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

Regulamin Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Śląskiego
Dział I
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego tworzą wszyscy doktoranci Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
2. Organy Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego są wyłącznym reprezentantem
ogółu doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Uniwersytecie - rozumie się przez to Uniwersytet Śląski w Katowicach;
2) Władzach Uniwersytetu - rozumie się przez to Senat Uniwersytetu oraz Rektora
i Prorektorów Uniwersytetu;
3) Samorządzie - rozumie się przez to Samorząd Doktorantów Uniwersytetu;
4) doktorancie - rozumie się przez to uczestnika stacjonarnych lub niestacjonarnych
studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie od dnia immatrykulacji
i złożenia ślubowania do dnia ukończenia studiów;
5) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.);
6) Statucie - rozumie się przez to statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
7) Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Śląskiego;
8) Ordynacji Wyborczej - rozumie się przez to Ordynację Wyborczą Samorządu
Doktorantów Uniwersytetu, będącą załącznikiem do niniejszego Regulaminu;
9) organach Samorządu - rozumie się przez to reprezentację ogółu doktorantów
wyłonioną w wyborach, których tryb i zasady określa niniejszy Regulamin

i Ordynacja Wyborcza, sprawującą władzę uchwałodawczą oraz wykonawczą
w Samorządzie;
10) URSD - rozumie się przez to Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów;
11) WRSD - rozumie się przez to Wydziałową Radę Samorządu Doktorantów.
§2
Samorząd działa na podstawie:
1) Ustawy;
2) Statutu;
3) Regulaminu;
4) Ordynacji Wyborczej;
5) innych aktów prawnych regulujących pozycję prawną Samorządu i jego organów.
§3
Do zadań Samorządu należy w szczególności:
1) obrona praw doktorantów;
2) reprezentacja interesów doktorantów w Uniwersytecie i poza nim;
3) uczestnictwo, poprzez swoich przedstawicieli, w organach kolegialnych uniwersytetu
oraz w podejmowaniu decyzji w sprawach Uniwersytetu;
4) opiniowanie oraz zgłaszanie projektów Władzom Uniwersytetu we wszelkich
sprawach dotyczących doktorantów oraz związanych z Regulaminem i organizacją
studiów doktoranckich;
5) współdziałanie z Władzami Uniwersytetu w czynnościach zmierzających do poprawy
procesu kształcenia;
6) współdecydowanie o podziale funduszu pomocy materialnej dla doktorantów;
7) opieka nad doktorancką działalnością naukową i kulturalno-artystyczną, w tym
współdecydowanie o podziale środków przeznaczonych na działalność doktorancką;
8) współpraca z Krajową Reprezentacją Doktorantów, organizacjami doktoranckimi
innych uczelni oraz Samorządem Studenckim Uniwersytetu w zakresie wynikającym
z zadań i obowiązków Samorządu.
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Rozdział 2
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§4
1. Członkiem Samorządu jest każda osoba mająca status uczestnika studiów doktoranckich
Uniwersytetu.
2. Członkostwo w Samorządzie ustaje na skutek:
1) ukończenia studiów doktoranckich;
2) rezygnacji ze studiów doktoranckich;
3) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich;
4) śmierci doktoranta.
§5
Członkowi Samorządu przysługuje w szczególności:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Samorządu;
2) prawo do zgłaszania opinii i wniosków pod adresem organów Samorządu;
3) prawo do uczestnictwa w obradach Uczelnianych oraz Wydziałowych Rad Samorządu
Doktorantów;
4) prawo do uczestnictwa w działalności Samorządu;
5) prawo do korzystania z urządzeń i środków finansowych Samorządu na zasadach
określonych przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów.
§6
Członkowie samorządu mają obowiązek przestrzegania regulaminów i uchwał organów
Samorządu, a w swojej działalności mają godnie reprezentować interesy Uniwersytetu oraz
jego doktorantów.
Dział II
ORGANIZACJA SAMORZĄDU
Rozdział 1
ORGANY SAMORZĄDU
§7
1. Samorząd działa poprzez swoje organy.
3

