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Regulamin Samorządu Doktorantów 

Politechniki Wrocławskiej 

z dn. 27 kwietnia 2018 r. 

 

 

 

Rozdział I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

 

Uczestnicy studiów doktoranckich, zwani dalej doktorantami, prowadzonych w Politechnice 

Wrocławskiej, zwanej dalej Uczelnią, tworzą Samorząd Doktorantów Politechniki 

Wrocławskiej, zwany dalej Samorządem. 

 

§2 

 

Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, 

zwanej dalej ustawą, Statutu Politechniki Wrocławskiej oraz niniejszego Regulaminu. 

 

§3 

 

Działalność Samorządu i tryb wyboru przedstawicieli doktorantów do organów wyborczych 

i organów Uczelni zgodnie z przepisami Ordynacji Wyborczej Politechniki Wrocławskiej 

określa niniejszy Regulamin. 

 

§4 

 

Samorząd Doktorantów:  

1) stoi na straży praw doktorantów;  

2) wyraża opinie społeczności doktorantów; 

3) uczestniczy w obradach i działaniach organów kolegialnych Uczelni na zasadach 

określonych w ustawie i przepisach wewnętrznych Uczelni; 

4) uczestniczy w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących doktorantów; 

5) wspiera, propaguje i realizuje działalność naukową, kulturalną i społeczną 

doktorantów; 

6) realizuje inne działania określone ustawą i innymi przepisami prawa, Statutem  

i przepisami wewnętrznymi Uczelni oraz niniejszym Regulaminem. 
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Rozdział II 

 

ORGANY SAMORZĄDU 

 

§5 

 

Samorząd Doktorantów realizuje swoje zadania przez działania Organów Samorządu,  

do których należą: 

1) Ogólnouczelniane Zebranie Doktorantów; 

2) Rada Doktorantów, zwana dalej Radą; 

3) Wydziałowe Zebranie Doktorantów; 

4) Kolegium Doktoranckie; 

5) Doktoranckie Zebranie Mieszkańców Domów Studenckich; 

6) Sąd Koleżeński. 

 

§6 

 

Organy Samorządu mogą nawiązywać współpracę z krajowymi i międzynarodowymi 

organizacjami o tych samych lub podobnych celach, w szczególności z Krajową 

Reprezentacją Doktorantów. 

 

§7 

 

Organy Samorządu podejmują uchwały zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia 

Regulaminu stanowią inaczej. 

 

§8 

 

Przedstawiciele Samorządu są członkami następujących organów Uczelni:  

1) Senatu Uczelni; 

2) Rad Wydziałów; 

3) Uczelnianego Kolegium Elektorów; 

4) Wydziałowych Kolegiów Elektorów, 

a także innych gremiów powoływanych na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązujących, bądź wewnętrznych. 
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Rozdział III 

 

OGÓLNOUCZELNIANE ZEBRANIE DOKTORANTÓW 

 

§9 

 

Ogólnouczelniane Zebranie Doktorantów jest zebraniem wszystkich doktorantów i stanowi 

najwyższy organ uchwałodawczy Samorządu.  

 

§10 

 

Termin posiedzenia Ogólnouczelnianego Zebrania Doktorantów ustala Rada, a w przypadku 

jej braku Kolegium Doktoranckie, i podaje go do publicznej wiadomości przez ogłoszenie  

w Internecie (na właściwych stronach studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej) oraz 

przesłanie informacji drogą elektroniczną, nie później niż na 10 dni roboczych przed tym 

terminem. 

 

§11 

 

Ogólnouczelniane Zebranie Doktorantów jest ważne niezależnie od liczby obecnych 

doktorantów, którzy w nim uczestniczą. 

 

§12 

 

Do kompetencji Ogólnouczelnianego Zebrania Doktorantów należy: 

1) uchwalanie Regulaminu Samorządu Doktorantów; 

2) wybór członków Rady; 

3) podjęcie uchwały o odwołaniu członka Rady.  

