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REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1.

2.
3.
4.
5.

§1
Słuchacze studiów doktoranckich (zwani dalej doktorantami) prowadzonych w
Uniwersytecie Zielonogórskim (zwanym dalej Uczelnią) tworzą Samorząd Doktorantów
(zwany dalej Samorządem), którego organy powoływane są do reprezentowania
interesów doktorantów oraz współdziałania w realizacji zadań Uczelni.
Samorząd prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw doktorantów, w tym
socjalno-bytowych i kulturalnych.
Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z p. zm.), zwanej dalej Ustawą, Statutu Uczelni oraz
niniejszego Regulaminu.
Terenem działania Samorządu jest Uczelnia.
Samorząd może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych
samych lub podobnych celach.

§2
1. Samorząd działa poprzez swoje organy wyłaniane w drodze wyborów.
2. Organy Samorządu są wyłącznym i niezależnym reprezentantem ogółu doktorantów
Uczelni.
§3
Organami Samorządu są:
a) Rada Doktorantów,
b) Doktorancki Sąd Koleżeński,
c) Odwoławczy Doktorancki Sąd Koleżeński,
d) Doktorancka Komisja Wyborcza.
§4
1. Członek Samorządu ma prawo do:
a) uczestnictwa w pracach Samorządu,
b) wyrażania opinii w sprawach należących do zadań Samorządu, kierowania pod
adresem jego organów wniosków i propozycji.
2. Członkowie Samorządu zobowiązani są do przestrzegania uchwał organów Samorządu.
§5
Rektor uchyla uchwałę organu Samorządu niezgodną z przepisami prawa, Statutem Uczelni oraz
niniejszym Regulaminem.

§6
W celu realizacji swoich zadań Samorząd ma prawo korzystania z:
1) pomocy organów Uczelni i administracji,
2) dokumentów i informacji będących w posiadaniu organów Uczelni i jej administracji,
3) pomieszczeń, urządzeń i środków materialnych należących do Uczelni, w szczególności
takich jak: urządzenia poligraficzne, sprzęt biurowy, urządzenia łączności w zakresie i na
warunkach uzgodnionych z Rektorem,
4) środków finansowych należących do Uczelni,
5) pomocy technicznej i prawnej Uczelni koniecznej do realizacji zadań Samorządu.
Rozdział II
Rada Doktorantów
§7
1. Radę Doktorantów (zwaną dalej Radą) tworzą przedstawiciele doktorantów Uczelni.
2. Rada jest naczelnym organem uchwałodawczym Samorządu.
§8
1. W skład Rady wchodzą doktoranci reprezentujący wszystkie wydziały, na których
prowadzone są studia doktoranckie. Każdy wydział może wybrać do Rady po 2
przedstawicieli.
2. Doktoranci wchodzący w skład Rady wybierani są w wyborach przeprowadzonych
zgodnie z Ordynacją wyborczą do Samorządu Doktorantów oraz organów kolegialnych i
wyborczych oraz innych ciał kolegialnych Uczelni, stanowiącą VI rozdział niniejszego
Regulaminu.
§9
1. Do podstawowych zadań Rady należy w szczególności:
a) obrona praw doktorantów; na wyraźne żądanie doktoranta Rada jest umocowana
do przedstawienia swojej opinii w indywidualnej sprawie doktoranta,
b) zapewnienie doktorantom zaplecza informacyjnego i doradczego w zakresie ich
praw i obowiązków,
c) uczestnictwo w decydowaniu w sprawach Uczelni, w zakresie i na zasadach
określonych przez Ustawę i Statut Uczelni; w szczególności poprzez swoich
przedstawicieli w organach i ciałach kolegialnych Uczelni,
d) uzgadnianie Regulaminu studiów doktoranckich,
e) opiniowanie projektów decyzji organów Uczelni w sprawach związanych
z organizacją studiów doktoranckich,
f) podejmowanie działań mających na celu rozwój naukowy doktorantów,
g) podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji materialnej
doktorantów,
h) współdecydowanie z odpowiednimi organami Uczelni w sprawach rozdziału
środków finansowych przeznaczonych na cele doktorantów oraz pomocy
materialnej dla doktorantów,
i) wspieranie inicjatyw środowiska doktorantów oraz inicjowanie przedsięwzięć
dotyczących środowiska doktorantów,

