
Załącznik do uchwały nr 94 Senatu UMK  
z dnia 26 października 2010 r. 

 
 

Regulamin 
Samorz ądu Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

z dnia 29 wrze śnia 2010 roku  
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne  

 
§1 

Samorząd Doktorantów UMK, zwany dalej Samorządem, jest samorządową organizacją doktorantów 
działającą w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanym dalej Uczelnią. 

 
§2 

Samorząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyŜszym, 
zwanej dalej Ustawą, Statutu UMK oraz niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów UMK, 
zwanego dalej Regulaminem. 

 
§3 

Samorząd tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich organizowanych przez Uczelnię. 
 

§4 
Członkowie Samorządu mają prawo do: 

a) uczestnictwa w pracach Samorządu, 
b) zgłaszania opinii i wniosków do organów Samorządu. 

 
§5 

Utrata członkostwa w Samorządzie następuje w razie: 
a) ukończenia studiów doktoranckich bądź zrezygnowania z nich, 
b) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich. 
  

§6 
Samorząd, działając poprzez swoje organy: 

a) reprezentuje interesy doktorantów w Uczelni i na zewnątrz, 
b) wyraŜa opinię społeczności doktorantów z własnej inicjatywy i na prośbę władz 

Uczelni, 
c) występuje z wnioskami do władz Uczelni, 
d) uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w 

podejmowaniu decyzji w sprawach UMK, 
e) prowadzi działalność socjalną, społeczną, kulturalną, oświatową i naukową w 

ramach uregulowań prawnych w uczelni. 
 

§7 
1. Środki niezbędne do funkcjonowania Samorządu zapewniają odpowiednie organy Uczelni. 
2. Samorząd przy realizacji swoich zadań korzysta z pomieszczeń, urządzeń i środków materialnych 

Uczelni. 
 

Rozdział II  
Organy Samorz ądu 

 
§8 

1. Samorząd działa poprzez swoje organy. 
2. Organami Samorządu są: Uczelniana Rada Doktorantów, Przewodniczący Uczelnianej Rady 

Doktorantów, Przewodniczący Samorządu, Zarząd Samorządu, Komisja Rewizyjna, Sąd 
KoleŜeński. 

3. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu uczestników studiów doktoranckich 
prowadzonych w Uczelni. 

4. Kadencja członków organów Samorządu trwa 1 rok, rozpoczyna się 1 grudnia a kończy 30 
listopada, z zastrzeŜeniem §12, §21 ust.5 oraz §30. 

 
Rozdział III 

Uczelniana Rada Doktorantów 
  

§9 
Uczelniana Rada Doktorantów, zwana dalej Radą, jest organem uchwałodawczym Samorządu. 



 
§10 

1. W skład Rady wchodzą delegaci doktorantów z wydziałów prowadzących studia doktoranckie. 
2. KaŜdy wydział ma prawo delegować po 1 doktorancie do Rady. 

 
§11 

1. Wybory do Rady ogłasza Przewodniczący ustępującej Rady. 
2. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza Samorządu.  
3. Komisja Wyborcza rozstrzyga protesty i wynikłe wątpliwości związane z przebiegiem wyborów oraz 

ustala terminarz wyborczy i podział mandatów.  
4. Wyboru delegatów do Rady dokonują członkowie Samorządu będący uczestnikami studium 

doktoranckiego zgromadzeni na wydziałowym zebraniu wyborczym. 
5. Terminarz wyborczy podaje się do publicznej wiadomości nie później niŜ na 14 dni przed 

zebraniem wyborczym przez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń odpowiedniego wydziału. 
Ostatnie z zebrań wyborczych naleŜy wyznaczyć na dzień nie późniejszy niŜ 21 dni, licząc od 
wyznaczonego terminu pierwszego zebrania.    

6. Zebranie wyborcze powinno się odbyć nie później niŜ 14 dni przed upływem bieŜącej kadencji 
Rady. 

7. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie Samorządu będący uczestnikami 
studiów doktoranckich na danym wydziale obecni na zebraniu wyborczym. 

