REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu
(t.j. po zmianach wprowadzonych Uchwałą nr 4/2020 z dnia 2 lipca 2020 r.,
Uchwałą nr 22/2020 z dnia 25 września 2020 r. oraz Uchwałą nr 23/2020 z dnia 4
listopada 2020 r.)

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
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§1
Samorząd Studencki Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu,
zwany dalej „Samorządem Studenckim” tworzą wszyscy studenci.
Samorząd Studencki działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 85), zwanej dalej „Ustawą”;
2) statutu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, zwanego
dalej „Statutem”
3) regulaminu studiów Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu,
zwanego dalej „Regulaminem studiów”;
4) niniejszego Regulaminu Samorządu Studenckiego Podhalańskiej Państwowej Uczelni
Zawodowej w Nowym Targu, zwanego dalej „Regulaminem”.
Samorząd Studencki działa przez swoje organy, które są wyłącznym reprezentantem
ogółu studentów Uczelni i za swoją działalność odpowiadają przed własnymi wyborcami.
Organy Samorządu Studenckiego w podejmowaniu decyzji oraz realizacji zadań
określonych w niniejszym Regulaminie są niezależne od organów Uczelni, administracji
państwowej, organizacji studenckich i innych podmiotów.
Samorząd Studencki prowadzi w Uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w
tym socjalno-bytowych i kulturalnych studentów oraz współdziała z władzami Uczelni w
innych sprawach, w szczególności związanych z procesem kształcenia.
W celu wykonywania swoich zadań Samorząd Studencki może występować z wnioskami
do władz Uczelni.
Samorząd Studencki działa w pełni wyłącznie na terenie Uczelni.
Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania Samorządu Studenckiego, w
tym infrastrukturę i środki finansowe, którymi Samorząd Studencki dysponuje w ramach
swojej działalności.

§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Uczelni – należy przez to rozumieć Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w
Nowym Targu;
2) Władzach Uczelni – należy przez to rozumieć właściwe organy Uczelni;
3) Staroście – należy przez to rozumieć przedstawiciela studentów z danego roku studiów
na danym kierunku i poziomie studiów;
4) Zastępcy starosty – należy przez to rozumieć osoby wspomagające starostów w
pełnionych funkcjach;
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5) Prezydium Samorządu – należy przez to rozumieć Prezydium Samorządu Studenckiego
Uczelni;
6) Przewodniczącym Samorządu – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Samorządu
Studenckiego Uczelni.
ROZDZIAŁ II. ORGANY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
§3
1.

2.
3.

4.

5.
6.

1.
2.

Organami Samorządu Studenckiego są:
1) Przewodniczący Samorządu,
2) Prezydium Samorządu,
3) Rada Studentów,
4) Studencka Komisja Wyborcza,
5) Sąd Koleżeński,
6) Odwoławczy Sąd Koleżeński.
Organem jednoosobowym Samorządu Studenckiego jest Przewodniczący Samorządu.
Przedstawiciele Samorządu Studenckiego są członkami następujących ciał kolegialnych i
organów Uczelni:
1) Senatu Uczelni,
2) Rady Uczelni,
3) Kolegium Elektorów,
4) Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich,
5) Komisji Wyborczej,
6) Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów,
7) Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów,
8) Rady bibliotecznej,
9) Komisji Stypendialnej,
10) Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
11) Komisji ds. stwarzania studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału
w procesie kształcenia,
12) Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich,
13) Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia,
14) Kierunkowych Komisji ds. Jakości Kształcenia,
15) oraz innych komisji powoływanych na podstawie przepisów powszechnie
obowiązujących lub wewnętrznych aktów prawnych Uczelni.
Liczba przedstawicieli Samorządu Studenckiego w ciałach kolegialnych i organach
Uczelni, o których mowa w ust. 3, określona jest w Ustawie, Statucie lub innych aktach
wewnętrznych Uczelni.
Organem uchwałodawczym jest Prezydium Samorządu.
Organem wykonawczym jest Przewodniczący Samorządu.
§4
Organy Samorządu Studenckiego są odpowiedzialne za kierunek podejmowanych działań
przed Władzami Uczelni oraz jej studentami.
Organy Samorządu Studenckiego realizują swoje zadania w szczególności poprzez:
1) reprezentowanie studentów przed władzami Uczelni i na zewnątrz;
2) kierowanie się w podejmowanych działaniach dobrem Uczelni i jej studentów;
3) obronę praw studentów poprzez podejmowanie interwencji, w momencie kiedy te
prawa są naruszane;
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4) inicjowanie i popieranie działań społeczności studenckiej w zakresie spraw
studenckich, podnoszenia jakości i poziomu kształcenia, warunków nauki itp.;
5) decydowanie w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez
Uczelnię na sprawy studenckie i sporządzanie sprawozdań z rozdziału tych środków;
6) reprezentowanie interesów społeczności studenckiej za pośrednictwem referendów
oraz poprzez udział swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, wyborczych i
komisjach uczelnianych (gdy takie prawo lub obowiązek wynika z obowiązujących
przepisów prawa, Statutu lub innych aktów wewnętrznych Uczelni);
7) współdecydowanie i wydawanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących spraw
studenckich i kształcenia określonych w Ustawie, Statucie, Regulaminie studiów i
innych aktach wewnętrznych Uczelni;
8) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej na terenie Uczelni;
9) wspieranie studenckich inicjatyw kulturalnych, sportowych, naukowych itp.;
10) współdziałanie z organizacjami studenckimi oraz jednostkami Uczelni;
11) bieżące informowanie studentów oraz władz Uczelni o swojej działalności.
§5
Rektor uchyla wydawane przez Samorząd Studencki akty niezgodne z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, w szczególności z Ustawą, Statutem, Regulaminem studiów
lub niniejszym Regulaminem.