2. Organami uchwałodawczymi Samorządu są:
1) Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów;
2) Wydziałowe Rady Samorządu Doktorantów.
3. Organami wykonawczymi Samorządu są:
1) Przewodniczący URSD i URSD;
2) Przewodniczący WRSD i WRSD.
4. Jednoosobowymi organami URSD i WRSD są Przewodniczący URSD i WRSD. W
przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków przez Przewodniczącego
jego kompetencje przejmuje Zastępca. W razie wątpliwości dotyczących niemożliwości
wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego URSD lub WRSD rozstrzyga URSD
na wniosek członka Zarządu URSD bezwzględną większością głosów, w obecności co
najmniej połowy regulaminowego składu URSD.
5. Samorząd reprezentowany jest przez Zarząd URSD. W imieniu Zarządu URSD występuje
Przewodniczący URSD.
6. Kadencja organów Samorządu trwa dwanaście miesięcy. URSD może skrócić swoją
kadencję w drodze uchwały. Uchwałę o skróceniu kadencji URSD podejmuje większością
co najmniej dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy regulaminowego
składu URSD.
7. Kadencja Zarządu URSD jest równa kadencji URSD. W razie podjęcia przez URSD
uchwały o skróceniu swojej kadencji dotychczasowy Zarząd URSD pełni obowiązki do
czasu wyboru nowego Zarządu URSD.
8. Przy Samorządzie działają Sądy Koleżeńskie pierwszej i drugiej instancji. Sąd Koleżeński
pierwszej i drugiej instancji powoływany jest przez URSD.
9. Wybory do organów Samorządu są przeprowadzane zgodnie z Ordynacją Wyborczą,
stanowiącą załącznik do Regulaminu.
§8
1. Wszystkie głosowania w organach Samorządu są jawne z wyłączeniem głosowań
w sprawach personalnych. Na wniosek członka danego organu, przyjęty w głosowaniu
zwykłą większością głosów, przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków danego organu, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
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Rozdział 2
UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
§9
Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów tworzą delegaci wybrani przez WRSD. Jeden
mandat przysługuje WRSD na każde rozpoczęte 200 uczestników studiów doktoranckich
w jednostce, którą reprezentują. Liczbę tę określa się na podstawie aktualnego sprawozdania
S-12 sporządzanego przez Uniwersytet dla Głównego Urzędu Statystycznego.
§ 10
URSD zgodnie z Ordynacją Wyborczą, wybiera Przewodniczącego spośród doktorantów
Uniwersytetu

posiadających

pełnię

praw

wyborczych

do

organów

Samorządu.

Przewodniczący zostaje jednocześnie Przewodniczącym Zarządu URSD.
§ 11
Do kompetencji URSD należy w szczególności:
1) określanie kierunków działalności Samorządu;
2) uchwalanie i zmiana Regulaminu oraz Ordynacji Wyborczej;
3) uchwalanie i zmiana regulaminów: Zarządu URSD, Sądu Koleżeńskiego, komisji
problemowych;
4) promowanie Kodeksu Etyki Doktoranta;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Samorządu zobowiązanych do ich
przedkładania;
6) wybór i odwoływanie Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i pozostałych
członków Zarządu URSD;
7) powoływanie i odwoływanie członków Sądu Koleżeńskiego;
8) powoływanie i odwoływanie komisji stałych i problemowych;
9) wybór reprezentacji doktorantów do organów, w których doktoranci Uniwersytetu
mają swoje przedstawicielstwo, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
§ 12
1. URSD obraduje na posiedzeniach odbywanych przynajmniej raz na kwartał.
2. Obrady przebiegają według porządku obrad przedstawionego przez Przewodniczącego
URSD na początku posiedzenia.
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§ 13
1. Posiedzenia URSD zwołuje Przewodniczący:
1) z własnej inicjatywy;
2) na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu URSD, jednej czwartej
ogólnej liczby delegatów do URSD lub jednej piątej członków Samorządu; wniosek
powinien określać przedmiot obrad.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2, Przewodniczący jest zobowiązany zwołać
obrady URSD w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
3. Przewodniczący zobowiązany jest ogłosić w zwyczajowo przyjętym trybie oraz
powiadomić wszystkich delegatów do URSD o terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad w takim trybie, żeby umożliwić wszystkim delegatom URSD
uczestnictwo w obradach, nie później niż na siedem dni przed datą posiedzenia.
§ 14
1. Głos stanowiący podczas obrad przysługuje delegatom do URSD.
2. Oprócz delegatów do URSD w jej obradach mogą brać udział, z głosem doradczym, inni
członkowie Samorządu oraz goście zaproszeni przez Przewodniczącego.
§ 15
1. Obrady URSD prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego inny członek
Zarządu URSD.
2. URSD może w drodze uchwały wybrać spośród obecnych członków URSD innego
prowadzącego obrady, za jego zgodą.
3. Obrady URSD protokołuje osoba wskazana przez prowadzącego obrady.
4. W celu ustalenia wyników głosowań URSD powołuje komisję skrutacyjną. Komisja
skrutacyjna przygotowuje i dostarcza protokół z wynikami głosowań, który dołączany jest
do protokołu z obrad.