8. Uprawnieni do głosowania powołują spośród siebie komisję skrutacyjną w celu przeprowadzenia 
głosowań i wyborów. Członek komisji skrutacyjnej nie moŜe kandydować do Rady. 

9. Uprawnionym do głosowania przysługuje prawo zgłaszania kandydatów spośród siebie. Wymagana 
jest zgoda kandydata na kandydowanie. 

10. Wyboru delegatów do Rady dokonuje się w głosowaniu tajnym na poszczególnych kandydatów. 
KaŜdy głosujący moŜe wskazać jednego lub więcej kandydatów – nie więcej jednak niŜ wynosi 
liczba mandatów, lub wstrzymać się od głosu. 

11. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. JeŜeli na skutek otrzymania 
przez kilku kandydatów tej samej liczby głosów niemoŜliwe jest wyłonienie delegatów w liczbie 
określonej w §10, przeprowadza się dodatkową turę wyborów między tymi kandydatami na tym 
samym zebraniu wyborczym. 

12. W przypadku niewybrania delegata podczas wydziałowego zebrania wyborczego Rada funkcjonuje 
w zmniejszonym składzie. 

 
§12 

1. Mandat delegata do Rady wygasa: 
a) w razie jego rezygnacji, 
b) ustania jego członkostwa w Samorządzie, 
c) odwołania w drodze referendum przez uczestników studiów doktoranckich wydziału, 

którego jest reprezentantem. 
2. W razie wygaśnięcia mandatu nie później niŜ na 4 miesiące przed upływem kadencji Rady, 

przeprowadza się wybory uzupełniające w obrębie odpowiedniego wydziału w trybie określonym w 
§11. Kadencja delegata wybranego w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji delegata 
odwołanego. 

 
§13 

1. Referendum o którym mowa w §12 ust. 1 lit. c)  przeprowadza Komisja Wyborcza Doktorantów: 
a) na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby uczestników studium, z którego delegat został 

wybrany, 
b) na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej. 

2. Wynik referendum jest wiąŜący, jeŜeli w referendum brało udział co najmniej 40% uczestników 
studiów doktoranckich uprawnionych do głosowania na wydziale, którego reprezentantem jest 
odwoływany delegat. 

 
§14 

W zakresie pełnienia swego mandatu delegat do Rady zobowiązany jest brać czynny udział w jej 
pracach. 

 
§15 

1. Rada obraduje na posiedzeniach. 
2. Posiedzenia przebiegają według porządku zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady i     

przyjętego w głosowaniu jawnym przez Radę.   
3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niŜ trzy razy w roku akademickim. 

 
 
 



§16 
Nie później niŜ na 7 dni przed rozpoczęciem kadencji Rada zbiera się na specjalnym zebraniu 
wyborczym, na którym dokonuje wyboru członków pozostałych organów Samorządu. Posiedzenie to 
zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady. 

 
§17 

1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady. 
a) z własnej inicjatywy, 
b) na pisemne Ŝądanie Komisji Rewizyjnej, 
c) na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów do Rady lub co 

najmniej 20% ogólnej liczby członków Samorządu, 
d) na wniosek Zarządu, 
e) na wniosek Przewodniczącego Samorządu. 

2. Przewodniczący ustępującej Rady zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady nie później niŜ w 
ciągu 28 dni, licząc od terminu ostatniego zebrania, o którym mowa w §12 ust. 5.  

3. Porządek obrad pierwszego posiedzenia Rady winien obejmować wybór Przewodniczącego Rady, 
Przewodniczącego Samorządu oraz Zarządu. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. b-e, Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać 
posiedzenie Rady w ciągu 21 dni od dnia otrzymania Ŝądania lub wniosku.  

5. Przewodniczący Rady zobowiązany jest powiadomić wszystkich delegatów do Rady o terminie, miejscu 
i proponowanym porządku obrad, nie później niŜ na 10 dni przed datą posiedzenia. 