1.

2.

1.

2.

§6
W skład Prezydium Samorządu wchodzą:
1) Przewodniczący Samorządu,
2) Zastępca Przewodniczącego Samorządu,
3) Sekretarz,
4) przedstawiciel ds. socjalno-bytowych,
5) przedstawiciel ds. informacji i mediów,
6) przedstawiciel ds. kultury i sportu,
7) Skarbnik.
W skład Rady Studentów wchodzą Starostowie poszczególnych lat, kierunków i
poziomów studiów.
§7
Do zadań i kompetencji Rady Studentów należy:
1) opiniowanie projektu regulaminu Samorządu Studenckiego;
2) monitorowanie działalności organów Samorządu Studenckiego;
3) opiniowanie kandydatów na członków Prezydium Samorządu;
4) wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez Przewodniczącego
Samorządu;
5) wybór Rzecznika Praw Studentów.
Do zadań i kompetencji Prezydium Samorządu należy:
1) podejmowanie uchwał określających podstawowe kierunki działania Samorządu;
2) uchwalenie regulaminu Samorządu Studenckiego i dokonywanie zmian w jego
treści;
3) prowadzenie mediacji z właściwymi organami w imieniu społeczności studenckiej,
w przypadku powstania sporu zbiorowego;
4) powoływanie członków do Studenckiej Komisji Wyborczej;
5) powoływanie członków do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli
akademickich;
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6) powoływanie członków do Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu
Koleżeńskiego;
7) uzgadnianie i opiniowanie regulaminu studiów i zmian w jego treści;
8) opiniowanie wysokości opłat pobieranych od studentów;
9) opiniowanie programów studiów, w tym kierunkowych efektów uczenia się;
10) opiniowanie regulaminu świadczeń dla studentów;
11) ustalanie w porozumieniu z Rektorem wysokości miesięcznego dochodu na osobę w
rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne;
12) dokonywanie w porozumieniu z Rektorem podziału dotacji ze środków finansowych
na stypendia dla studentów;
13) opiniowanie kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich;
14) opiniowanie zasad sporządzania list rankingowych najlepszych absolwentów
Uczelni;
15) dokonywanie wyboru firmy ubezpieczeniowej, która obejmie ubezpieczeniem NNW
i OC studentów;
16) decydowanie w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez
Uczelnię na sprawy studenckie;
17) sporządzanie sprawozdania ze swojej działalności dla Rektora i Rady Studentów;
18) wyrażanie opinii w innych sprawach wynikających z przepisów prawa lub
przedłożonych przez Przewodniczącego Samorządu.
Do zadań i kompetencji Przewodniczącego Samorządu należą sprawy dotyczące
Samorządu Studenckiego, w szczególności:
1) reprezentowanie Samorządu Studenckiego;
2) zarządzanie Samorządem Studenckim;
3) przewodniczenie Prezydium Samorządu i Radzie Studentów;
4) reprezentowanie Prezydium Samorządu i Rady Studentów przed Władzami Uczelni i
przedstawianie ich opinii i wniosków;
5) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Uczelni;
6) przygotowywanie regulaminu Samorządu Studenckiego;
7) składanie wniosku do rektora o powołanie komisji stypendialnej i odwoławczej
komisji stypendialnej właściwych do przyznawania świadczeń dla studentów;
8) delegowanie studentów do Komisji Wyborczej, Komisji Dyscyplinarnej ds.
studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów, Rady bibliotecznej,
Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej, Komisji ds. stwarzania
studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,
Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich, Uczelnianej Komisji ds. Jakości
Kształcenia, Kierunkowych Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz innych komisji
powoływanych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących lub
wewnętrznych aktów prawnych Uczelni niezastrzeżonych do kompetencji innych
organów Samorządu Studenckiego;
9) uchylony;
10) opiniowanie podań studentów o zwolnienie z opłaty za świadczone usługi
edukacyjne;
11) opiniowanie podań w innych sprawach studenckich na wniosek Rektora lub
Prorektora ds. studenckich i kształcenia;
12) sporządzanie sprawozdania z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych
środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim oraz udostępnienie ich w BIP na
stronie podmiotowej Uczelni;
13) wykonywanie innych zadań wynikających z Ustawy, Statutu, Regulaminu studiów
lub innych aktów wewnętrznych Uczelni.
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§8
Prezydium Samorządu i Rada Studentów na wspólnych posiedzeniach obradują pod
przewodnictwem Przewodniczącego Samorządu, lub w razie jego nieobecności pod
przewodnictwem jego Zastępcy.
Posiedzenia Prezydium Samorządu zwoływane są na wniosek:
1) Przewodniczącego Samorządu lub co najmniej 1/3 członków Prezydium;
2) co najmniej 1/3 Rady Studentów,
3) Rektora lub Prorektora właściwego ds. studenckich i kształcenia w nagłych
wypadkach.
Posiedzenia Prezydium Samorządu są protokołowane.
Uchwały Prezydium Samorządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy liczby członków Prezydium
Samorządu.
Prezydium Samorządu może zaprosić na posiedzenie Rektora lub jego przedstawicieli.
Posiedzenia Prezydium Samorządu Studenckiego i Rady Studentów mogą być
przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem
technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz
umożliwiających przeprowadzenie głosowań, w tym zapewnienie tajności głosowań.
Decyzję w zakresie trybu przeprowadzania danego posiedzenia określa Przewodniczący
Samorządu Studenckiego.
§9
Wszelkie pełnione funkcje w Prezydium Samorządu są ustalane pomiędzy jego
członkami, którzy podpisują przyjęte zakresy swoich obowiązków.
Zastępca Przewodniczącego Samorządu posiada takie same uprawnienia jak
Przewodniczący Samorządu podczas jego nieobecności.
Prezydium Samorządu jest zobowiązane wspierać się nawzajem podczas wykonywania
swoich działań.
ROZDZIAŁ III. ZASADY I TRYB WYBORÓW

