Załącznik nr 2 do uchwały nr Nr 1/XI/2013 z dnia 3.11.2013r

Ordynacja Wyborcza
do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego
§1
Postanowienia ogólne
1. Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego,
zwana dalej ordynacją wyborczą, określa zasady wyboru następujących organów:
1) Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów, zwanych dalej WRSD;
2) Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, zwanej dalej URSD;
3) przedstawicieli doktorantów do organów kolegialnych wydziałów i organów
ponadwydziałowych;
4) elektorów wchodzących w skład kolegium elektorów Uniwersytetu i wydziałowych
kolegiów elektorów.
2. Ordynacja wyborcza reguluje również zasady i tryb zgłaszania protestów wyborczych
przeciwko ważności wyborów.
§2
Prawo wyborcze
1. Czynne prawo wyborcze do organów wymienionych w § 1 ust. 1 przysługuje każdemu
doktorantowi Uniwersytetu.
2. Bierne prawo wyborcze posiadają doktoranci Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje doktorantom:
1) skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2) skazanym prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

§3
Wydziałowe Rady Samorządu Doktorantów
1. Na wydziałach przeprowadza się, w głosowaniu tajnym, wybory powszechne, równe
i bezpośrednie członków WRSD w liczbie od 3 do 7 osób. Liczbę mandatów do
obsadzenia podaje ustępujący przewodniczący WRSD na początku spotkania wyborczego.
Liczbę mandatów do obsadzenia określa ustępujące WRSD.
2. Do dnia 15 października ustępująca WRSD wyznacza termin spotkania wyborczego oraz
powołuje spośród doktorantów Wydziałową Komisję Wyborczą Samorządu Doktorantów
(zwaną dalej WKW SD) w liczbie 3 członków. WKW SD wybiera spośród siebie
przewodniczącego. Termin spotkania wyborczego zostaje podany do wiadomości
doktorantów wydziału przynajmniej 14 dni przed datą spotkania wyborczego w formie
ogłoszenia na stronie internetowej bądź informacji papierowej na wydziale.
3. Wybory otwiera przewodniczący WKW SD. Pozostały skład WKW SD tworzy komisję
skrutacyjną. Członkowie WKW SD nie kandydują w wyborach.
4. Każdemu doktorantowi uczestniczącemu w spotkaniu wyborczym przysługuje prawo
zgłaszania kandydatów. WKW SD przyjmuje kandydatury na członków WRSD. Osoba
zgłoszona na kandydata wyraża ustnie zgodę, która znajdzie się w protokole ze spotkania
wyborczego.
5. WKW SD przeprowadza głosowanie.
6. Każdy doktorant uczestniczący w spotkaniu wyborczym ma prawo wybrać nie więcej
kandydatów niż jest miejsc do obsadzenia.
7. Głosowanie odbywa się na ostemplowanych pieczęcią Samorządu Doktorantów bądź
pieczęcią wydziałową, kartach do głosowania. Wyborca wpisuje na kartę do głosowania
od 3 do 7 nazwisk kandydatów, na których głosuje. Każde nazwisko można wpisać tylko
raz. Karty zbiera komisja skrutacyjna.
8. Za głos nieważny uznaje się głos złożony w innej formie, niż w formie określonej w ust.
7.
9. W przypadku zgłoszenia nie większej niż 7 liczby kandydatów do WRSD kandydatury
mogą zostać przyjęte przez aklamację.
10. Członkowie komisji skrutacyjnej przeliczają głosy. Przewodniczący WKW SD ogłasza
wyniki na spotkaniu wyborczym.
11. W przypadku nieobsadzenia minimalnej liczby 3 mandatów w pierwszej turze wyborów
przeprowadza się kolejne głosowania, do momentu obsadzenia wszystkich mandatów.