 
§18 

1. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący Rady. 
2. W razie potrzeby posiedzenie Rady moŜe prowadzić wyznaczony przez Przewodniczącego Rady 

członek Zarządu Samorządu lub Rady. 
3. Posiedzenie Rady protokołuje sekretarz wyznaczony przez prowadzącego posiedzenie.  
4. Protokół podlega zatwierdzeniu przez członków Rady na następnym posiedzeniu. 
5. Rada powołuje doraźnie i w razie potrzeby komisję skrutacyjną w celu przeprowadzenia głosowań i 

wyborów Przewodniczącego Rady, komisji, Zarządu i Przewodniczącego Samorządu.  
 
 

§19 
1. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy delegatów, chyba Ŝe Regulamin przewiduje inaczej. 
2. Rada, na wniosek kaŜdego z delegatów, moŜe bezwzględną większością głosów zdecydować o 

głosowaniu tajnym. 
 

§20 
1. Do kompetencji Rady naleŜy: 

a) określenie kierunków działania Samorządu, 
b) wybór i odwołanie członków Sądu KoleŜeńskiego, 
c) wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady, 
d) wybór i odwołanie Przewodniczącego Samorządu, 
e) wybór i odwołanie członków Zarządu, 
f) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej.  
g) wybór i odwołanie członków komisji Rady, 
h) wybór i odwołanie Rzecznika Dyscyplinarnego, 
i) zatwierdzanie regulaminów organów i komisji programowych Samorządu, 
j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Samorządu, 
k) zmiana Regulaminu, 
l) delegowanie przedstawicieli do krajowej reprezentacji doktorantów. 

 
§21 

1. Odwołanie organów określonych w §20 ust.1 lit. b-h, z zastrzeŜeniem ust.2 i 4 oraz § 30, następuje na 
wniosek minimum 1/3 członków Rady większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym, w obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. 

2. Odwołanie członków Zarządu na wniosek Przewodniczącego Samorządu lub Komisji Rewizyjnej 
następuje bezwzględną większością głosów. 

3. Rada powołuje komisje Rady bezwzględną większością głosów na wniosek Przewodniczącego Rady, 
Przewodniczącego Samorządu lub 1/3 członków Rady. 

4. Odwołanie członków Komisji Rady moŜe nastąpić takŜe na wniosek Przewodniczącego Rady lub 
Przewodniczącego Samorządu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej 
liczby członków Rady. 

5. W przypadku odwołania organów Samorządu przeprowadza się wybory uzupełniające na okres do 
końca kadencji odwołanych organów. 



 
Rozdział IV 

Przewodnicz ący Uczelnianej Rady Doktorantów 
 

§22 
1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady naleŜy: 

a) zwoływanie posiedzeń Rady, 
b) kierowanie bieŜącymi pracami Rady, 
c) proponowanie programu prac Rady i porządku posiedzenia, 
d) zlecanie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli działalności poszczególnych organów 

samorządu, 
e) kontrola i nadzór nad pracami komisji Rady, 
f) udział w posiedzeniach Zarządu Samorządu z głosem doradczym i komisji Rady z pełnymi 

prawami członka, 
g) Ŝądanie wyjaśnień i informacji od pozostałych organów Samorządu. 

2. Do wyborów Przewodniczącego Rady stosuje się odpowiednio przepisy §24. 
 

Rozdział V 
Przewodnicz ący Samorz ądu 

 
§23 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Samorządu naleŜy: 
a) kierowanie pracami Zarządu, 
b) reprezentowanie społeczności doktorantów wobec władz Uczelni i innych podmiotów 

społeczności akademickiej, a takŜe wobec władz samorządowych i państwowych oraz organów 
administracji, 

c) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień niniejszego Regulaminu 
i innych przepisów prawa, 

d) dysponowanie środkami finansowymi Samorządu na podstawie uchwał Zarządu, 
e) dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków do ich działalności. 

2. Przewodniczący Samorządu działa zgodnie z uchwałami Rady podjętymi w zakresie jej kompetencji, za 
swoją pracę odpowiada przed Radą oraz podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.  

