
 
REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ 
 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Samorząd Doktorantów działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnic-
twie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej „ustawą”, ak-
tów wykonawczych wydanych na jej podstawie, statutu Politechniki Poznańskiej zwanego dalej 
„statutem” oraz niniejszego regulaminu. 

2. Organy Samorządu Doktorantów Politechniki Poznańskiej są wyłącznym reprezentantem ogółu 
doktorantów Politechniki Poznańskiej w rozumieniu ustawy. 

3. Regulamin określa zasady organizacji i funkcjonowania Uczelnianego i Wydziałowych Samo-
rządów Doktorantów Politechniki Poznańskiej, zwanych dalej odpowiednio: Uczelnianym Samo-
rządem Doktorantów i Wydziałowymi Samorządami Doktorantów. 

 
§ 2 

UŜyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1) Politechnika lub Uczelnia – Politechnikę Poznańską; 
2) Uczelniany Samorząd Doktorantów – Samorząd Doktorantów, w skład którego wchodzą człon-

kowie Wydziałowych Samorządów Doktorantów; 
3) Wydziałowy Samorząd Doktorantów – Samorząd Doktorantów, w skład którego wchodzą  

przedstawiciele społeczności doktorantów wydziału prowadzącego studia doktoranckie; 
4) Organy Politechniki i Wydziału – Senat i Rektora Politechniki, Radę i Dziekana Wydziału; 
5) Studium – studium doktoranckie w rozumieniu Ustawy; 
6) Sąd KoleŜeński – Sąd KoleŜeński Doktorantów. 

 
§ 3  

1. Środki niezbędne do funkcjonowania Samorządu zapewniane są przez odpowiednie organy 
Politechniki. 

2. Samorząd do realizacji swoich zadań ma prawo do korzystania ze wskazanych przez organy 
Uczelni pomieszczeń, urządzeń i środków materialnych. 

 
 

Rozdział II 
Struktura i organy Samorz ądu Doktorantów 

 
§ 4 

1. Organami kolegialnymi Samorządu Doktorantów są: 
1) Uczelniany Samorząd Doktorantów,  
2) Wydziałowe Samorządy Doktorantów. 

2. Organami jednoosobowymi Samorządu Doktorantów są: 
1) Przewodniczący Uczelnianego Samorządu Doktorantów, 
2) Przewodniczący Wydziałowego Samorządu Doktorantów. 

3. Uczelniany Samorząd Doktorantów jest organem nadrzędnym nad Wydziałowymi Samorząda-
mi Doktorantów. 

 
§ 5 

1. Uczelniany Samorząd Doktorantów tworzą przedstawiciele Wydziałowych Samorządów Doktoran-
tów, w liczbie od jednego do trzech z kaŜdego wydziału prowadzącego studium doktoranckie. 

2. Wydziałowy Samorząd Doktorantów tworzą delegaci danego studium, w liczbie do trzech, wy-
brani przez wszystkich uczestników w głosowaniu tajnym przy zachowaniu zasad wyborczych 
obowiązujących w Uczelni. 

3. Uczelniany Samorząd Doktorantów wybiera spośród siebie przewodniczącego i nie więcej niŜ 
dwóch wiceprzewodniczących.  

4. Wydziałowy Samorząd Doktorantów wybiera spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewod-
niczącego. 
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5. Posiedzenia Uczelnianego i Wydziałowego Samorządu Doktorantów zwołuje przewodniczący 
lub wiceprzewodniczący odpowiedniego organu kolegialnego Samorządu. 

6. W obradach Uczelnianego i Wydziałowego Samorządu Doktorantów mogą uczestniczyć zapro-
szeni goście z głosem doradczym. 

7. Uczelniany Samorząd Doktorantów moŜe powołać zespoły i komisje, stałe i doraźne, wyznacza-
jąc ich skład i zakres działania. 

8. Wydziałowy Samorząd Doktorantów moŜe powołać komisje stałe i doraźne, wyznaczając ich 
skład i zakres działania na wydziale. 

9. Wydziałowy Samorząd Doktorantów wybiera przedstawicieli do rady wydziału i komisji wydzia-
łowych. 

 
§ 6 

1. Kadencja Uczelnianego i Wydziałowego Samorządu Doktorantów trwa dwa lata począwszy od 
1 października roku, w którym odbyły się wybory. 

2. JeŜeli osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego lub przedstawiciela do organu kolegial-
nego, przestanie ją pełnić w czasie trwania kadencji, naleŜy w ciągu miesiąca przeprowadzić wy-
bory uzupełniające. 

