUSD nie obraduje, może podejmować w szczególnie
uzasadnionych przypadkach uchwały w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej
kompetencji innych organów Samorządu Doktorantów. Uchwały zapadają przy obecności
co najmniej połowy członków Prezydium RUSD. § 9 ust. 8 stosuje się odpowiednio.
§ 11
1. WRSD jest wydziałowym organem uchwałodawczym Samorządu Doktorantów.
2. W skład WRSD wchodzą delegaci wszystkich lat studiów doktoranckich danego
wydziału.
3. Liczba delegatów roku do WRSD uzależniona jest od liczby roczników doktorantów
kształcących się na danym wydziale i przedstawia się następująco:
1) przy liczbie roczników 1-2 liczba delegatów roku wynosi 5 z każdego rocznika,
2) przy liczbie roczników 3-4 liczba delegatów roku wynosi 3 z każdego rocznika.
4. Do podejmowania uchwał WRSD stosuje się odpowiednio § 9 ust. 8.
5. Do zakresu działania WRSD należy w szczególności:
1) ustalanie zasad i kierunków działania Wydziałowego Samorządu Doktorantów,
2) reprezentowanie doktorantów wobec władz wydziału,
3) wybór przedstawicieli do Rady Wydziału, Kolegium Elektorów Wydziału oraz
komisji powołanych przez Radę Wydziału lub Dziekana,
4) wybór delegatów do RUSD z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 pkt 3,
5) wybór członków komisji WRSD.
6. WRSD jest odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru nad prawidłową działalnością
przedstawicieli Samorządu Doktorantów w organach i komisjach, o których mowa w ust.
5 pkt 3.
7. Tryb pracy WRSD ustala we własnym zakresie.
§ 12
1. Organem wykonawczym WRSD jest Prezydium WRSD.
2. W skład Prezydium WRSD wchodzą:
1) Przewodniczący WRSD,
2) Wiceprzewodniczący WRSD,
3) co najmniej jeden członek.
O liczbie członków Prezydium w danej kadencji decyduje WRSD.
§ 13
1. Wybory do WRSD i Prezydium WRSD odbywają się zgodnie z Ordynacją Wyborczą
stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.
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2. Posiedzenia WRSD odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące z wyjątkiem
przerwy wakacyjnej oraz międzysemestralnej. Na wniosek 1/3 członków WRSD
Przewodniczący WRSD zwołuje posiedzenie nadzwyczajne w terminie 7 dni roboczych
od momentu wpłynięcia wniosku.
3. W posiedzeniach WRSD może uczestniczyć z głosem doradczym Rektor, Dziekan,
Prodziekani, oraz inni goście zaproszeni przez Przewodniczącego WRSD.
§ 14
Organem Wyborczym Samorządu Doktorantów jest Uczelniana Komisja Wyborcza
Samorządu Doktorantów, zwana dalej UKWSD. Tryb wyłaniania i kompetencje UKWSD
określa Ordynacja Wyborcza uchwalona przez RUSD.

1.

2.
3.
4.

§ 15
Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie, oraz za czyny uchybiające
godności doktoranta, w tym za naruszenie Kodeksu Etyki Doktoranta, doktorant ponosi
odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed Sądem
Koleżeńskim Doktorantów.
Sąd Koleżeński Doktorantów jest powoływany przez RUSD.
Wszczęcie postępowania przed Sądem Koleżeńskim Doktorantów następuje na wniosek
Rektora.
Sąd Koleżeński Doktorantów może wymierzać kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) nagany z ostrzeżeniem.

§ 16
Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz miejsc w Domach Studenckich
określa Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom
Uniwersytetu w Białymstoku.

Rozdział 3
Postanowienia przejściowe i końcowe
§ 17
W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji RUSD liczba jednostek prowadzących studia
doktoranckie zwiększy się ponad 5, skład RUSD uzupełniany jest zgodnie z zasadami,
o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 2. Przepis § 9 ust. 3 pkt 3 stosuje się w wyborach RUSD
następnej kadencji.
§ 18
1. Regulamin Samorządu Doktorantów wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat
Uniwersytetu w Białymstoku jego zgodności z Ustawą oraz ze Statutem.
2. Zmian w niniejszym Regulaminie może dokonać RUSD bezwzględną większością głosów
przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków RUSD. Zmiany Regulaminu
wymagają stwierdzenia przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku zgodności z Ustawą
oraz ze Statutem.
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Załącznik
do Regulaminu Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu w Białymstoku