§ 16
W skład URSD wchodzą:
1) Przewodniczący;
2) Zastępca Przewodniczącego;
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3) Przewodniczący Komisji ds. Nauki i Kształcenia;
4) Przewodniczący Komisji ds. Finansów i Pomocy Materialnej;
5) Przewodniczący Komisji Prawnej;
6) Przewodniczący Komisji Organizacyjnej.
§ 17
1. Zarząd URSD kieruje działalnością Samorządu zgodnie z uchwałami URSD.
2. Przewodniczący

reprezentuje

Samorząd

w

Senacie

Uniwersytetu,

chyba,

że

Przewodniczący wyznaczy innego członka Samorządu Doktorantów.
3. Członkowie Zarządu URSD reprezentują Samorząd przed Władzami Uniwersytetu
i zewnętrznymi organizacjami skupiającymi doktorantów, każdy odpowiednio do zakresu
swoich obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie i Regulaminie Zarządu
URSD.
§ 18
Do kompetencji Zarządu URSD należy w szczególności:
1) organizacja pracy Samorządu;
2) przygotowanie oraz realizacja uchwał URSD;
3) zarządzanie wyborów do URSD;
4) współpraca z Władzami Uniwersytetu w sprawach należących do zakresu działania
Samorządu;
5) podejmowanie działań na rzecz polepszenia sytuacji doktorantów oraz przestrzegania
ich praw;
6) podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska i rozwojowi współpracy
koleżeńskiej;
7) wykonywanie zadań w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów
Samorządu.
§ 19
1. Posiedzenia Zarządu URSD odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, z wyłączeniem
przewidzianych w Uniwersytecie przerw wakacyjnych.
2. Szczegółowe zasady odbywania posiedzeń Zarządu URSD może określać jego regulamin
uchwalony przez URSD.
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§ 20
1. Co najmniej raz na kwartał Przewodniczący zwołuje posiedzenie URSD, na którym
Zarząd URSD przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności.
2. Sprawozdanie Zarządu URSD podlega zatwierdzeniu przez URSD bezwzględną
większością głosów ogólnego składu URSD, w głosowaniu tajnym. Protokoły
z posiedzenia URSD podpisuje Przewodniczący. Odrzucenie sprawozdania jest
równoznaczne z odwołaniem Zarządu URSD.
Rozdział 3
SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 21
1. Doktorant naruszający przepisy prawa, a w szczególności Ustawę, Statut i regulamin
studiów doktoranckich bądź postępujący w sposób uchybiający godności doktoranta
ponosi odpowiedzialność przed Sądem Koleżeńskim Doktorantów Uniwersytetu
Śląskiego, zwanym dalej Sądem.
2. Rektor może z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu URSD przekazać sprawę do
Sądu.
3. Orzecznictwu Sądu podlegają wszyscy doktoranci Uniwersytetu.
4. W zakresie orzekania Sąd jest niezawisły od innych organów Samorządu.
5. Sąd orzeka:
1) w pierwszej instancji w składzie trzech członków;
2) w drugiej instancji w składzie pięciu członków.
6. Członek Sądu, który rozstrzygnął sprawę w pierwszej instancji nie może być członkiem
składu orzekającego w tej sprawie w instancji odwoławczej.
7. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia. Od dnia wydania orzeczenia Sądu
pierwszej instancji stronom przysługuje odwołanie do instancji odwoławczej w terminie
czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia. Orzeczenie instancji odwoławczej jest
ostateczne.
8. Zasady działania obu instancji Sądu określają ich regulaminy uchwalone przez URSD.
9. Sąd pierwszej i drugiej instancji są organami powoływanymi w miarę potrzeby przez
URSD.
10. Sąd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Sądu.
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11. Do zadań Przewodniczącego Sądu należy w szczególności wyznaczanie składów
orzekających, ich przewodniczącego i protokolantów oraz terminów rozpraw.
12. Z pełnieniem funkcji członka Sądu nie można łączyć mandatu członka żadnego innego