j) utrzymywanie kontaktów oraz wymiana informacji i doświadczeń z pokrewnymi
organizacjami.
2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Rada współpracuje z organami oraz
ciałami kolegialnymi powołanymi w Uczelni, a także z odpowiednimi jednostkami
organizacyjnymi.
§ 10
Kadencja Rady trwa 2 lata. Rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia, zwołanego nie
później niż w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia wyników wyborów, a kończy wraz z pierwszym
posiedzeniem Rady następnej kadencji.
§ 11
Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród swoich członków: Przewodniczącego,
Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika. Wybór następuje zwykłą większością
głosów, poprzez głosowanie na poszczególnych kandydatów przy obecności co najmniej 2/3
składu Rady.
§ 12
Do kompetencji Przewodniczącego należy:
1) reprezentowanie Rady na zewnątrz oraz w kontaktach z władzami Uczelni,
2) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień niniejszego
Regulaminu i innych przepisów prawa,
3) kierowanie działalnością Rady,
4) zwoływanie oraz prowadzenie posiedzeń Rady,
5) ustalanie porządku obrad,
6) przygotowywanie projektów uchwał Rady,
7) dysponowanie, w uzgodnieniu z Radą, środkami finansowymi i materialnymi
Samorządu,
8) delegowanie w swoim zastępstwie Zastępcy Przewodniczącego do prowadzenia
posiedzeń Rady,
9) upoważnianie członków Rady do prowadzenia spraw w zakresie należącym do jego
kompetencji.
§ 13
Zastępca Przewodniczącego pełni obowiązki Przewodniczącego w zakresie udzielonego mu
przez Przewodniczącego pełnomocnictwa.
§ 14
Sekretarz:
1) sporządza protokoły z posiedzeń Rady,
2) pełni funkcje administracyjne.
§ 15
Skarbnik prowadzi rozliczenia środków materialnych i finansowych Rady.
§ 16
Do kompetencji Rady należą w szczególności:

1) uchwalenie Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego,
2) uchwalenie Ordynacji wyborczej do organów Samorządu Doktorantów oraz organów
kolegialnych i wyborczych oraz innych ciał kolegialnych Uczelni,
3) uchwalenie innych regulaminów określających pracę organów Samorządu Doktorantów,
4) wybór i odwołanie Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Skarbnika oraz
Sekretarza Rady.
§ 17
1. Rada obraduje nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Obrady przebiegają według porządku obrad ustalonego przez Przewodniczącego
i zatwierdzonego przez Radę.
§ 18
1. Posiedzenie Rady może zwołać:
a) Przewodniczący,
b) co najmniej połowa członków Rady, w tym Zastępca Przewodniczącego.
2. Przewodniczący zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków Rady o terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad, nie później niż na 3 dni przed datą
posiedzenia. Powiadomienia dokonuje się pocztą elektroniczną. W przypadku
określonym w ust. 1 pkt b) obowiązki powyższe przejmuje Zastępca Przewodniczącego.
§ 19
1. Obrady Rady prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady.
2. Obrady Rady protokołuje Sekretarz.
§ 20
Obrady Rady są jawne.
1.
2.
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§ 21
Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
składu Rady, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej.
Głosowanie jest jawne, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej.
Tajne głosowanie zarządza się nad wnioskami o odwołanie członków organów
Samorządu, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach
osobowych.
Rada może podjąć uchwałę o zarządzeniu tajnego głosowania w sprawach innych niż
wymienione w ust. 3.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Uchwały Rady są wiążące dla wszystkich członków Samorządu.