3. Kadencja osób wybranych w wyborach uzupełniających kończy się z upływem dnia, na który przypa-
da koniec kadencji organów Samorządu Doktorantów. 

4. Utrata mandatu w Uczelnianym i Wydziałowym Samorządzie Doktorantów następuje w przy-
padku: 
1) ukończenia bądź zrezygnowania ze studiów doktoranckich, 
2) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich, 
3) zrezygnowania z mandatu. 
 

§ 7 
Uczelniany Samorząd Doktorantów ma prawo do: 
1) reprezentowania interesów doktorantów na Uczelni, 
2) współpracowania z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów, 
3) wspierania inicjatyw środowiska doktorantów na Uczelni, 
4) budowania więzi kulturalnych i towarzyskich na Uczelni, 
5) wyraŜania opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów na 

Uczelni, 
6) uzgadniania z Władzami Politechniki zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej, zgodnie  

z art. 199 ustawy, 
7) występowania z wnioskami do władz Uczelni, 
8) opiniowania projektów aktów normatywnych Uczelni dotyczących doktorantów, 
9) występowania z propozycjami aktów prawnych do właściwych organów Uczelni, 
10) prowadzenia działalności społecznej, kulturalno-oświatowej i naukowo-technicznej, 
11) wyboru przedstawicieli doktorantów do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, o której mowa  

w Ustawie, 
12) wybierania swoich przedstawicieli do organów Uczelni oraz do krajowej reprezentacji doktoran-

tów w rozumieniu Ustawy i delegatów na wybory do Rady Głównej Szkolnictwa WyŜszego, 
13) wykonywania innych czynności naleŜących do kompetencji uczelnianych organów Samorządu. 
 

§ 8 
Wydziałowy Samorząd Doktorantów ma prawo do: 
1) reprezentowania interesów doktorantów na Wydziale, 
2) współpracowania z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów, 
3) wspierania inicjatyw środowiska doktorantów na Wydziale, 
4) budowania więzi kulturalnych i towarzyskich na Wydziale, 
5) wyraŜanie opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów na 

Wydziale, 
6) występowania z wnioskami do Władz Wydziału, 
7) opiniowania projektów aktów normatywnych Wydziału dotyczących doktorantów, 
8) występowania z propozycjami aktów prawnych do właściwych organów Wydziału, 
9) prowadzenia działalności społecznej, kulturalno-oświatowej i naukowo-technicznej, 
10) wybierania swoich przedstawicieli do organów Wydziału, 
11) wyboru przedstawicieli doktorantów do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, o której mowa  

w Ustawie, 
12) wykonywania innych czynności naleŜących do kompetencji wydziałowych organów Samorządu, 
13) opiniowania wniosków stypendialnych lub przyznawanie doktorantom stypendiów zgodnie  

z Ustawą i Statutem. 
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§ 9 

1. Uczelniany Samorząd Doktorantów podejmuje decyzje w drodze głosowania, w formie uchwał. 
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 członków 

Uczelnianego Samorządu Doktorantów.  
3. KaŜdy członek Uczelnianego Samorządu Doktorantów dysponuje jednym głosem – w razie 

równego rozkładu głosów, głos przewodniczącego Uczelnianego Samorządu Doktorantów jest 
wiąŜący. 

4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeŜeniem ust. 5. 
5. Głosowanie tajne przeprowadza się: 

1) w sprawach personalnych, 
2) na wniosek członka Uczelnianego Samorządu Doktorantów. 

 
§ 10 

1. Uczelniany i Wydziałowy Samorząd Doktorantów obraduje w obecności przewodniczącego lub 
wiceprzewodniczącego. 

2. Z posiedzeń Uczelnianego Samorządu Doktorantów wykonywane są sprawozdania. 
3. Uchwały Uczelnianego Samorządu Doktorantów podawane są do wiadomości doktorantów 

Politechniki. 
4. Uczelniany Samorząd Doktorantów przesyła swoje uchwały: 

1) prorektorowi do spraw studiów doktoranckich; 
2) innym organom i osobom, jeśli uchwała ich dotyczy. 

5. Uczelniany Samorząd Doktorantów obraduje co najmniej raz w miesiącu, z wyłączeniem okre-
sów wolnych od zajęć dydaktycznych. 