 

 

 

PROCEDURA WYBORU CZŁONKÓW ORGANÓW 

 

§13 

 

Procedura wyborów dokonywanych przez Ogólnouczelniane Zebranie Doktorantów jest 

następująca: 

1) wybory zarządza i przeprowadza ustępująca Rada; 

2) wybory należy przeprowadzić do 31 października roku akademickiego,  

w którym ustaje kadencja organu; 

3) czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Samorządu; 

4) kandydaturę zgłasza się Radzie, pisemnie na formularzu zgłoszeniowym (załącznik 
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nr 1 do niniejszego Regulaminu) wraz ze zgodą kandydata, w terminie i miejscu 

określonym przez Radę w ogłoszeniu wyborczym, nie później niż dzień przed 

terminem Ogólnouczelnianego Zebrania Doktorantów. W razie, gdy nie zgłoszono 

wymaganej liczby kandydatur w powyższym terminie lub gdy kandydaci nie uzyskali 

odpowiedniej liczby głosów, kandydatów można zgłaszać podczas 

Ogólnouczelnianego Zebrania Doktorantów; 

5) zebraniu przewodniczy Przewodniczący Zebrania, wybrany w głosowaniu jawnym 

większością głosów, spośród obecnych na Ogólnouczelnianym Zebraniu 

Doktorantów. W związku z pełnioną funkcją, przewodniczącemu zebrania nie 

przysługuje bierne prawo wyborcze w pozostałych wyborach dokonywanych przez 

Ogólnouczelniane Zebranie Doktorantów; 

6) członkowie Samorządu obecni na Ogólnouczelnianym Zebraniu Doktorantów 

w głosowaniu jawnym wybierają spośród siebie Sekretarza Zebrania i co najmniej 

trzyosobową komisję skrutacyjną. W związku z pełnioną funkcją, członkom komisji 

skrutacyjnej i sekretarzowi zebrania nie przysługuje bierne prawo wyborcze 

w pozostałych wyborach mających miejsce podczas zebrania; 

7) członkowie Samorządu obecni na Ogólnouczelnianym Zebraniu Doktorantów 

dokonują wyboru w głosowaniu tajnym, spośród zgłoszonych kandydatów 

wykazanych na liście wyborczej w porządku alfabetycznym; 

8) członkowie Samorządu na karcie do głosowania zaznaczają znak X przy nazwiskach 

odpowiednio kandydata lub kandydatów, którym udzielają poparcia. Głos jest ważny, 

jeżeli na karcie do głosowania wyborca postawi znak X przy liczbie kandydatów nie 

większej niż liczba mandatów. Głos jest nieważny, jeżeli został oddany na karcie innej 

niż karta do głosowania, gdy karta została przedarta, gdy poczyniono na niej dopiski 

oraz gdy znak X postawiono przy liczbie kandydatów większej niż liczba mandatów. 

Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; 

9) wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, 

z zastrzeżeniem, że jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą liczbę 

głosów, przeprowadza się dodatkową turę wyborów z udziałem tych kandydatów. 

  

§14 

  

1.  Uchwała o odwołaniu członka Rady może być podjęta przez Ogólnouczelniane 

Zebranie Doktorantów zwołane na wniosek Rady z jej inicjatywy lub na podstawie 

pisemnego wniosku do Rady co najmniej 30 członków Samorządu. Głosowanie nad 

uchwałą przeprowadza się w sposób tajny.  

2.  Uchwała, o której mowa w ust. 1, powinna zostać niezwłocznie przedstawiona przez 

Radę odpowiednim organom oraz komisjom Uczelni, do których członek Rady został 

delegowany przez Radę.  
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§15 

  

1. Podstawą wniosku Rady, podjętego w drodze uchwały bezwzględną większością głosów, 

jest niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków przedstawiciela w danym 

organie, a w szczególności: 

1)  nieusprawiedliwiona nieobecność przedstawiciela na trzech posiedzeniach Rady, 

2)  działanie przedstawiciela na niekorzyść Samorządu Doktorantów Uczelni. 

2. Odwołanie członka Rady nie jest równoznaczne z odwołaniem go ze składu organów 

kolegialnych i komisji, w których uczestniczy, o ile nie wynika to z treści uchwały.  

  

§16 

  

Wygaśnięcie mandatu członka Rady w danym organie następuje na skutek: 

1)  utraty statusu doktoranta, 

2)  pisemnej rezygnacji członka Rady; 

3)  prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne. 

 

§17 

  

Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy §13. Wybory uzupełniające 

należy przeprowadzić niezwłocznie po powstaniu wakatu. 

 

 

Rozdział IV 

 

RADA DOKTORANTÓW 

 

§18 

 

W skład Rady wchodzą członkowie Samorządu w liczbie siedmiu, wybrani  

na Ogólnouczelnianym Zebraniu Doktorantów.  