§ 22
1. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i Skarbnik odpowiadają za
swoją pracę przed Radą i mogą być przezeń odwołani z pełnienia funkcji w przypadku
nie wypełniania swoich obowiązków lub działania na szkodę Samorządu.
2. Umotywowany wniosek o odwołanie Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego,
Sekretarza lub Skarbnika może być zgłoszony przez co najmniej 1/3 składu Rady,

3.
4.
5.
6.

wnioskodawcy zobowiązani są jednocześnie do przedstawienia i umotywowania nowych
kandydatur.
Uchwała o odwołaniu Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza lub
Skarbnika zostaje podjęta w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, przy obecności
co najmniej połowy składu Rady.
Głosowanie nad wnioskiem o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 3, odbywa się nie
wcześniej niż tydzień od dnia zgłoszenia tego wniosku.
Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia
zgłoszenia poprzedniego wniosku.
Członkom Rady, o których mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie od decyzji Rady do
Doktoranckiego Sądu Koleżeńskiego.

§ 23
1. Umotywowany wniosek o odwołanie członka Rady może być zgłoszony przez co
najmniej 1/3 składu Rady w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego
Regulaminu lub działania na szkodę Samorządu.
2. Członkowi Rady, o którym mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie od decyzji Rady do
Doktoranckiego Sądu Koleżeńskiego.
§ 24
Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 25
W zakresie pełnienia swego mandatu członek Rady zobowiązany jest:
1) brać czynny udział w pracach Rady,
2) działać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Uczelni,
niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami i uchwałami Rady.
Rozdział III
Doktorancki Sąd Koleżeński i Odwoławczy Doktorancki Sąd Koleżeński
§ 26
Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności
doktoranta, doktorant ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną dla doktorantów lub
przed sądem koleżeńskim.
§ 27
Postępowanie przed sądem koleżeńskim jest dwuinstancyjne:
1) organem orzekającym w pierwszej instancji jest Doktorancki Sąd Koleżeński (DSK).
2) organem odwoławczym jest Odwoławczy Doktorancki Sąd Koleżeński (ODSK).
§ 28
W skład DSK i ODSK wchodzi po 3 członków, wybieranych przez ogół doktorantów zgodnie z
Ordynacją wyborczą do organów Samorządu Doktorantów oraz organów kolegialnych i
wyborczych oraz innych ciał kolegialnych Uczelni.

§ 29
Kadencja DSK i ODSK rozpoczyna się i kończy tak, jak kadencja Rady.
§ 30
1. Na swoim pierwszym posiedzeniu członkowie DSK wybierają Przewodniczącego DSK,
będącego przewodniczącym składu orzekającego.
2. Na swoim pierwszym posiedzeniu członkowie ODSK wybierają Przewodniczącego
ODSK, będącego przewodniczącym składu orzekającego.
§ 31
O przekazanie sprawy do rozpoznania w postępowaniu przed DSK wnioskuje do Rektora Rada z
inicjatywy:
1) własnej,
2) zainteresowanego doktoranta.
§ 32
1. DSK rozpatruje wniosek o wszczęcie postępowania w ciągu 14 dni od daty jego złożenia
i nadaje bieg sprawie.
2. DSK i ODSK mogą powołać na świadków doktorantów, pracowników Uczelni i inne
osoby oraz żądać okazania dokumentów i dowodów rzeczowych w rozpoznawanej
sprawie.
3. Funkcję oskarżyciela przed DSK i ODSK może pełnić każdy doktorant. Oskarżyciela
wyznacza Rada spośród ogółu doktorantów.
4. Obwiniony doktorant ma prawo wyznaczyć swojego obrońcę. Obrońca musi wyrazić
zgodę na reprezentowanie interesów obwinionego doktoranta. Obwiniony doktorant
zobowiązany jest przedłożyć DSK lub ODSK informację o ustanowieniu obrońcy wraz z
jego zgodą.
5. Funkcję obrońcy przed DSK i ODSK może pełnić każdy doktorant lub pracownik
Uczelni, z wyłączeniem Rektora, Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów.
§ 33
1. DSK może wymierzać kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) nagany z ostrzeżeniem.
2. DSK może skierować do Rektora lub Prorektora ds. Studenckich wniosek o dołączenie
treści orzeczenia do akt osobowych doktoranta.
§ 34
Od orzeczenia DSK przysługuje doktorantowi oraz oskarżycielowi, w terminie 14 dni od
doręczenia orzeczenia, odwołanie do ODSK.
§ 35
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do postępowania przed DSK i
ODSK stosuje się przepisy dotyczące postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi
dla doktorantów.