 
§24 

1. Przewodniczącego Samorządu wybiera Rada spośród doktorantów. 
2. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Samorządu przysługuje wszystkim delegatom do 

Rady obecnym na posiedzeniu. Wymagana jest zgoda kandydata na kandydowanie. 
3. Wybory Przewodniczącego Samorządu odbywają się przez tajne głosowanie na poszczególnych 

kandydatów. KaŜdy delegat moŜe wskazać jednego kandydata lub wstrzymać się od głosu. 
4. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów, nie mniej jednak niŜ połowę głosów 

waŜnych plus jeden. JeŜeli Ŝaden kandydatów nie otrzymał w pierwszej turze wymaganej większości 
głosów, przeprowadza się drugą turę, w której biorą udział 2 kandydaci, którzy otrzymali największą 
liczbę głosów.  

5. W przypadku niedokonanego wyboru w trybie określonym w ust.4 procedurę wyborczą powtarza się od 
początku na tym samym zebraniu, przy czym kandydaci biorący udział w pierwszym głosowaniu nie 
mogą  kandydować 

6. JeŜeli w dwóch głosowaniach przeprowadzonych w trybie ust. 1-5 nie dojdzie do wyboru 
Przewodniczącego, w kolejnym głosowaniu do wyboru wystarcza zwykła większość głosów. 

 
§25 

Przewodniczący Samorządu pełni swoją funkcję do czasu powołania nowego Przewodniczącego 
Samorządu.  

 
§26 

JeŜeli w trakcie kadencji Przewodniczącego Samorządu ustanie jego członkostwo w Samorządzie, zostanie 
on odwołany lub złoŜy rezygnację, Rada niezwłocznie powołuje nowego Przewodniczącego Samorządu w 
trybie określonym w przepisach §24.  

 
Rozdział VI 

Zarząd Samorz ądu 
 

§27 
1. Zarząd Samorządu, zwany dalej Zarządem, jest organem wykonawczym Samorządu. 
2. Zarząd kieruje działalnością Samorządu zgodnie z uchwałami Rady. 
3. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Radą oraz podlega kontroli Komisji Rewizyjnej. 

 



§28 
1. Zarząd składa się z Przewodniczącego Samorządu, 1 Wiceprzewodniczącego oraz  3 członków 

Zarządu  
2. Pracą Zarządu kieruje Przewodniczący Samorządu. 
3. W razie równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

 
§29 

1. Rada powołuje i odwołuje Zarząd. 
2. Do przeprowadzenia wyboru członków Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy 

delegatów do Rady. 
4. Bierne prawo wyborcze przysługuje delegatom do Rady. 
5. Nowo wybrany Przewodniczący Samorządu przedstawia Radzie kandydatury na stanowiska 

pozostałych członków Zarządu. Wymagana jest zgoda kandydata na kandydowanie. 
6. Rada zatwierdza skład Zarządu  w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy delegatów. 
7. JeŜeli przedstawiony Radzie skład Zarządu nie otrzyma wymaganej liczby głosów waŜnych, Rada 

przystępuje do ponownego wyboru członków Zarządu.  
8. JeŜeli w dwóch kolejnych głosowaniach nie dojdzie do wyboru Zarządu, do trzeciego głosowania 

stosuje się odpowiednio §24 ust.5 i 6. 
 

§30 
1. Wniosek o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków moŜe złoŜyć: 

a) grupa co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów do Rady, 
b) Komisja Rewizyjna, 
c) Przewodniczący Samorządu. 

2. Odwołanie Zarządu w całości powoduje zakończenie kadencji Zarządu. 
3. Po odwołaniu Zarządu w całości, Rada przystępuje niezwłocznie do wyboru nowego Zarządu.  
4. Po odwołaniu jednego lub kilku członków Zarządu, Rada przystępuje niezwłocznie do wyboru nowych 

członków na wakujące stanowisko lub stanowiska na okres do końca bieŜącej kadencji, w trybie 
określonym przepisami §29. 

 
§31 

JeŜeli w trakcie kadencji Zarządu ustanie członkostwo w Samorządzie jednego z jej członków lub jeden 
z członków Zarządu złoŜy rezygnację, na kolejnym posiedzeniu Rady przeprowadza się wybory 
uzupełniające na wakujące stanowisko na okres do końca bieŜącej kadencji. 