 

§19 

 

Kadencja Rady rozpoczyna się 10 listopada i trwa 1 rok. 

 

§20 

 

1. Do kompetencji i obowiązków Rady należą: 

1) wyłączne reprezentowanie ogółu doktorantów Uczelni oraz ich interesów; 

2) określanie kierunków działalności Samorządu; 
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3) wyrażanie na wniosek władz Uczelni opinii w sprawach doktorantów; 

4) współpraca z organami Uczelni i jednostkami organizacyjnymi Uczelni w działaniach 

zmierzających do poprawy systemu kształcenia i sytuacji materialnej doktorantów, 

5) uzgadnianie z właściwymi organami Uczelni zasad przyznawania świadczeń 

ze środków Uczelni w zakresie przeznaczonym dla doktorantów, 

6) decydowanie wraz z właściwymi organami Uczelni w sprawach rozdziału środków 

finansowych przeznaczonych przez władze Uczelni na cele doktoranckie; 

7) uczestniczenie w działalności doktoranckiej, w tym w zakresie spraw socjalno-

bytowych, kulturalnych, integracyjnych i naukowych doktorantów oraz wspieranie 

zewnętrznej inicjatywy w tym zakresie; 

8) zwoływanie Ogólnouczelnianego Zebrania Doktorantów w drodze decyzji Rady lub 

na wniosek co najmniej 30 członków Samorządu; ogłoszenie o terminie 

Ogólnouczelnianego Zebrania Doktorantów powinno nastąpić w ciągu tygodnia od 

daty wpłynięcia wniosku; 

9) zwoływanie Wydziałowych Zebrań Doktorantów w drodze decyzji Rady, wniosku 

przedstawiciela doktorantów w Radzie Wydziału lub na wniosek co najmniej 30% 

członków Samorządu danego wydziału; ogłoszenie o terminie Wydziałowego 

Zebrania Doktorantów powinno nastąpić w ciągu tygodnia od daty wpłynięcia 

wniosku; 

10) zwoływanie posiedzenia Kolegium Doktoranckiego; 

11) prowadzenie ewidencji przedstawicieli doktorantów w organach i gremiach Uczelni , 

o których mowa w §8 oraz podejmowanie działań zmierzających do uzupełniania 

powstałych wakatów; 

12) sporządzanie sprawozdania z rocznej działalności, przedkładanie najpóźniej na dzień 

przed Ogólnouczelnianym Zebraniem Doktorantów drogą elektroniczną 

i zreferowanie na ogólnouczelnianym zebraniu doktorantów; 

13) archiwizowanie dokumentacji związanej z prowadzoną przez Radę działalnością; 

14) prowadzenie działalności informacyjnej, w szczególności dotyczącej zmian  

w regulacjach prawnych odnoszących się do doktorantów; 

15) delegowanie przedstawicieli doktorantów do komisji ds. finansowania działalności 

studenckiej i doktoranckiej oraz innych organów i gremiów Uczelni, zgodnie 

z kompetencjami określonymi w przepisach wewnętrznych Uczelni niezastrzeżonymi 

dla innych organów; 

16)  realizowanie innych działań określonych ustawą i aktami wykonawczymi. 

2. W przypadku, gdy działania Rady dotyczą spraw danego wydziału Rada zobowiązana jest 

do zasięgnięcia opinii przedstawiciela doktorantów w Radzie tego wydziału. 

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału przedstawia opinię w formie pisemnej 

w terminie siedmiu dni. 
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§21 

 

Obszary działalności Rady: 

1) kulturalne – organizacja, wspieranie i promowanie działalności kulturalnej 

doktorantów, w tym organizacja wydarzeń sportowych i spotkań integracyjnych, 

współpraca z zewnętrznymi organizacjami kulturalnymi, np. teatr, opera i inne 

działania zapewniające udział doktorantów w życiu kulturalnym Uczelni i miasta; 

2) socjalne – opracowywanie zasad przyznawania świadczeń ze środków Uczelni 

w zakresie przeznaczonym dla doktorantów, uczestnictwo w pracach komisji 

związanych z przyznawaniem stypendiów, nagród i wyróżnień dla doktorantów; 

opiniowanie dokumentów dotyczących spraw socjalnych doktorantów; 

3) dydaktyczne – przygotowywanie opinii w sprawach dydaktycznych, w tym opinii 

o programach studiów doktoranckich oraz opiniowanie dokumentów dotyczących 

spraw dydaktycznych; 