2. DSK oraz ODSK podejmują uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej 2 członków.
Rozdział IV
Doktorancka Komisja Wyborcza
§ 36
1. Doktorancka Komisja Wyborcza (DKW), powoływana jest przez Uczelnianą Komisję
Wyborczą w porozumieniu z Radą Doktorantów.
2. Kadencja DKW trwa dwa lata. Zaczyna się nie później niż miesiąc przed datą wyborów,
które ma przeprowadzić, a kończy się wraz z pierwszym posiedzeniem DKW następnej
kadencji.
§ 37
Każdy wydział prowadzący studia doktoranckie może oddelegować maksymalnie jednego
przedstawiciela do DKW, przy czym w skład komisji musi wchodzić przynajmniej trzech
doktorantów. Członkowie DKW wybierani są przez Radę spośród pisemnie zgłoszonych przez
doktorantów kandydatów w głosowaniu tajnym. Termin zgłaszania kandydatów jest podawany
do publicznej wiadomości w taki sposób, aby mógł się z nim zapoznać ogół doktorantów. Rada
przyjmuje zgłoszenia do DKW w ciągu tygodnia od podanego terminu.
§ 38
Do kompetencji DKW należy w szczególności:
1) przeprowadzanie wyborów do organów Samorządu,
2) przeprowadzanie wyborów przedstawicieli doktorantów do organów kolegialnych
i wyborczych oraz innych ciał kolegialnych Uczelni,
3) ustalanie i ogłaszanie kalendarza wyborczego,
4) przyjmowanie i weryfikacja pod względem formalnym kandydatur do organów
Samorządu,
5) opracowanie kart wyborczych i list wyborców,
6) czuwanie nad prawidłowością przebiegu wyborów,
7) udzielanie wiążącej wykładni przepisów Ordynacji wyborczej do organów Samorządu
Doktorantów oraz organów kolegialnych i wyborczych oraz innych ciał kolegialnych
Uczelni, w zakresie dotyczącym organów Samorządu,
8) unieważnienie wyborów w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad określonych
w Ustawie, Statucie Uczelni lub Ordynacji wyborczej do organów Samorządu
Doktorantów oraz organów kolegialnych i wyborczych oraz innych ciał kolegialnych
Uczelni,
9) przeprowadzanie odpowiedniego postępowania w celu obsadzenia wakatów w organach
Samorządu,
10) przeprowadzanie wyborów uzupełniających do organów kolegialnych i wyborczych oraz
innych ciał kolegialnych Uczelni.
§ 39
DKW podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków.

§ 40
Na pierwszym posiedzeniu członkowie DKW dokonują wyboru Przewodniczącego, Zastępcy
Przewodniczącego i Sekretarza.
§ 41
Członek DKW nie może kandydować do innych organów Samorządu oraz organów kolegialnych
i wyborczych oraz innych ciał kolegialnych Uczelni, do których DKW przeprowadza wybory.
Rozdział V
Reprezentacja doktorantów w organach kolegialnych i wyborczych oraz innych ciałach
kolegialnych Uczelni
§ 42
Doktoranci uczestniczą w decydowaniu o sprawach Uczelni poprzez swoich przedstawicieli w
organach kolegialnych i wyborczych oraz innych ciałach kolegialnych, a w szczególności w:
1) Senacie,
2) Radach Wydziałów,
3) Radach Instytutów,
4) Uczelnianej Komisji Wyborczej,
5) Kolegium Elektorów i kolegium elektorów wydziału,
6) Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów,
7) Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów,
8) Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich,
9) Radzie Bibliotecznej.
§ 43
Liczbę mandatów przedstawicieli doktorantów w Senacie reguluje Ustawa, Statut Uczelni oraz
regulamin wyborczy Uniwersytetu Zielonogórskiego.
§ 44
Liczbę mandatów przedstawicieli doktorantów w Radzie Wydziału reguluje Ustawa, Statut
Uczelni oraz regulamin wyborczy Uniwersytetu Zielonogórskiego.
§ 45
Liczbę mandatów przedstawicieli doktorantów w Radzie Instytutu reguluje Statut Uczelni oraz
regulamin wyborczy Uniwersytetu Zielonogórskiego.
§ 46
1. Wyboru przedstawicieli doktorantów do Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów,
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Komisji Dyscyplinarnej dla
Nauczycieli Akademickich dokonuje Senat spośród kandydatów przedstawionych przez
Radę. Udział doktorantów w niniejszych komisjach reguluje ustawa Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz Statut Uczelni.
2. Kadencja doktorantów – członków Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów trwa 2 lata.
3. Kadencja doktorantów – członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli
Akademickich pokrywa się z kadencją Senatu.