1.
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§ 11
Wybory Przewodniczącego Samorządu, przedstawicieli studentów do Senatu i Kolegium
Elektorów przeprowadza Studencka Komisja Wyborcza.
Bierne prawo wyborcze w wyborach do Studenckiej Komisji Wyborczej przysługuje
wszystkim studentom Uczelni, z wyjątkiem studentów zawieszonych w prawach studenta
lub ukaranych przez komisję dyscyplinarną ds. studentów lub Sąd Koleżeński
prawomocnym orzeczeniem.
Członkowie Studenckiej Komisji Wyborczej nie mogą kandydować w wyborach na
Przewodniczącego Samorządu, przedstawicieli studentów do Senatu i Kolegium
Elektorów.
W skład Studenckiej Komisji Wyborczej wchodzi po dwóch przedstawicieli studentów z
każdego instytutu i jednostki wspólnej.
Studencką Komisję Wyborczą powołuje Prezydium Samorządu, nie później niż do dnia
10 marca ostatniego roku upływającej kadencji.
Kandydaci na członków do Studenckiej Komisji Wyborczej powinni być zgłoszeni
pisemnie do Prezydium Samorządu w terminie 7 dni przed ustalonym terminem
wyborów.
Do zgłoszenia wymagane jest załączenie pisemnej zgody kandydata do kandydowania na
członka Studenckiej Komisji Wyborczej.
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Członkami Studenckiej Komisji Wyborczej zostają studenci, którzy otrzymali w
głosowaniu jawnym kolejno największą liczbę głosów do wyczerpania liczby mandatów
z każdego Instytutu i jednostki wspólnej.
Kadencja Studenckiej Komisji Wyborczej trwa 2 lata. Jej kadencja trwa do chwili
powołania nowej Komisji.
Członkiem Studenckiej Komisji Wyborczej nie może być członek Prezydium Samorządu.
Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego Samorządu, w terminie
14 dni od dnia wyboru, Studencka Komisja Wyborcza wybiera swojego
przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
Wygaśnięcie mandatu członka Studenckiej Komisji Wyborczej następuje w przypadku:
1) śmierci;
2) ukończenia studiów;
3) skreślenia z listy studentów;
4) zrzeczenia się z mandatu;
5) prawomocnego ukarania przez Komisję Dyscyplinarną ds. studentów lub Sąd
Koleżeński.
W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydium Samorządu powołuje nowego członka
Studenckiej Komisji Wyborczej na okres do końca kadencji jego poprzednika.
Do zadań Studenckiej Komisji Wyborczej należy:
1) nadzór nad właściwym przebiegiem wyborów;
2) ustalanie terminów poszczególnych wyborów;
3) organizowanie i przeprowadzanie wyborów na Przewodniczącego Samorządu
Studenckiego;
4) organizowanie i przeprowadzanie wyborów na przedstawicieli studentów do Senatu;
5) organizowanie i przeprowadzanie wyborów na przedstawicieli studentów do
Kolegium Elektorów;
6) rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami oraz protestów wyborczych;
7) stwierdzanie ważności lub nieważności wyborów;
8) podawanie wyników wyborów do publicznej wiadomości.
§ 12
Wybory Przewodniczącego Samorządu, przedstawicieli studentów do Senatu i Kolegium
Elektorów odbywają się przy zachowaniu następujących zasad:
1) czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Uczelni;
2) bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom, z wyjątkiem studentów
zawieszonych w prawach studenta lub ukaranych przez komisję dyscyplinarną ds.
studentów lub Sąd Koleżeński prawomocnym orzeczeniem;
3) wszystkie głosowania są tajne;
4) każdemu z wyborców przysługuje jeden głos w każdym głosowaniu, głosować
można tylko osobiście;
5) wskazani na piśmie kandydaci zostają wpisani na listę wyborczą po wyrażeniu przez
nich pisemnej zgody na kandydowanie;
6) głosowanie odbywa się na kartach do głosowania oznaczonych pieczątką
nagłówkową Samorządu Studenckiego, na których kandydaci wpisani są w
kolejności alfabetycznej;
7) wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali w głosowaniu kolejno największą liczbę
głosów do wyczerpania liczby mandatów, określonych w Statucie;
8) w przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało jednakową liczbę głosów,
Studencka Komisja Wyborcza ogłasza kolejną turę wyborów i przeprowadza
powtórne głosowanie na tych kandydatów, przy zachowaniu obowiązujących zasad;
6