4) naukowe – przygotowywanie szkoleń w zakresie rozwoju naukowego doktorantów, 

nawiązywanie współpracy pomiędzy doktorantami a gospodarką; prowadzenie 

działalności informacyjnej w zakresie konferencji naukowych, sympozjów, 

warsztatów, grantów i środków finansowych na działalność naukową doktorantów;  

5) finansowe – uczestniczenie w pracach komisji związanych ze sprawami rozdziału 

środków finansowych przeznaczonych przez władze Uczelni na cele doktoranckie; 

doradzanie doktorantom w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie 

działań doktoranckich na Uczelni; 

6) regulaminowe – przygotowywanie opinii w sprawach dotyczących organizacji 

przebiegu studiów doktoranckich, stypendiów przyznawanych doktorantom oraz 

sporządzanie opinii na temat decyzji, postanowień i działań organów Uczelni 

dotyczących spraw doktorantów; prowadzenie działalności informacyjnej, 

w szczególności dotyczącej zmian w regulacjach prawnych odnoszących się do 

doktorantów. 

 

§22 

 

1.  Na czele Rady stoi Przewodniczący Rady odpowiedzialny za: 

a) zwoływanie posiedzeń Rady; 

b) reprezentowanie Samorządu i Rady wobec władz Uczelni i innych podmiotów 

społeczności akademickiej, a także wobec władz samorządowych i państwowych 

oraz organów administracji; 

c) inicjowanie, organizowanie i kierowanie działaniami Samorządu; 

d) nadzór nad pracami członków Rady; 

e) realizację uchwał Rady; 

f) współpracę z organami Uczelni w sprawach należących do zakresu działania 

Samorządu; 

g) sporządzenie sprawozdania z rocznej działalności Rady. 
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2.  Wiceprzewodniczący Rady jest odpowiedzialny za wspieranie działalności 

Przewodniczącego. Podczas nieobecności Przewodniczącego zastępuje go 

wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący. Podstawą działania 

Wiceprzewodniczącego jest pisemne pełnomocnictwo do dokonania czynności. 

3.  Sekretarz Rady jest odpowiedzialny za sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji 

związanej z prowadzoną przez Radę działalnością, w tym sporządzanie projektów 

uchwał Rady i protokołów z posiedzeń Rady; prowadzenie ewidencji przedstawicieli 

doktorantów, o których mowa w §8, oraz podejmowanie działań zmierzających do 

uzupełniania powstałych wakatów. 

 

§23 

  

1.  Za zwołanie pierwszego zebrania nowej Rady odpowiedzialny jest członek Rady  

wybrany największą liczbą głosów uzyskanych podczas Ogólnouczelnianego Zebrania 

Doktorantów, przy czym przy równej liczbie decyduje porządek alfabetyczny. Termin 

i miejsce zebrania muszą zostać ustalone w porozumieniu z każdym członkiem nowej 

Rady i ogłoszone na tydzień przed terminem posiedzenia. Termin ten może zostać 

skrócony za zgodą wszystkich członków nowej Rady. 

 

2.  Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego, co najwyżej dwóch 

Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza w drodze tajnego głosowania zwykłą większością 

głosów. W przypadku braku rozstrzygającego wyniku głosowania Przewodniczącym 

Rady zostaje kandydat o większej liczbie głosów uzyskanych podczas 

Ogólnouczelnianego Zebrania Doktorantów. 

 

§24 

 

Rada działa na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu Rady Doktorantów. 

 

 

§25 

 

Przez właściwy organ Samorządu Doktorantów, o którym mowa w przepisach odrębnych, 

rozumie się Radę. 
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Rozdział V 

 

WYDZIAŁOWE ZEBRANIE DOKTORANTÓW 

 

§26 

 

Wydziałowe Zebranie Doktorantów jest zebraniem wszystkich członków Samorządu danego 

wydziału. 

 

§27 

 

Termin posiedzenia Wydziałowego Zebrania Doktorantów ustala Rada w porozumieniu 

z Wydziałową Komisją Wyborczą i podaje go do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie 

w Internecie (na właściwych stronach studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej), 

wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń danego wydziału, oraz przesłanie informacji 

drogą elektroniczną, nie później niż na 10 dni roboczych przed tym terminem.  

 

§28 

 

Wydziałowe Zebranie Doktorantów jest ważne niezależnie od liczby obecnych członków 

Samorządu, którzy w nim uczestniczą. 