Ordynacja Wyborcza Samorządu Doktorantów
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. UKWSD powoływana jest przez RUSD.
2. UKWSD ustala kalendarz wyborczy oraz przeprowadza wybory WRSD, RUSD i ich
organów wykonawczych wyznaczając do przeprowadzenia każdego zebrania wyborczego
co najmniej dwóch członków UKWSD.
3. UKWSD przeprowadza wybory elektorów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu oraz
przedstawicieli do Senatu z grona doktorantów.
4. UKWSD liczy od 3 do 7 członków, powołanych spośród doktorantów Uniwersytetu.
5. Mandat członka UKWSD umieszczonego na liście kandydatów w wyborach
przeprowadzanych przez Komisję zostaje zawieszony na czas wyborów.
§2
1. Przewodniczący RUSD, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty powołania członków
UKWSD, zwołuje i prowadzi pierwsze posiedzenie UKWSD.
2. UKWSD wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz
Sekretarza.
3. Przewodniczący UKWSD zwołuje i prowadzi posiedzenia UKWSD.
4. Przewodniczący może pisemnie upoważnić Wiceprzewodniczącego do wykonywania
swoich uprawnień.
§3
1. Czas i miejsce przeprowadzenia zebrania wyborczego, podaje się do wiadomości
wyborców, co najmniej na 7 dni wcześniej, w sposób umożliwiający każdemu wyborcy
powzięcie wiadomości o tym czasie i miejscu.
2. Prawidłowo zwołane zebranie wyborcze jest prawomocne bez względu na liczbę
obecnych uprawnionych do głosowania.
§4
1. Zebrania wyborcze zwołują i prowadzą, do czasu powołania Przewodniczącego zebrania
wyborczego, członkowie UKWSD, o których mowa w § 1 ust.2.
2. Za zebrania wyborcze uznaje się:
1) zebranie doktorantów roku w celu wyboru delegatów do WRSD,
2) pierwsze zebranie WRSD,
3) pierwsze zebranie RUSD,
4) zebrania zwołane w celu wyboru elektorów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu
i przedstawicieli do Senatu z grona doktorantów.
3. Zebranie wyborcze w głosowaniu jawnym powołuje Przewodniczącego, protokolanta
i komisję skrutacyjną liczącą co najmniej 3 osoby.
4. Po głosowaniu, w miejscu gdzie odbywa się zebranie wyborcze, następuje liczenie
głosów.
5. Po przeliczeniu głosów, komisja skrutacyjna sporządza z wyborów protokół, który
stanowi załącznik do protokołu z zebrania wyborczego i ogłasza wyniki wyborów.
6. Przewodniczący zebrania wyborczego i protokolant podpisują protokół z zebrania
wyborczego i przekazują go UKWSD.
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§5
1. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu doktorantowi.
2. Prawo zgłaszania kandydatów ma każdy uczestnik zebrania wyborczego, będący
w rozumieniu § 4 ust. 2 odpowiednio:
1) doktorantem danego roku,
2) delegatem roku do WRSD,
3) delegatem WRSD do RUSD,
4) doktorantem.
3. Kandydatem może zostać wyłącznie osoba obecna na zebraniu, która wyraziła zgodę na
kandydowanie.
4. Każdy z kandydatów ma nie więcej niż 5 minut na prezentację wyborcom swojej osoby.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§6
Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
Wybór przeprowadza się na ostemplowanych kartach przygotowanych przez UKWSD.
Nazwiska na kartach do głosowania umieszcza się w kolejności alfabetycznej.
Wyboru dokonuje się, pozostawiając na karcie do głosowania nieskreślone nazwiska tych
osób, na które wybierający oddaje swój glos, a skreślając pozostałe.
W przypadku pozostawienia nieskreślonej większej liczby nazwisk kandydatów niż liczba
mandatów - głos jest nieważny.
Za wybranych uznaje się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów,
przy czym każdy z nich musi uzyskać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
W przypadku gdy w pierwszym głosowaniu nie dokonano wyboru odpowiedniej liczby
delegatów, przeprowadza się kolejne dwa głosowania uzupełniające. Jeżeli w wyniku
trzeciego glosowania nie dokonano wyboru zebranie wyborcze zamyka się. Wybory
uzupełniające przeprowadza się na następnym zebraniu wyborczym zwołanym w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od daty pierwszego zebrania.

Rozdział 2
Wybory Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów i Rady Uczelnianej Samorządu
Doktorantów
§7
1. Wybory delegatów do WRSD odbywają się podczas zebrań wyborczych na
poszczególnych latach studiów doktoranckich danego wydziału.
2. Na pierwszym zebraniu WRSD dokonuje się wyboru Prezydium WRSD oraz delegatów
do RUSD.
3. Na pierwszym zebraniu RUSD dokonuje się wyboru Prezydium RUSD.
§8
1. Wnioski w sprawie unieważnienia wyborów składa się do Uczelnianej Komisji
Wyborczej Uniwersytetu w Białymstoku. Złożenie wniosku wymaga formy pisemnej
i merytorycznego uzasadnienia.
2. Wniosek w sprawie unieważnienia wyborów na danym szczeblu może zgłosić 1/5
doktorantów uprawnionych do głosowania, którego wynik jest kwestionowany, nie mniej
jednak niż trzy osoby – w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów.

Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§9
Po ukonstytuowaniu się RUSD UKWSD składa sprawozdanie i przekazuje RUSD
dokumentację wyborczą.
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