 
§32 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niŜ raz w  miesiącu, z wyjątkiem przewidzianych w 
Uczelni okresów przerw wakacyjnych. 

2. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 
 

§33 
Do kompetencji Zarządu naleŜy w szczególności: 

a) realizacja uchwał Rady, 
b) organizacja pracy Samorządu, 
c) współpraca z organami Uczelni w sprawach naleŜących do zakresu działania Samorządu, 
d) współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących członków Samorządu na zasadach 

określonych przez Rektora i Senat. 
e) podejmowanie działań na rzecz pozytywnych zmian sytuacji doktorantów oraz przestrzegania 

ich praw, 
f) podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska doktorantów i rozwojowi 

współpracy koleŜeńskiej, 
g) wnioskowanie do Rektora o przekazanie sprawy dyscyplinarnej doktoranta do rozpatrzenia 

przez Sąd KoleŜeński. 
 

§34 
1. Zarząd z własnej inicjatywy co najmniej raz w roku przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności. 
2. Sprawozdanie z działalności Zarząd przedstawia takŜe na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

Przewodniczącego Rady lub co najmniej połowy członków Rady. 
3. Sprawozdanie Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę. Odrzucenie sprawozdania jest 

równoznaczne z odwołaniem Zarządu. Przepis § 30 ust.3 i 4 stosuje się odpowiednio.   
 



Rozdział VII 
Komisja Rewizyjna 

 
§35 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Samorządu. 
2. Komisja Rewizyjna ponosi odpowiedzialność przed Radą. 

 
§36 

Komisja Rewizyjna pełni swoją funkcję do czasu powołania nowej Komisji Rewizyjnej. 
 

§37 
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego. 
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają jej członkowie. 
3. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie moŜna łączyć ze sprawowaniem innych funkcji w Samorządzie.  

 
§38 

1. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Rada spośród zgłoszonych kandydatów, będących członkami 
Samorządu. 

2. Bierne prawo wyborcze do Komisji Rewizyjnej przysługuje wszystkim członkom Samorządu. Kandydaci 
powinni cieszyć się nieposzlakowaną opinią. 

3. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wszystkim delegatom obecnym na posiedzeniu. Kandydat 
musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

4. Wybory odbywają się przez tajne głosowanie na poszczególnych kandydatów. KaŜdy delegat moŜe 
wskazać jednego lub więcej kandydatów – nie więcej jednak niŜ trzech, lub wstrzymać się od głosu. 

5. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  JeŜeli na skutek otrzymania 
przez jednego lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów niemoŜliwe jest wyłonienie trzech 
członków, przeprowadza się dodatkową turę wyborów pomiędzy kandydatami. W przypadku 
niedokonanego wyboru w drugiej turze procedurę wyborczą powtarza się od początku.  

6. JeŜeli w dwóch kolejnych głosowaniach nie dojdzie do wyboru Komisji, do trzeciego głosowania stosuje 
się odpowiednio §24 ust.5 i 6. 

 
§39 

JeŜeli w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej członek tej komisji utraci status członka Samorządu lub 
złoŜy rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej, na kolejnym posiedzeniu Rady przeprowadza się 
wybory uzupełniające na wakujące stanowisko.   

 
§40 

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. W 
przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 
 

§41 
1. Komisja Rewizyjna ma prawo: 

a) Ŝądać od członków Samorządu złoŜenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących 
kontrolowanych spraw, 

b) Ŝądać informacji o bieŜących pracach innych organów Samorządu, 
c) Ŝądać od Przewodniczącego Samorządu okazania dokumentów dotyczących działalności 

Samorządu. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczyć jako obserwatorzy w posiedzeniach innych 

organów Samorządu. 
 

§42 
1. Co najmniej raz w roku akademickim Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie ze swojej 

działalności oraz ocenę działalności organów Samorządu.  
2. Ocenę działalności organów Samorządu Komisja Rewizyjna przedstawia takŜe na Ŝądanie Zarządu, 

Przewodniczącego Rady lub większości delegatów do Rady. 
 