 

§29 

 

Do kompetencji Wydziałowego Zebrania Doktorantów należy: 

1) wybór przedstawicieli doktorantów do Rady Wydziału,  

2) wybór przedstawiciela doktorantów do Kolegium Doktoranckiego spośród 

przedstawicieli doktorantów wybranych do Rady Wydziału; 

3) wybieranie przedstawicieli doktorantów do Wydziałowego Kolegium Elektorów; 

4) wybór członków Sądu Koleżeńskiego; 

5) wybór przedstawiciela doktorantów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów 

i przedstawiciela doktorantów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej 

ds. Doktorantów;  

6) wybieranie przedstawicieli doktorantów do organów i komisji Wydziału i Uczelni 

powoływanych na podstawie ustawy i przepisów wewnętrznych Uczelni, 

niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Samorządu. 
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§30 

 

PROCEDURA WYBORU 

 

Procedura wyborów dokonywanych przez Wydziałowe Zebranie Doktorantów: 

1) wybory przedstawicieli doktorantów do Rady Wydziału, Wydziałowego Kolegium 

Elektorów i Kolegium Doktoranckiego zarządza Rada w porozumieniu z Wydziałową 

Komisją Wyborczą; pozostałe wybory zarządza Rada; 

2) wybory należy przeprowadzić do 30 czerwca roku akademickiego, w którym upływa 

kadencja organów kolegialnych lub przedstawicieli doktorantów delegowanych przez 

Wydziałowe Zebranie Doktorantów; 

3) czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Samorządu danego 

wydziału; 

4) kandydaturę zgłasza się Radzie, pisemnie na formularzu zgłoszeniowym (załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu) wraz ze zgodą kandydata, w terminie i miejscu 

określonym przez Radę w ogłoszeniu wyborczym, nie później niż dzień przed 

terminem Wydziałowego Zebrania Doktorantów. W razie, gdy nie zgłoszono 

wymaganej liczby kandydatur w powyższym terminie lub gdy kandydaci nie uzyskali 

odpowiedniej liczby głosów, kandydatów można zgłaszać podczas Wydziałowego 

Zebrania Doktorantów; 

5) zebraniu przewodniczy Przewodniczący Zebrania, wybrany w głosowaniu jawnym 

większością głosów, spośród obecnych na Wydziałowym Zebraniu Doktorantów. 

W związku z pełnioną funkcją, przewodniczącemu zebrania nie przysługuje bierne 

prawo wyborcze w pozostałych wyborach dokonywanych przez Ogólnouczelniane 

Zebranie Doktorantów; 

6) członkowie Samorządu obecni na Wydziałowym Zebraniu Doktorantów 

w głosowaniu jawnym wybierają spośród siebie Sekretarza Zebrania i co najmniej 

trzyosobową komisję skrutacyjną. W związku z pełnioną funkcją, członkom komisji 

skrutacyjnej i sekretarzowi zebrania nie przysługuje bierne prawo wyborcze 

w pozostałych wyborach, które mają miejsce podczas zebrania; 

7) członkowie Samorządu obecni na Wydziałowym Zebraniu Doktorantów dokonują 

wyboru w głosowaniu tajnym, spośród zgłoszonych kandydatów wykazanych na liście 

wyborczej w porządku alfabetycznym; 

8) członkowie Samorządu danego wydziału na karcie do głosowania zaznaczają znak X 

przy nazwiskach odpowiednio kandydata lub kandydatów, którym udzielają poparcia. 

Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca postawi znak X przy liczbie 

kandydatów nie większej niż liczba mandatów. Głos jest nieważny, jeżeli został 

oddany na karcie innej niż karta do głosowania, gdy karta została przedarta, gdy 

poczyniono na niej dopiski oraz gdy znak X postawiono przy liczbie kandydatów 

większej niż liczba mandatów. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu; 

9) wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, 
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z zastrzeżeniem, że jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą liczbę 

głosów, przeprowadza się dodatkową turę wyborów z udziałem tych kandydatów. 

 

§31 

 

1. Kadencja przedstawicieli doktorantów w Radzie Wydziału trwa 2 lata, z zastrzeżeniem, 

że nie może przekroczyć połowy oraz końca kadencji Rady Wydziału. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawiciela doktorantów w Radzie Wydziału 

stosuje się odpowiednio przepisy §16. Wybory uzupełniające przedstawicieli 

doktorantów w Radzie Wydziału należy przeprowadzić niezwłocznie, na okres do końca 

trwającej kadencji, rozpoczętej przez przedstawiciela, któremu mandat wygasa. 