 
 

Rozdział III 
Przedstawiciele doktorantów w Senacie Politechniki i w innych organach Uczelni 

 
§ 11 

Środowisko doktorantów posiada swoich przedstawicieli w Senacie Politechniki, Radach jednostek 
prowadzących studia doktoranckie, Komisji Dyscyplinarnej oraz w innych organach Uczelni. 

 
§ 12 

1. Przedstawiciele doktorantów w Senacie Politechniki, radzie jednostki prowadzącej studia dokto-
ranckie oraz w innych organach Uczelni reprezentują społeczność doktorantów biorą czynny 
udział w pracach tych organów. 

2. W zakresie pełnienia swego mandatu przedstawiciele doktorantów w Senacie Politechniki,  
w radzie jednostki prowadzącej studia doktoranckie oraz w innych organach Uczelni działają 
zgodnie z uchwałami Uczelnianego Samorządu Doktorantów. 

 
§ 13 

Przedstawicielem doktorantów do Senatu Politechniki jest przewodniczący Uczelnianego Samorzą-
du Doktorantów.  
 

§ 14 
1. Liczbę przedstawicieli doktorantów w Radzie jednostki prowadzącej studia doktoranckie określa 

Ordynacja Wyborcza Politechniki. 
2. Przedstawiciele doktorantów w Radzie jednostki prowadzącej studia doktoranckie wybierani są 

spośród członków Wydziałowego Samorządu Doktorantów.  
 

§ 15 
Uczelniany Samorząd Doktorantów zgłasza przedstawicieli do Komisji Dyscyplinarnej orzekającej  
w sprawach doktorantów zgodnie z art. 227 Ustawy.  

 
 

Rozdział IV 
Sąd Kole Ŝeński Doktorantów 

 
§ 16 

Sąd KoleŜeński posiada uprawnienia dyscyplinarne wobec doktorantów wynikające z Ustawy oraz 
niniejszego Regulaminu.  
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§ 17 
1. W skład Sądu KoleŜeńskiego wchodzi trzech członków wybieranych przez Uczelniany Samo-

rząd Doktorantów spośród kandydatów wskazanych przez Wydziałowe Samorządy Doktoran-
tów. 

2. Wyboru członków Sądu KoleŜeńskiego dokonuje się zwykłą większością głosów Uczelnianego 
Samorządu Doktorantów, na pierwszym posiedzeniu, spośród kandydatów przedstawionych 
przez Wydziałowe Samorządy Doktorantów. 

3. W skład Sądu KoleŜeńskiego nie moŜe wchodzić więcej niŜ jeden przedstawiciel danego Stu-
dium. 

4. Członkostwa w Sądzie KoleŜeńskim nie moŜna łączyć z członkostwem w innych organach Sa-
morządu. 

5. Mandat członka Sądu KoleŜeńskiego wygasa w razie: 
a) rezygnacji z członkostwa;  
b) utraty członkostwa w Samorządzie; 
c) prawomocnego ukarania przez komisję dyscyplinarną Politechniki. 

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Sądu KoleŜeńskiego w trakcie jego kadencji 
Uczelniany Samorząd Doktorantów wybiera nowego członka na okres do końca kadencji Sądu 
KoleŜeńskiego. 

 
§ 18 

Sąd KoleŜeński wybiera spośród swego grona przewodniczącego kierującego pracami. 
 

§ 19 
Postępowanie przed Sądem KoleŜeńskim wszczyna się na wniosek złoŜony z inicjatywy doktoranta 
lub z inicjatywy Uczelnianego Samorządu Doktorantów. 
 

§ 20 
Decyzje Sądu KoleŜeńskiego podejmowane są w drodze tajnego głosowania, większością głosów, 
w obecności wszystkich członków Sądu. 
 

§ 21 
1. Sąd KoleŜeński wymierza kary zgodne z art. 212, pkt. 1-3 Ustawy. 
2. Sąd KoleŜeński moŜe dodatkowo wymierzyć karę pozbawienia prawa zasiadania w organach 

Samorządu. 
 
 

Rozdział V 
Postanowienia ko ńcowe 

 
§ 22 

Niniejszy regulamin wchodzi w Ŝycie po stwierdzeniu przez Senat Akademicki Politechniki Poznań-
skiej jego zgodności z Ustawą i Statutem. 

 
§ 23 

Regulamin Samorządu Doktorantów moŜe być zmieniony uchwałą Uczelnianego Samorząd Dokto-
rantów podjętą w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3/5 
członków Uczelnianego Samorządu Doktorantów. 
 
 
 
 
 
Poznań, dnia 23 kwietnia 2008 r. 