 

§43 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy: 

a) kontrolowanie działalności organów Samorządu, 
b) występowanie do Rady i Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 
c) występowanie z Ŝądaniem zwołania posiedzenia Rady lub Zarządu, 
d) zwołanie posiedzenia Rady w razie niezwołania go przez Przewodniczącego Rady w terminie 

przewidzianym w Regulaminie, 
e) składanie wniosków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków, 
f) składanie wniosków o odwołanie Rady lub poszczególnych jej delegatów. 



 
Rozdział VIII 

Sąd Kole Ŝeński 
 

§44 
1. Za naruszenie przepisów obowiązujących na uczelni oraz za czyny uchybiające godności 

doktoranta doktorant moŜe ponosić odpowiedzialność przed Sądem KoleŜeńskim, zwany dalej 
sądem. 

2. Sąd moŜe orzec karę upomnienia, nagany lub nagany z ostrzeŜeniem. 
3. Rozprawa przed sądem jest jawna. 
4. Sąd wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której wysłuchuje rzecznika 

dyscyplinarnego i obwinionego oraz jego obrońcy. 
5. Od orzeczenia sądu stronom przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminie czternastu dni 

od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem do sądu drugiej instancji. 
 

§45 
1. Sąd składa się po jednym przedstawicielu z kaŜdego z wydziałów prowadzących studia 

doktoranckie wybranych przez Radę na czas trwania jej kadencji zwykłą większością głosów w 
głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy członków. 

2. Członkowie sądu wybierają swojego przewodniczącego. 
3. Przewodniczący sądu powołuje składy orzekające dla rozstrzygnięcia poszczególnych spraw. 
4. Skład orzekający w pierwszej instancji składa się z 3 osób. 
5. Skład orzekający w drugiej instancji składa się z 5 osób. 
6. Nie moŜna orzekać w pierwszej i drugiej instancji w tej samej sprawie. 

 
Rozdział IX 

Komisje Rady 
 

§46 
1. Komisje Rady są powoływane w celu usprawnienia działania Samorządu i działają w ramach 

uprawnień przekazanych im przez Radę. 
2.  W skład komisji wchodzi od trzech do pięciu członków Rady wybranych zwykłą większością 

głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy członków. Komisje powołuje i 
odwołuje Rada. 

3. Komisje pracują w oparciu o uchwalone przez siebie regulaminy zatwierdzone przez Radę. 
4. Pracami komisji kieruje wybrany przez komisję przewodniczący. 
5. Odwołania od decyzji komisji Rady decydujących w sprawach socjalno-ekonomicznych 

rozpatruje zarząd. 
 

§47 
1. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący komisji: 

a) z własnej inicjatywy, 
b) na wniosek Przewodniczącego Samorządu, 
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
d) na wniosek Przewodniczącego Rady. 

2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1a zwoływane jest z częstotliwością określoną w 
regulaminie danej komisji.  

 
Rozdział X 

Przedstawiciele doktorantów w organach uczelni 
 

§48 
1. Przedstawiciele doktorantów w Senacie, Radach Wydziałów, Kolegium Elektorów oraz komisjach 

senackich i rektorskich reprezentują społeczność doktorantów. 
2. W zakresie pełnienia swojego mandatu działają zgodnie z uchwałami Rady. 
3. Kadencja przedstawicieli w Senacie oraz Radach Wydziałów trwa 2 lata i rozpoczyna się od 1 

września, w komisjach senackich i rektorskich rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego 
po wyborze organów Uczelni i trwa 2 lata.  

4. Przedstawicieli w Kolegium Elektorów wybiera się na pełny czas trwania kadencji tego organu. 
5. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje odpowiednio wszystkim uczestnikom studiów 

doktoranckich na UMK lub danym wydziale. 
6. Przedstawicieli w komisjach senackich i rektorskich powołuje Rada. 

 
 



§49 
1. Rada w głosowaniu tajnym powołuje Komisję Wyborczą Samorządu, w skład której wchodzą 

wybrani uczestnicy studiów doktoranckich, po jednym przedstawicielu z wydziałów prowadzących 
studia doktoranckie. 