9) Studencka Komisja Wyborcza ogłasza rozpoczęcie czynności wyborczych co
najmniej na tydzień przed terminem wyborów;
10) w komunikacie należy podać skład osobowy Studenckiej Komisji Wyborczej, liczbę
mandatów w danym głosowaniu, termin rozpoczęcia i zakończenia czynności
wyborczych, tryb i miejsce zgłaszania kandydatów, miejsce i termin wyborów;
11) wyboru dokonuje się przez postawienie znaku X w kratce przy nazwisku kandydata
na którego się głosuje;
12) głos jest nieważny w przypadku gdy:
a) znak X postawiono przy większej niż jeden liczbie kandydatów;
b) znaku X nie postawiono przy żadnym kandydacie;
c) karta do głosowania nie jest opatrzona pieczęcią Samorządu lub jest przedarta
całkowicie;
d) dopisano na karcie dodatkowe nazwiska lub dokonano skreśleń budzących
wątpliwości na kogo oddano głos;
13) z wyborów sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie
Studenckiej Komisji Wyborczej;
14) po zakończeniu wyborów Studencka Komisja Wyborcza niezwłocznie ogłasza ich
wynik;
15) Studencka Komisja Wyborcza zarządza ponowne postępowanie wyborcze, jeżeli:
a) nie zostały obsadzone wszystkie mandaty;
b) przeprowadzone wybory zostały unieważnione;
16) wyborca może wnieść protest dotyczący nieprawidłowości w przeprowadzonych
wyborach w terminie dwóch dni od ich zakończenia; w tym wypadku Studencka
Komisja Wyborcza ma obowiązek podjęcia decyzji w terminie trzech dni od
wpłynięcia protestu;
17) w przypadku uwzględnienia protestu, Studencka Komisja Wyborcza może
unieważnić wybory całkowicie lub częściowo;
18) decyzja Studenckiej Komisji Wyborczej jest ostateczna.
2. Wybory Przewodniczącego Samorządu, przedstawicieli studentów do Senatu i Kolegium
Elektorów przeprowadza się:
1) na zebraniu wyborczym w formie urnowej;
2) bez zebrania wyborczego w formie urnowej.
3. Termin, miejsce, formę wyborów oraz tryb i termin zgłaszania kandydatów ustala i
ogłasza Studencka Komisja Wyborcza.
4. Kandydaci powinni być zgłoszeni pisemnie do Studenckiej Komisji Wyborczej w
terminie 7 dni przed ustalonym terminem wyborów.
5. Do zgłoszenia wymagane jest załączenie pisemnej zgody kandydata do kandydowania w
wyborach.
6. Wybory Przewodniczącego Samorządu oraz przedstawicieli studentów do Senatu
odbywają się nie później niż do 31 maja w ostatnim roku upływającej kadencji.
7. Wybory na przedstawicieli studentów do Kolegium Elektorów odbywają się nie później
niż do 30 kwietnia w ostatnim roku upływającej kadencji.
8. Ograniczenie dotyczące terminów wyborów, o których mowa w ust. 6 i 7, nie dotyczy
wyboru dokonywanego w trakcie trwania kadencji.
9. Kadencja Przewodniczącego Samorządu oraz przedstawicieli studentów do Senatu trwa 2
lata i rozpoczyna się 1 września.
10. Kadencja przedstawicieli studentów do Kolegium Elektorów trwa 2 lata i upływa z
chwilą wyboru przedstawicieli studentów do Kolegium Elektorów na nową kadencję.
11. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Samorządu, przedstawiciela studentów w
Senacie i Kolegium Elektorów następuje w przypadku:
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śmierci;
ukończenia studiów;
skreślenia z listy studentów;
zrzeczenia się z mandatu;
prawomocnego ukarania przez Komisję Dyscyplinarną ds. studentów lub Sąd
Koleżeński.
W przypadku wygaśnięcia mandatu Studencka Komisja Wyborcza przeprowadza wybory
uzupełniające na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Kadencja osoby
wybranej w wyborach uzupełniających kończy się z dniem upływu kadencji jej
poprzednika.
Wybory uzupełniające powinny się odbyć nie później niż w ciągu 30 dni od stwierdzenia
konieczności ich przeprowadzenia.
Przewodniczący Samorządu może być odwołany przez Radę Studentów większością co
najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Studentów.
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wyborów stacjonarnie w sytuacji
ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania Uczelni lub w związku z
ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu nadzwyczajnego
oraz w innych szczególnych sytuacjach dopuszczalne jest przeprowadzanie wszystkich
czynności wyborczych, w tym zebrań wyborczych, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (z wykorzystaniem technologii zapewniających kontrolę ich przebiegu,
rejestrację oraz umożliwiających przeprowadzenie głosowań, w tym zapewnienie tajności
głosowań). Decyzję w tym zakresie podejmuje Studencka Komisja Wyborcza.
Czynności wyborcze przeprowadzane z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej
mogą odbywać się z pominięciem zasad ujętych w ust. 1 pkt 6, pkt 11 i pkt 12, ust. 2 oraz
innych, których zastosowanie jest niemożliwe w tej formie przeprowadzanych czynności.
1)
2)
3)
4)
5)