3. Kadencja przedstawicieli doktorantów w Wydziałowym Kolegium Elektorów trwa 2 lata, 

z zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć połowy oraz końca kadencji Wydziałowego 

Kolegium Elektorów. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawiciela doktorantów w Wydziałowym 

Kolegium Elektorów stosuje się odpowiednio przepisy §16. Wybory uzupełniające na 

przedstawicieli doktorantów w Wydziałowym Kolegium Elektorów należy 

przeprowadzić niezwłocznie, na okres do końca trwającej kadencji, rozpoczętej przez 

przedstawiciela, któremu mandat wygasa. 

 

§32 

 

1. Uchwała o odwołaniu członka organu lub przedstawiciela Samorządu może być podjęta 

przez Wydziałowe Zebranie Doktorantów zwołane na wniosek Rady z jej inicjatywy lub 

na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 20% członków Samorządu danego 

wydziału. Głosowanie nad uchwałą przeprowadza się w sposób tajny.  

2. Ww. uchwała powinna zostać niezwłocznie przedstawiona przez Radę odpowiednim 

organom lub komisjom Uczelni. 

 

§33 

 

1. Do wygaśnięcia mandatu przedstawiciela doktorantów w danym organie stosuje się 

odpowiednio przepisy określone w §16. 

2. W przypadku przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału wygaśnięcie mandatu 

następuje także wskutek nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech posiedzeniach rady 

wydziału albo w przypadku niemożności uczestniczenia w nich przez okres dłuższy niż sześć 

miesięcy. 

 

§34 

 

Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy §30. Wybory uzupełniające 

należy przeprowadzić niezwłocznie po powstaniu wakatu. 
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Rozdział VI 

 

KOLEGIUM DOKTORANCKIE 

 

§35 

 

Kolegium Doktoranckie jest zebraniem reprezentantów doktorantów w Radach Wydziałów 

(po 1 przedstawicielu z każdego Wydziału).  

 

§36 

 

1. Do kompetencji Kolegium Doktoranckiego należy: 

1) wybieranie przedstawiciela doktorantów do Senatu Uczelni; 

2) wybieranie przedstawiciela doktorantów do Uczelnianego Kolegium Elektorów; 

3) podjęcie uchwały o odwołaniu przedstawicieli doktorantów wybieranych przez 

Kolegium Doktoranckie; 

4) zwołanie Ogólnouczelnianego Zebrania Doktorantów w przypadku braku Rady. 

2. Kadencja przedstawicieli doktorantów w Senacie Uczelni i w Uczelnianym Kolegium 

Elektorów trwa 2 lata, z zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć połowy oraz końca 

kadencji odpowiednio Senatu Uczelni oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawicieli doktorantów w Senacie Uczelni lub 

w Uczelnianym Kolegium Elektorów stosuje się odpowiednio przepisy §16. Wybory 

uzupełniające na przedstawicieli doktorantów w Senacie Uczelni lub w Uczelnianym 

Kolegium Elektorów należy przeprowadzić niezwłocznie, na okres do końca trwającej 

kadencji, rozpoczętej przez przedstawiciela, któremu mandat wygasa. 

 

§37 

 

Termin posiedzenia Kolegium Doktoranckiego ustala Rada i podaje go do publicznej 

wiadomości poprzez ogłoszenie w Internecie (na właściwych stronach studiów doktoranckich 

Politechniki Wrocławskiej), oraz wysłanie wiadomości drogą elektroniczną członkom 

Kolegium Doktoranckiego, nie później niż na 10 dni roboczych przed tym terminem. 

 

§38 

 

Zebranie Kolegium Doktoranckiego jest ważne przy obecności co najmniej połowy członków 

Kolegium.  
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§39 

 

Procedura wyborów dokonywanych przez Kolegium Doktoranckie: 

 

1) wybory zarządza Rada, a przeprowadza Kolegium Doktoranckie; 

2) wybory należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem wyborów w Uczelni 

ogłoszonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą; 

3) czynne prawo wyborcze przysługuje obecnym na spotkaniu członkom Kolegium 

Doktoranckiego; 

4) bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Samorządu; 