§ 47
Wybory do Kolegium Elektorów i kolegium elektorów wydziału przeprowadza DKW zgodnie z
zasadami ustalonymi przez UKW w porozumieniu z Radą.
§ 48
Przedstawiciela doktorantów do Rady Bibliotecznej deleguje Rada.
Rozdział VI
Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu Doktorantów
oraz organów kolegialnych i wyborczych oraz innych ciał kolegialnych Uczelni
§ 49
1. Wybory do organów Samorządu oraz wybory przedstawicieli doktorantów do
kolegialnych i wyborczych organów Uczelni zarządza i przeprowadza DKW,
z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 i § 37. Zarządzenie o wyborach podawane jest do publicznej
wiadomości w taki sposób, aby mógł się z nim zapoznać ogół doktorantów.
2. W przypadku wyborów do organów Samorządu oraz organów kolegialnych
i wyborczych Uczelni wybór następuje, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie
oddanych głosów.
3. Jeżeli Ustawa, Statut Uczelni albo inne przepisy obowiązujące w Uczelni przewidują
uczestnictwo doktorantów w wybieralnych ciałach kolegialnych Uczelni, postanowienia
niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio, w zakresie nieuregulowanym w ww.
aktach prawnych.
§ 50
1. Wybory do Rady Wydziału, Rady Instytutu oraz Kolegium Elektorów, odbywają się
w terminie określonym przez regulamin wyborczy Uniwersytetu Zielonogórskiego
(kalendarz wyborczy).
2. Wybory do Rady Doktorantów, DSK oraz ODSK odbywają się nie wcześniej niż
1 października i nie później niż 25 listopada. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą
Rektora, dopuszcza się przeprowadzenie wyborów w terminie późniejszym, nie później
jednak niż do 10 stycznia następnego roku.
§ 51
1. Każdy doktorant ma czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Członkowie ustępujących organów Samorządu mają czynne i bierne prawo wyborcze.
§ 52
Żaden doktorant nie może być równocześnie członkiem dwóch różnych organów Samorządu.
§ 53
Mandat członka organu Samorządu wygasa:
a) wraz z pierwszym posiedzeniem organu nowej kadencji,
b) wskutek ukończenia studiów doktoranckich,
c) wskutek prawomocnego skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich,
d) wskutek dobrowolnie zgłoszonej na piśmie rezygnacji,

e) w razie ukarania karą dyscyplinarną przez komisję dyscyplinarną dla doktorantów, DSK,
ODSK lub Rektora,
f) w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
g) w przypadku braku możliwości sprawowania swoich obowiązków przez okres dłuższy niż
6 miesięcy.
§ 54
1. W przypadku, o którym mowa w § 53 oraz w przypadku, gdy wskutek zmiany przepisów
zwiększy się liczba członków organów Samorządu, dla uzupełnienia składu organu,
odpowiednie postępowanie w celu obsadzenia wakatów w organach Samorządu
przeprowadza DKW, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 i § 37, w terminie nie dłuższym niż 21
dni od wystąpienia wakatu. Mandat w organach Samorządu obejmują osoby, które zajęły
kolejne najwyższe miejsca na odpowiednich listach wyborczych, z zastrzeżeniem § 49
ust. 2.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu doktoranta w organie kolegialnym lub wyborczym
Uczelni, DKW przeprowadza wybory uzupełniające, z zastrzeżeniem § 77 ust. 2 Statutu
Uczelni.
§ 55
Wybory przedstawicieli do Rady Doktorantów przeprowadza DKW oddzielnie na każdym
wydziale, w terminach ustalonych odrębnie dla każdego wydziału.
1.
2.
3.
4.