12.

13.
14.
15.

16.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

§13
Przewodniczący Samorządu niezwłocznie po wygraniu wyborów powołuje pozostałych
członków Prezydium Samorządu, po uzyskaniu opinii Rady Studentów.
Członkowie Prezydium Samorządu swoją zgodę na wykonywanie przydzielonej im
funkcji potwierdzają czytelnym podpisem, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
Kadencja członków Prezydium Samorządu trwa dwa lata i rozpoczyna się w dniu 1
września roku, w którym zostali wybrani, a kończy się 31 sierpnia roku, w którym
upływa kadencja.
Wygaśnięcie mandatu członka Prezydium Samorządu następuje w przypadku:
1) zrzeczenia się mandatu;
2) ukończenia studiów;
3) skreślenia z listy studentów;
4) śmierci studenta;
5) prawomocnego ukarania przez Komisję Dyscyplinarną ds. studentów lub Sąd
Koleżeński.
W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji członka, Przewodniczący
Samorządu powołuje nowego członka Prezydium na okres do końca kadencji jego
poprzednika, po uzyskaniu opinii Rady Studentów.
Członek Prezydium Samorządu, który nie wypełnia powierzonych mu obowiązków lub
utraci zaufanie studentów, może zostać odwołany przez Przewodniczącego Samorządu
lub na wniosek większości członków Prezydium Samorządu.
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1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

1.
2.