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12. Przewodniczącego WRSD wybierają w głosowaniu tajnym członkowie WRSD na
spotkaniu wyborczym lub w terminie do 7 dni od spotkania.
13. WKW SD sporządza protokół ze spotkania wyborczego podpisany przez członków WKW
SD i ogłasza wyniki wyborów na wydziale w terminie do 7 dni. Forma ogłoszenia
wyników następuje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej oraz zostaje podana
w formie pisemnej kierownikowi studiów doktoranckich oraz władzom wydziału.
§4
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego
1. Na spotkaniu wyborczym określonym w § 3 ust. 2 zostają wybrani delegaci wydziału do
URSD.
2. Delegat do URSD nie musi być członkiem WRSD. Musi jednak legitymować się statusem
doktoranta.
3. Każdemu doktorantowi uczestniczącemu w spotkaniu wyborczym przysługuje prawo
zgłaszania kandydatów. WKW SD przyjmuje kandydatury na członków URSD. Osoba
zgłoszona na kandydata wyraża ustnie zgodę, która znajdzie się w protokole.
4. Wybory przeprowadza przewodniczący WKW SD.
5. Głosowanie odbywa się na ostemplowanych pieczęcią , kartach do głosowania. Wyborca
wpisuje na kartę do głosowania nazwiska kandydatów, na których głosuje. Każde
nazwisko można wpisać tylko raz. Karty zbiera komisja skrutacyjna.
6. Za głos nieważny uznaje się głos złożony w innej formie, niż w formie określonej w ust.
5.
7. Członkowie komisji skrutacyjnej przeliczają głosy. Przewodniczący WKW SD ogłasza
wyniki na spotkaniu wyborczym.
8. WKW SD sporządza protokół ze spotkania wyborczego podpisany przez członków WKW
SD i ogłasza wyniki wyborów na wydziale w terminie do 7 dni. Forma ogłoszenia
wyników wyborów następuje poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej. Pisemną
informację o wyniku wyborów WKW SD przekazuje kierownikowi studiów
doktoranckich oraz władzom wydziału.
9. Na pierwszym posiedzeniu URSD, jednak nie później niż 30 listopada, członkowie URSD
wybierają:
1) Przewodniczącego;
2) Zastępcę Przewodniczącego;
3) Przewodniczącego Komisji ds. Nauki i Kształcenia;
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4) Przewodniczącego Komisji ds. Finansów i Pomocy Materialnej;
5) Przewodniczącego Komisji Prawnej;
6) Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej.
10. Wybory, o których mowa w §4 ust. 9 odbywają się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i
równym. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący ustępującej Komisji Prawnej. W
przypadku, gdy Przewodniczący ustępującej Komisji Prawnej jest również członkiem
nowo wybranej URSD głosowanie przeprowadza inna, wybrana na posiedzeniu URSD
osoba.
11. Wyniki wyborów zostają podane do wiadomości doktorantów w terminie do 7 dni od
przeprowadzenia wyborów za pośrednictwem strony internetowej. Wybory zostają podane
do wiadomości władz dziekańskich i rektorskich w terminie do 7 dni od przeprowadzenia
wyborów w formie pisemnej.
§5
Wybory przedstawicieli doktorantów do organów kolegialnych wydziałów Uniwersytetu
oraz do organów ponadwydziałowych Uniwersytetu
1. Podczas spotkania wyborczego, o którym mowa w § 3 ust. 2 zostają, w razie
konieczności, wybrani przedstawiciele doktorantów do rady wydziału. Wybory
przeprowadza się na okres pełnej kadencji przewodniczącego rady wydziału, albo
w przypadku