§ 56
Spośród kandydatów do Rady tworzy się listy wyborcze, odrębne dla każdego
z wydziałów, zwane wydziałowymi listami wyborczymi.
Prawo do zgłaszania kandydatów na wydziałowe listy wyborcze przysługuje każdemu
doktorantowi, przy czym kandydat musi uzyskać zgodę co najmniej 3 doktorantów
popierających tylko jednego kandydata.
Każdy kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie do Rady.
Kandydatury zgłasza się Przewodniczącemu DKW.

§ 57
Wydziałowe listy wyborcze zamyka się na dwa tygodnie przed terminem wyborów.
1.
2.
3.
4.

§ 58
Wyboru dokonuje się w głosowaniu na poszczególnych kandydatów wykazanych na
wydziałowej liście wyborczej w porządku alfabetycznym.
Głos oddaje się na karcie wyborczej poprzez zakreślenie (znakiem „X”) kratki obok
nazwiska kandydata, na którego się głosuje.
Głos jest ważny, gdy zakreślono nie więcej niż dwóch kandydatów. Za wybranych uważa
się kandydatów, którzy uzyskali największe kolejne liczby głosów.
W przypadku równej liczby głosów uniemożliwiającej wybór do Rady organizuje się
dodatkową turę rozstrzygającą między tymi kandydatami, którzy otrzymali równą liczbę
głosów.

§ 59
DKW oblicza głosy oraz sporządza protokół przebiegu głosowania, do którego dołącza wszystkie
karty głosowania. Przewodniczący DKW ogłasza wyniki wyborów.
§ 60
Przedstawiciele doktorantów w składzie Senatu są wybierani w wyborach przez ogół
doktorantów Uczelni spośród kandydatów będących członkami Rady.
1.
2.
3.
4.

§ 61
Spośród kandydatów do Senatu tworzy się listę wyborczą.
Prawo do zgłaszania kandydatów na listę wyborczą przysługuje każdemu doktorantowi.
Każdy kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie do Senatu.
Kandydatury zgłasza się Przewodniczącemu DKW.

§ 62
Listę wyborczą zamyka się na dwa tygodnie przed terminem wyborów.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 63
Wyboru dokonuje się w głosowaniu na poszczególnych kandydatów wykazanych na
liście wyborczej w porządku alfabetycznym.
Głos oddaje się na karcie wyborczej poprzez zakreślenie (znakiem „X”) kratki obok
nazwiska kandydata, na którego się głosuje.
Głos jest ważny, gdy zakreślono liczbę kandydatów nie większą niż dopuszczalna liczba
mandatów dla doktorantów określona przez regulamin wyborczy Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największe kolejne liczby głosów.
W przypadku równej liczby głosów, uniemożliwiającej wybór do Senatu organizuje się
dodatkową turę rozstrzygającą między tymi kandydatami, którzy otrzymali równą liczbę
głosów.

§ 64
DKW oblicza głosy oraz sporządza protokół przebiegu głosowania, do którego dołącza wszystkie
karty głosowania. Przewodniczący DKW ogłasza wyniki wyborów.
§ 65
Przedstawiciele doktorantów w składzie Rady Wydziału są wybierani w wyborach przez ogół
doktorantów danego wydziału spośród kandydatów będących doktorantami tego wydziału.
Wybory przedstawicieli do Rad Wydziałów przeprowadza DKW oddzielnie na każdym wydziale,
w terminach ustalonych odrębnie dla każdego wydziału.
§ 66
1. Spośród kandydatów do Rady Wydziału tworzy się listy wyborcze, odrębne dla każdego
z wydziałów, zwane wydziałowymi listami wyborczymi.
2. Prawo do zgłaszania kandydatów na wydziałowe listy wyborcze przysługuje każdemu
doktorantowi, przy czym kandydat musi uzyskać zgodę co najmniej 3 doktorantów
popierających tylko jednego kandydata.
3. Każdy kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Wydziału.