§14
Przedstawiciele studentów do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli
akademickich powoływani są przez Prezydium Samorządu.
Bierne prawo wyborcze w wyborach do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds.
nauczycieli akademickich przysługuje wszystkim studentom Uczelni, z wyjątkiem
studentów zawieszonych w prawach studenta lub ukaranych przez komisję dyscyplinarną
ds. studentów lub Sąd Koleżeński prawomocnym orzeczeniem.
Kandydaci na członków do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli
akademickich powinni być zgłoszeni pisemnie do Prezydium Samorządu w terminie 7
dni przed ustalonym terminem wyborów.
Do zgłoszenia wymagane jest załączenie pisemnej zgody kandydata do kandydowania na
członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich.
Członkami Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich zostają
wybrani ci studenci, którzy otrzymali w głosowaniu jawnym kolejno największą liczbę
głosów do wyczerpania liczby mandatów.
Kadencja przedstawicieli studentów w Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds.
nauczycieli akademickich trwa 2 lata i rozpoczyna się 1 września.
Wygaśnięcie mandatu członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli
akademickich następuje w przypadku:
1) śmierci;
2) ukończenia studiów;
3) skreślenia z listy studentów;
4) zrzeczenia się z mandatu;
5) prawomocnego ukarania przez Komisję Dyscyplinarną ds. studentów lub Sąd
Koleżeński.
W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydium Samorządu powołuje nowego
przedstawiciela studentów do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli
akademickich na okres do końca kadencji jego poprzednika.
§15
Przedstawicieli studentów do komisji, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 5-15, powołuje
Przewodniczący Samorządu.
Kadencja przedstawicieli studentów w komisjach, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 5-15,
określona jest w Statucie lub innych aktach wewnętrznych Uczelni.
ROZDZIAŁ IV. STAROSTOWIE

1.
2.
3.
4.

§16
Studenci realizujący dany cykl kształcenia na kierunku, poziomie i formie studiów,
wybierają spośród siebie Starostę roku, który jest ich bezpośrednim reprezentantem.
Wybór Starosty roku dokonywany jest w głosowaniu jawnym.
Wybrany Starosta roku wyznacza swojego Zastępcę, aby pod jego nieobecność mógł go
reprezentować.
Do zadań Starosty roku należy w szczególności:
1) reprezentowanie studentów danego roku przed nauczycielami akademickimi,
władzami Instytutu lub jednostki wspólnej i organami Samorządu Studenckiego;
2) ustalanie z nauczycielami akademickimi harmonogramu zaliczeń i egzaminów;
3) współpraca z pracownikami administracyjnymi Uczelni, w szczególności z
pracownikami Działu Nauczania i Spraw Studenckich oraz Sekretariatów
odpowiednich kierunków studiów;
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5.
6.

7.
8.

4) pośredniczenie w przekazywaniu studentom informacji o wszelkich istotnych
sprawach ich dotyczących;
5) ścisła współpraca z Prezydium Samorządu;
6) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Studentów;
7) integrowanie studentów danego roku studiów.
Kadencja Starosty roku i jego Zastępcy trwa rok akademicki i może być odnawiana na
kolejny rok akademicki.
Wygaśnięcie mandatu Starosty roku w trakcie roku akademickiego następuje w
przypadku:
1) zrzeczenia się mandatu;
2) skreślenia z listy studentów;
3) śmierci studenta;
4) ukończenia studiów;
5) prawomocnego ukarania przez Komisję Dyscyplinarną ds. studentów lub Sąd
Koleżeński.
W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji Starosty roku, studenci
wybierają nowego Starostę roku na okres do końca kadencji jego poprzednika.
Starosta roku, który nie wypełnia powierzonych mu obowiązków lub utraci zaufanie
studentów, może zostać odwołany przez większość studentów kierunku na danym roku,
poziomie i formie studiów.
ROZDZIAŁ V. SĄD KOLEŻEŃSKI
§17