organu Samorządu.
13. Członkiem Sądu nie może być doktorant ukarany prawomocnym wyrokiem Komisji
Dyscyplinarnej ds. doktorantów.
14. Władze Uniwersytetu mają prawo uczestniczenia w każdej sprawie oddanej do
rozpatrzenia przez Sąd oraz prawo do wyrażenia opinii w każdej sprawie.
Rozdział 6
KOMISJE URSD
§ 22
1. URSD powołuje komisje stałe:
1) ds. Nauki i Kształcenia;
2) ds. Finansów i Pomocy Materialnej;
3) Prawną;
4) Organizacyjną.
2. Przewodniczący komisji ustala skład komisji, który przedstawia URSD w celu powołania.
3. Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego mogą pełnić równocześnie funkcje
Przewodniczących poszczególnych komisji.
4. W sprawach właściwych dla danej komisji decyzje jednoosobowo podejmuje
Przewodniczący komisji.
5. Zadania i kompetencje komisji stałych URSD określa Regulamin Zarządu URSD.
§ 23
1. URSD może w drodze uchwały powoływać i odwoływać komisje problemowe. Uchwała
powołująca powinna określać skład, cele i zadania komisji problemowych.
Rozdział 5
WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
§ 24
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1. WRSD składa się z przedstawicieli doktorantów Wydziału w liczbie nie większej niż
siedem osób, wybranych w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich,
w głosowaniu tajnym. Sposób ustalania liczby wybieranych przedstawicieli określa
Ordynacja Wyborcza.
2. Do kompetencji WRSD należy w szczególności:
1) reprezentowanie doktorantów Wydziału wobec Władz Wydziału;
2) powoływanie i odwoływanie swoich przedstawicieli do Rady Wydziału, Rad
Instytutów oraz innych wydziałowych organów, w których doktoranci danego
wydziału mają swoje przedstawicielstwo, chyba że Regulamin stanowi inaczej;
3) zgłaszanie wniosków i wyrażanie opinii wobec Władz Wydziału;
4) prowadzenie dokumentacji prac WRSD;
§ 25
1. WRSD na mocy przepisów Ordynacji Wyborczej wybiera ze swego grona
Przewodniczącego zwykłą większością głosów.
2. Posiedzenia WRSD zwołuje Przewodniczący WRSD:
1) z własnej inicjatywy;
2) na pisemny wniosek delegata do WRSD lub jednej czwartej członków Samorządu
wydziału; wniosek powinien określać przedmiot obrad.
3. Przepisy § 7 ust. 6 i 7 oraz § 12, § 14 i § 15 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do
WRSD.

Dział III
ZMIANA REGULAMINU SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
§ 26
1. Projekt zmiany Regulaminu przedkłada:
1) Zarząd URSD;
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2) lub co najmniej jedna trzecia regulaminowego składu URSD.
2. Uchwałę o zmianie Regulaminu podejmuje URSD bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej dwóch trzecich regulaminowego składu URSD, po zasięgnięciu
opinii Komisji Prawnej.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 może zostać podjęta nie wcześniej niż po upływie
trzydziestu dni od dnia przedłożenia URSD projektu zmiany Regulaminu.
4. Uchwała, o której mowa w ust. 2 wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat jej
zgodności z Ustawą oraz Statutem.
Dział IV
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 27
1. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat jego zgodności z Ustawą oraz
Statutem.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc Regulamin Samorządu
Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego, obowiązujący od dnia stwierdzenia przez Senat
Uniwersytetu jego zgodności z Ustawą oraz Statutem, na mocy uchwały nr 78 Senatu
Uniwersytetu Śląskiego z dnia 18 stycznia 2011 roku.
3. Organy Samorządu, wybrane przed wejściem w życie Regulaminu, pełnią swoje funkcje
do czasu upływu kadencji, na którą zostały wybrane.
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