4. Kandydatury zgłasza się Przewodniczącemu DKW.
§ 67
Wydziałowe listy wyborcze zamyka się na dwa tygodnie przed terminem wyborów.
§ 68
1. Wyboru dokonuje się w głosowaniu na poszczególnych kandydatów wykazanych na
liście wyborczej w porządku alfabetycznym.
2. Głos oddaje się na karcie wyborczej poprzez zakreślenie (znakiem „X”) kratki obok
nazwiska kandydata, na którego się głosuje.
3. Głos jest ważny, gdy zakreślono liczbę kandydatów nie większą niż dopuszczalna liczba
mandatów dla doktorantów określona zgodnie z regulaminem wyborczym Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największe kolejne liczby głosów.
5. W przypadku równej liczby głosów uniemożliwiającej wybór do Rady Wydziału
organizuje się dodatkową turę rozstrzygającą między tymi kandydatami, którzy otrzymali
równą liczbę głosów.
§ 69
DKW oblicza głosy oraz sporządza protokół przebiegu głosowania, do którego dołącza wszystkie
karty głosowania. Przewodniczący DKW ogłasza wyniki wyborów.
§ 70
Przedstawiciele doktorantów w składzie Rady Instytutu są wybierani w wyborach przez ogół
doktorantów danego instytutu spośród kandydatów będących doktorantami tego instytutu.
Wybory przedstawicieli do Rad Instytutów przeprowadza DKW oddzielnie w każdym instytucie,
w terminach ustalonych odrębnie dla każdego instytutu.
1.
2.
3.
4.

§ 71
Spośród kandydatów do Rady Instytutu tworzy się listy wyborcze, odrębne dla każdego
z instytutów, zwane instytutowymi listami wyborczymi.
Prawo do zgłaszania kandydatów na instytutowe listy wyborcze przysługuje każdemu
doktorantowi.
Każdy kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Instytutu.
Kandydatury zgłasza się Przewodniczącemu DKW.

§ 72
Instytutowe listy wyborcze zamyka się na dwa tygodnie przed terminem wyborów.
1.
2.
3.
4.

§ 73
Wyboru dokonuje się w głosowaniu na poszczególnych kandydatów wykazanych na
liście wyborczej w porządku alfabetycznym.
Głos oddaje się na karcie wyborczej poprzez zakreślenie (znakiem „X”) kratki obok
nazwiska kandydata, na którego się głosuje.
Głos jest ważny, gdy zakreślono liczbę kandydatów nie większą niż dopuszczalna liczba
mandatów określona zgodnie z regulaminem wyborczym Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największe kolejne liczby głosów.

5. W przypadku równej liczby głosów uniemożliwiającej wybór do Rady Instytutu
organizuje się dodatkową turę rozstrzygającą między tymi kandydatami, którzy otrzymali
równą liczbę głosów.
§ 74
DKW oblicza głosy oraz sporządza protokół przebiegu głosowania, do którego dołącza wszystkie
karty głosowania. Przewodniczący DKW ogłasza wyniki wyborów.
§ 75
Przedstawiciele doktorantów w składzie Kolegium Elektorów są wybierani w wyborach przez
ogół doktorantów Uczelni spośród kandydatów będących doktorantami Uczelni.
1.
2.
3.
4.

§ 76
Spośród kandydatów do Kolegium Elektorów tworzy się listę wyborczą.
Prawo do zgłaszania kandydatów na listę wyborczą przysługuje każdemu doktorantowi.
Każdy kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie do Kolegium Elektorów.
Kandydatury na członków do Kolegium Elektorów zgłasza się Przewodniczącemu DKW.