2. W przypadku niewybrania przedstawiciela, o którym mowa w ust. 1 Komisja funkcjonuje w 
zmniejszonym składzie. 

3. Członkowie Komisji Wyborczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego. 
 

    § 50 
1. Wybory przedstawicieli ogłasza i przeprowadza Komisja Wyborcza Samorządu. 
2. Wyboru przedstawicieli do Senatu dokonuje się na jednym zebraniu wyborczym wspólnym dla całej 

uczelni. 
3. Terminy wyborów powinny być wyznaczone na dni przypadające w ustalonym przez Komisję 

Wyborczą Uniwersytetu kalendarzu wyborczym. Termin wyborów powinien być podany najpóźniej 
na 2 tygodnie przed planowanym zebraniem wyborczym. W wypadku gdy kadencja przedstawicieli 
kończy się w roku, w którym na Uniwersytecie nie przeprowadza się ogólnych wyborów władz, 
termin wyborów powinien być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niŜ 2 tygodnie 
przed i nie później niŜ 2 tygodnie po dniu, w którym mijają dwa lata od wyborów przedstawiciela, 
którego mandat wygasa.  

4. Zebranie wyborcze prowadzi wyznaczony przez Komisję Wyborczą jej członek. 
5. Uprawnieni do głosowania powołują spośród siebie komisję skrutacyjną dla przeliczenia głosów. 
6. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. KaŜdy głosujący moŜe wskazać jednego lub więcej 

kandydatów (nie więcej niŜ wynosi liczba mandatów) lub wstrzymać się od głosu. 
7. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów,  nie mniej jednak niŜ połowę 

plus jeden. JeŜeli w pierwszym głosowaniu nikt nie uzyska wymaganej liczby głosów, do drugiej 
tury głosowania przechodzą 2 kandydaci z największą liczbą głosów. W przypadku otrzymania 
przez kilku kandydatów tej samej liczby głosów przeprowadza się dodatkową turę głosowania 
pomiędzy tymi kandydatami. 

8. JeŜeli w drugiej turze kandydat lub kandydaci nie uzyska(ją) wymaganej bezwzględnej większości 
głosów, przeprowadza się głosowanie od początku, jednak bez udziału tego (tych) kandydata(ów). 

9. W przypadku ustania członkostwa w Samorządzie lub rezygnacji przedstawiciela przeprowadza się     
wybory uzupełniające. Zebranie wyborcze powinno być zwołane nie później niŜ 21 dni po 
zwolnieniu mandatu. Do wyborów tych stosuje się odpowiednio ust. 1-8 oraz § 48 ust. 5. Kadencja 
tak wybranego przedstawiciela trwa do końca kadencji przedstawiciela, który zwolnił mandat. 

 
 

Rozdział XI 
Postanowienia ko ńcowe i przej ściowe 

 
§51 

1. Przepis § 48 ust.3 nie dotyczy przedstawicieli w organach uczelni wybranych przed dniem wejścia 
w Ŝycie niniejszego Regulaminu.  

2. Kadencja przedstawicieli określonych w ust.1 trwa do końca kadencji organów, do których zostali 
wybrani. 

§52 
1. Regulamin moŜe być zmieniony uchwałą Rady podjętą w głosowaniu tajnym, większością co 

najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy delegatów. 
2. Regulamin oraz zmiany w Regulaminie wymagają stwierdzenia zgodności przez Senat UMK z 

Ustawą i Statutem. 
 

§53 
Kadencja Rady oraz wszystkich organów Samorządu wybranych przed dniem wejścia w Ŝycie 
niniejszego Regulaminu kończy się 30 listopada 2010 roku. 
 

§54 
Traci moc Regulamin Samorządu Doktorantów UMK w Toruniu z dnia 15 marca 2006 r. wprowadzony 
uchwałą nr 16 Senatu UMK z dnia 28 marca 2006 roku z późniejszymi zmianami. 

 
§ 55 

Regulamin Samorządu Doktorantów UMK wchodzi w Ŝycie po stwierdzeniu przez Senat UMK uchwałą 
nr 94 z dnia 26 października 2010 roku jego zgodności z Ustawą i Statutem UMK i obowiązuje od dnia 
31 października 2010 r. 

 