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

W Uczelni działają:
1) Sąd Koleżeński Samorządu Studenckiego, zwany dalej „Sądem Koleżeńskim”;
2) Odwoławczy Sąd Koleżeński Samorządu Studenckiego, zwany dalej „Sądem
Odwoławczym”.
Sąd Koleżeński i Sąd Odwoławczy rozpatrują i orzekają w sprawach dyscyplinarnych
wobec studentów za postępowanie niezgodne z treścią ślubowania, Regulaminem
studiów, Statutem, niniejszym Regulaminem oraz za naruszenie przepisów prawa, a także
za czyny uchybiające godności studenta.
W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi co najmniej 7 studentów, natomiast w skład Sądu
Odwoławczego wchodzi co najmniej 5 studentów.
Członków obu Sądów wybiera Prezydium Samorządu spośród studentów odznaczających
się wzorową postawą.
Studenci wybrani do Sądów muszą wyrazić pisemną zgodę potwierdzającą ich
kandydaturę.
Kadencja Sądów trwa dwa lata i rozpoczyna się w dniu 1 października.
Członkowie Sądów wybierają spośród siebie przewodniczącego.
Wygaśnięcie mandatu członka Sądu w trakcie trwania kadencji następuje w przypadku:
1) zrzeczenia się mandatu;
2) skreślenia z listy studentów;
3) śmierci studenta;
4) ukończenia studiów;
5) prawomocnego ukarania przez Komisję Dyscyplinarną ds. studentów lub Sąd
Koleżeński.
W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji członka Sądu, Prezydium
Samorządu wybiera nowego członka Sądu na okres do końca kadencji jego poprzednika.
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1.
2.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

§18
O przekazaniu sprawy do Sądu Koleżeńskiego decyduje Rektor. Rektor może przekazać
sprawę do Sądu Koleżeńskiego na wniosek Prezydium Samorządu.
Sprawy do Sądu Koleżeńskiego wnosić mogą również osoby pokrzywdzone, Organ
Samorządu, organizacje studenckie Uczelni oraz o zasięgu ogólnokrajowym, za
pośrednictwem Prezydium Samorządu i Rektora.
§19
Sąd Koleżeński i Sąd Odwoławczy są niezawisłe w orzekaniu.
Sądy orzekają w składach trzyosobowych. Składy orzekające ustalają każdorazowo
Przewodniczący Sądów, wskazując Przewodniczącego składu, który prowadzi
postępowanie. Przewodniczący Sądu wskazuje protokolanta, który będzie protokołował
przebieg rozprawy.
Postępowanie przed sądami jest jawne.
O wyłączeniu jawności postępowania decyduje Przewodniczący składu w przypadku,
gdy może ucierpieć dobre imię osób trzecich lub Uczelni oraz w przypadku, gdy wymaga
tego ważny interes obwinionego.
Orzeczenia Sądu zapadają zwykłą większością głosów na niejawnej naradzie zespołu
orzekającego w obecności pełnego składu Sądu.
Członkami składu orzekającego nie mogą być studenci, których sprawa dotyczy oraz
studenci, co do bezstronności których istnieją uzasadnione obawy.

§20
1. Uczestnikiem postępowania przed Sądem Koleżeńskim lub Sądem Odwoławczym może
być każda osoba, którą ta sprawa dotyczy albo która wniosła sprawę do Sądu
Koleżeńskiego.
2. W postępowaniu przed sądami, w zależności od podmiotu wnoszącego sprawę,
oskarżycielami mogą być osoby wyznaczone przez Rektora lub Organ Samorządu.
Ponadto, oskarżycielem może być osoba pokrzywdzona.
3. Obwiniony ma prawo do korzystania z pomocy obrońcy wybranego spośród
pracowników lub studentów Uczelni.
§21
1. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary lub środki oddziaływania
wychowawczego:
1) upomnienie;
2) naganę;
3) naganę z ostrzeżeniem.
2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego załącza się do akt studenta.
3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydawane są w formie pisemnej i powinny zawierać:
1) opis ustalanego faktu fizycznego;
2) ocenę przedstawionych dowodów;
3) treść orzeczenia;
4) imiona i nazwiska składu orzekającego i protokolanta;
5) datę i miejsce rozpoznania sprawy;
6) podpisy wszystkich członków składu orzekającego.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do Sądu Odwoławczego.

1.