§ 77
Listę wyborczą zamyka się na dwa tygodnie przed terminem wyborów.
§ 78
1. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym na poszczególnych kandydatów wykazanych
na liście wyborczej w porządku alfabetycznym.
2. Głos oddaje się na karcie wyborczej poprzez zakreślenie (znakiem „X”) kratki obok
nazwiska kandydata, na którego się głosuje.
3. Głos jest ważny, gdy zakreślono liczbę kandydatów nie większą niż dopuszczalna liczba
mandatów określona przez regulamin wyborczy Uniwersytetu Zielonogórskiego.
4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejne największe liczby głosów.
5. W przypadku równej liczby głosów uniemożliwiającej wybór do Kolegium Elektorów
organizuje się dodatkową turę rozstrzygającą miedzy tymi kandydatami, którzy otrzymali
równą liczbę głosów.
§ 79
DKW oblicza oddane głosy oraz sporządza protokół przebiegu głosowania, do którego dołącza
wszystkie karty głosowania. Przewodniczący DKW ogłasza wyniki wyborów.
§ 80
Wyboru członków DSK i ODSK dokonuje ogół doktorantów Uczelni.
§ 81
1. Spośród kandydatów tworzy się jedną listę wyborczą, zwaną uczelnianą listą wyborczą.
2. Prawo do zgłaszania kandydatów na uczelnianą listę wyborczą przysługuje każdemu
doktorantowi, przy czym kandydat musi uzyskać zgodę co najmniej 3 doktorantów
popierających tylko jednego kandydata.
3. Każdy kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie do DSK i ODSK.
4. Kandydatury na członków DSK i ODSK zgłasza się Przewodniczącemu DKW.

§ 82
Uczelnianą listę wyborczą zamyka się na dwa tygodnie przed terminem wyborów.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 83
Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym na poszczególnych kandydatów wykazanych
na liście wyborczej w porządku alfabetycznym.
Głos oddaje się na karcie wyborczej poprzez zakreślenie (znakiem „X”) kratki obok
nazwiska kandydata, na którego się głosuje.
Głos jest ważny, gdy zakreślono nie więcej niż jednego kandydata.
W wyniku głosowania członkami DSK i ODSK stają się po 3 osoby, które uzyskały
największą liczbę głosów.
W przypadku równej liczby głosów uniemożliwiającej wybór do DSK i ODSK organizuje
się dodatkową turę rozstrzygającą miedzy tymi kandydatami, którzy otrzymali równą
liczbę głosów.

§ 84
DKW oblicza oddane głosy oraz sporządza protokół przebiegu głosowania, do którego dołącza
wszystkie karty głosowania. Przewodniczący DKW ogłasza wyniki wyborów.
§ 85
Pierwsze posiedzenie nowo wybranego DSK i ODSK następuje w ciągu miesiąca od dnia
ogłoszenia wyników wyborów.
§ 86
1. Wnioski w sprawie unieważnienia wyników wyborów może składać każdy doktorant do
DKW w terminie 5 dni roboczych od dnia wyborów.
2. W wypadku zaistnienia rażących nieprawidłowości, DKW w ciągu 7 dni roboczych od
dnia wyborów może podjąć uchwałę o ich unieważnieniu. Uchwałę tę DKW niezwłocznie
podaje do wiadomości ogółu doktorantów.
3. Od uchwały DKW w sprawie unieważnienia wyborów przysługuje, w ciągu 7 dni od
podania jej do wiadomości publicznej, odwołanie do DKW. DKW rozstrzyga odwołanie
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy składu, w ciągu 7 dni od
wniesienia odwołania.
4. Odwołanie od decyzji DKW w sprawie unieważnienia wyborów przysługuje każdemu
doktorantowi.
Rozdział VII
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 87
Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat Uczelni jego zgodności z Ustawą
i Statutem Uczelni.
§ 88
1. Zmiany Regulaminu uchwala Rada większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3
członków składu Rady.
2. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem stwierdzenia przez Senat Uczelni ich
zgodności z Ustawą i Statutem Uczelni.