gdy

zachodzi

konieczność

wyborów

uzupełniających

lub

gdy

Przewodniczący WRSD zdecyduje o uzasadnionej konieczności wyboru nowego delegata.
2. Każdemu doktorantowi uczestniczącemu w spotkaniu wyborczym przysługuje prawo
zgłaszania kandydatów. WKW SD przyjmuje kandydatury na delegatów. Osoba zgłoszona
na kandydata wyraża ustnie zgodę.
3. Wybory przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w § 3.
4. Delegatów do pozostałych organów kolegialnych wydziału, w tym do rad instytutów
wybiera Przewodniczący WRSD:
1) Przewodniczący WRSD informuje doktorantów wydziału o planowanych wyborach
delegatów poprzez ogłoszenie na stronie internetowej bądź w zwyczajowo przyjęty
sposób;
2) w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia Przewodniczący WRSD
delegatów;
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wybiera

3) w przypadku braku zgłoszeń Przewodniczący WRSD ma prawo delegowania
dowolnego doktoranta danej jednostki wydziałowej lub wydziału. Delegowany
doktorant musi wyrazić zgodę na pełnienie danej funkcji.
5. Delegatów do organów ponadwydziałowych wybiera Przewodniczący URSD:
1) Przewodniczący URSD informuje doktorantów Uniwersytetu o konieczności wyboru
delegatów poprzez ogłoszenie na stronie internetowej oraz informując pisemnie
Przewodniczących WRSD;
2) w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia Przewodniczący URSD mianuje
delegatów;
3) w przypadku braku zgłoszeń Przewodniczący URSD ma prawo delegowania
dowolnego doktoranta Uniwersytetu do danego organu kolegialnego. Delegowany
doktorant musi wyrazić zgodę na pełnienie danej funkcji.
6. Delegatem do Senatu Uniwersytetu zostaje Przewodniczący URSD, chyba, że sam
wyznaczy innego członka Zarządu URSD.
7. Liczbę przedstawicieli doktorantów do organów kolegialnych Uniwersytetu ustala się
zgodnie z § 49 ust. 3 oraz § 72 ust. 1 pkt 5 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
§6
Wybór przedstawicieli doktorantów w kolegium elektorów Uniwersytetu
i w wydziałowych kolegiach elektorów
1. Wybory członków kolegium elektorów Uniwersytetu i wydziałowych kolegiów elektorów
odbywają się zgodnie z kalendarzem wyborczym, ogłoszonym przez Uczelnianą Komisję
Wyborczą (UKW), innymi ogłoszeniami UKW i poszczególnych Wydziałowych Komisji
Wyborczych (WKW).
2. Przedstawicieli doktorantów do kolegium elektorów Uniwersytetu wybiera URSD
spośród wszystkich członków Samorządu w wyborach tajnych.
3. Przedstawicieli doktorantów w wydziałowych kolegiach elektorów wybiera się na
zebraniu wyborczym w głosowaniu tajnym, powszechnym, równym i bezpośrednim,
w liczbie wskazanej w regulaminie wyborczym dotyczącym wyboru organów
Uniwersytetu na daną kadencję. Zebranie wyborcze ogłasza i przeprowadza WRSD.

§7
Ważność wyborów
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1. Ważność wyborów sprawdza Komisja Prawna ustępującej URSD w terminie 7 dni od
ogłoszenia wyników, o ile nie zostanie zgłoszony w tym czasie protest wyborczy.
2. Wyborcy mają prawo zgłaszania do ustępującej Komisji Prawnej URSD protestów
wyborczych.
3. Komisja Prawna ustępującej URSD rozpatruje protesty w terminie 3 dni roboczych od
dnia ich otrzymania.
4. W posiedzeniu Komisji Prawnej ustępującej URSD mogą wziąć udział, bez głosu
stanowiącego, członkowie Zarządu URSD oraz wnoszący protest.
5. Protest wyborczy może dotyczyć naruszenia przepisów Regulaminu Samorządu
Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego, ordynacji wyborczej lub fałszowania wyników
wyborów. Wnoszący protest ma obowiązek jednoznacznie sformułować zarzuty oraz
wskazać odpowiednie dowody.
6. Komisja Prawna ustępującej URSD wydaje decyzję odnośnie protestu w formie uchwały
z uzasadnieniem.

W

przypadku

stwierdzenia

zasadności

zarzutów

zgłoszonych

w proteście, a także stwierdzenia, że mogły one mieć znaczący wpływ na wynik wyborów
Komisja Prawna unieważnia wybory w całości lub określa zakres czynności, które należy
powtórzyć.
7. Ponowne wybory odbywają się w terminie 14 dni od podjęcia uchwały przez Komisję
Prawną ustępującej URSD.
8. W przypadku protestu dotyczącego wyborów dotyczących członków Komisji Prawnej
ustępującej URSD protest jest rozpatrywany przez WKW SD wydziału właściwego
ustępującemu Przewodniczącemu URSD.
§8
Postanowienia przejściowe i końcowe
1. Ordynacja niniejsza jest integralną częścią Regulaminu Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Śląskiego. Wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat Uniwersytetu
zgodności postanowień ordynacji z Ustawą i Statutem.
2. Zmiany niniejszej ordynacji wyborczej dokonywane są w trybie przewidzianym dla
zmiany Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego.
3. Pierwsze wybory, według niniejszej ordynacji, przeprowadza się upływie bieżących
kadencji.

Pierwszy

raz

wyboru

członków

kolegium

elektorów

Uniwersytetu

i wydziałowych kolegiów elektorów dokonuje się na kadencję 2016-2020, chyba, że
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w kadencji 2012-2016 niezbędne będą wybory uzupełniające na zasadach normalnego
trybu wyborczego. Osoby ustępujące pełnią funkcję do momentu wyboru następstwa.
4. W przypadku wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio tryb wyborczy
przewidziany niniejszą ordynacją.
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