§22
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Sądu Odwoławczego.
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2.
3.
4.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego w ciągu 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
Sąd Odwoławczy utrzymuje w mocy orzeczenie Sądu Koleżeńskiego lub uchyla to
orzeczenie i wydaje w tym przedmiocie orzeczenie merytoryczne.
Za ten sam czyn student nie może być ukarany dwa razy przez Komisję Dyscyplinarną
ds. studentów i przez Sąd Koleżeński.
ROZDZIAŁ Va. RZECZNIK PRAW STUDENTÓW

§ 22a
W ramach realizacji swoich zadań Rada Studentów wybiera Rzecznika, który jest
organem broniącym praw studenta w Uczelni.
2. Kandydaci na Rzecznika Praw Studentów powinni być zgłoszeni pisemnie do Prezydium
Samorządu w terminie 7 dni przed ustalonym terminem wyborów.
3. Bierne prawo wyborcze w wyborach na Rzecznika Praw Studentów przysługuje
wszystkim studentom Uczelni, z wyjątkiem studentów zawieszonych w prawach studenta
lub ukaranych przez komisję dyscyplinarną ds. studentów lub Sąd Koleżeński
prawomocnym orzeczeniem.
4. Do zgłoszenia wymagane jest załączenie pisemnej zgody kandydata do kandydowania na
Rzecznika Praw Studentów.
5. Rzecznikiem Praw Studentów zostaje student, który otrzymał w głosowaniu jawnym
największą liczbę głosów.
6. Rzecznik wybierany jest na dwuletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz.
7. Wybory Rzecznika odbywają się nie później niż do 31 maja w ostatnim roku upływającej
kadencji.
8. Kadencja Rzecznika rozpoczyna się 1 września.
9. Rzecznik może wyznaczyć swojego Zastępcę, aby pod jego nieobecność mógł go
reprezentować.
10. Nie można łączyć funkcji Rzecznika i jego Zastępcy z członkostwem w innych organach
Samorządu Studenckiego.
1.

1.

2.

§ 22b
Do zadań Rzecznika w szczególności należy:
1) ochrona interesów studentów w Uczelni;
2) organizowanie pomocy prawnej związanej z tokiem studiów dla studentów;
3) edukacja studentów w zakresie ich praw i obowiązków związanych z tokiem
studiów;
4) dbanie o przestrzeganie praw studentów w Uczelni;
5) opiniowanie na wniosek Przewodniczącego Samorządu aktów prawnych
przyjmowanych przez organy Samorządu w zakresie praw i obowiązków studentów;
6) pomoc studentom w indywidualnych sprawach związanych z kształceniem;
7) delegowanie przedstawicieli spośród studentów na egzaminy komisyjne na wniosek
osób zainteresowanych.
Rzecznik realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1) przyjmowanie od studentów skarg, wniosków lub zapytań w formie pisemnej,
elektronicznej lub ustnej;
2) udzielanie porad studentom związanych z tokiem studiów w formie pisemnej,
elektronicznej lub ustnej;
3) osobiste interwencje u pracowników Uczelni w obronie studentów oraz prowadzenie
mediacji pomiędzy studentami, a pracownikami Uczelni;
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3.

4.

5.

4) organizowanie dla studentów szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta;
5) organizowanie akcji i wydarzeń promujących prawa i obowiązki studenta;
6) współpracę z innymi organami Samorządu Studenckiego oraz Uczelni.
Mandat Rzecznika wygasa przedterminowo w przypadku:
1) śmierci;
2) ukończenia studiów;
3) skreślenia z listy studentów;
4) zrzeczenia się mandatu na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej bezpośrednio do
Przewodniczącego Samorządu;
5) prawomocnego ukarania przez Komisję Dyscyplinarną ds. studentów lub Sąd
Koleżeński.
Rada Studentów może odwołać Rzecznika bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy swojego składu. Do czasu wyboru nowego Rzecznika jego
obowiązki przejmuje Zastępca Rzecznika.
Rzecznik składa Prezydium Samorządu sprawozdanie z rocznej działalności nie później
niż do 15 stycznia roku następnego.
ROZDZIAŁ VI. PRZEPISY KOŃCOWE

1.
2.
3.
4.

§23
Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności z Ustawą i
Statutem.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego regulaminu, traci moc Regulamin Samorządu
Studenckiego z dnia 18 marca 2008 r.
Kadencja Przewodniczącego Samorządu i członków Prezydium Samorządu wybranych
przed wejściem w życie niniejszego regulaminu trwa do 31 sierpnia 2020 r.
Przewodniczący Samorządu może uzupełnić skład Prezydium Samorządu, o którym
mowa w ust. 3, o członków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4-7, zgodnie z
postanowieniami niniejszego regulaminu. Kadencja powołanych członków Prezydium
Samorządu trwa do 31 sierpnia 2020 r.
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