5) kandydaturę zgłasza się Radzie, pisemnie na formularzu zgłoszeniowym (załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu) wraz ze zgodą kandydata, w terminie i miejscu 

określonym przez Radę w ogłoszeniu wyborczym, nie później niż dzień przed 

terminem Kolegium Doktoranckiego. W razie, gdy nie zgłoszono wymaganej liczby 

kandydatur w powyższym terminie lub gdy kandydaci nie uzyskali odpowiedniej 

liczby głosów, kandydatów można zgłaszać podczas Kolegium Doktoranckiego; 

6) zebraniu przewodniczy Przewodniczący zebrania Kolegium Doktoranckiego, wybrany 

w głosowaniu jawnym większością głosów, podczas zebrania Kolegium 

Doktoranckiego. W związku z pełnioną funkcją przewodniczącemu zebrania nie 

przysługuje bierne prawo wyborcze w pozostałych wyborach dokonywanych przez 

Ogólnouczelniane Zebranie Doktorantów; 

7) członkowie Kolegium Doktoranckiego obecni na zebraniu w głosowaniu jawnym 

wybierają spośród siebie Sekretarza Zebrania i co najmniej trzyosobową komisję 

skrutacyjną. W związku z pełnioną funkcją członkom komisji skrutacyjnej 

i sekretarzowi zebrania nie przysługuje bierne prawo wyborcze w pozostałych 

wyborach, które mają miejsce podczas zebrania; 

8) członkowie Kolegium Doktoranckiego obecni na zebraniu dokonują wyboru 

przedstawicieli w głosowaniu tajnym spośród zgłoszonych kandydatów wykazanych 

na liście wyborczej w porządku alfabetycznym;  

9) członkowie Kolegium Doktoranckiego na karcie do głosowania zaznaczają znak X 

przy nazwiskach odpowiednio kandydata lub kandydatów, na których oddają swój 

głos. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca postawi znak X przy 

liczbie kandydatów nie większej niż liczba mandatów. Głos jest nieważny, jeżeli 

został oddany na karcie innej niż karta do głosowania, gdy karta została przedarta, gdy 

poczyniono na niej dopiski oraz gdy znak X postawiono przy liczbie kandydatów 

większej niż liczba mandatów. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu; 

10) wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, 

z zastrzeżeniem, że jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą liczbę 

głosów, przeprowadza się dodatkową turę wyborów z udziałem tych kandydatów. 
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§40 

 

Przedstawiciel doktorantów w Senacie Uczelni wybrany przez Kolegium Doktoranckie ma 

obowiązek składać Radzie sprawozdanie z rocznej działalności w formie pisemnej. 

 

§41 

 

1. Uchwała o odwołaniu przedstawiciela doktorantów w Senacie może być podjęta przez 

Kolegium Doktoranckie na wniosek Rady działającej z własnej inicjatywy lub pisemny 

wniosek co najmniej trzech członków Kolegium Doktoranckiego. Głosowanie nad 

uchwałą przeprowadza się w sposób tajny.  

2. Uchwała o odwołaniu przedstawiciela doktorantów w Senacie powinna zostać 

niezwłocznie przedstawiona przez Radę odpowiednim organom Uczelni.  

 

§42 

 

1. Wygaśnięcie mandatu przedstawiciela doktorantów w Senacie następuje w przypadkach 

określonych w §16. 

2. W przypadku przedstawiciela doktorantów w Senacie przyczyną odwołania może być 

również niewywiązanie się z obowiązku złożenia rocznego sprawozdania (§40). 

 

§43 

 

Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy §30. Wybory uzupełniające 

należy przeprowadzić niezwłocznie po pojawieniu się wakatu. 

 

 

Rozdział VII 

 

DOKTORANCKIE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW DOMÓW STUDENCKICH 

 

§44 

 

Doktoranckie Zebranie Mieszkańców Domów Studenckich jest zebraniem wszystkich 

członków Samorządu zamieszkujących Domy Studenckie. 

 

§45 

 

Doktoranckie Zebranie Mieszkańców Domów Studenckich działa na podstawie własnego 

Regulaminu zaakceptowanego przez Radę Doktorantów. 
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Rozdział IX 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI 

 

§46 

 

1. Sąd Koleżeński rozpatruje spory pomiędzy doktorantami lub doktorantami i organami 

Samorządu Doktorantów. Składa się z doktorantów Wydziałów, po jednym z każdego 

Wydziału.  

2. Sąd Koleżeński działa zgodnie z Regulaminem zaakceptowanym przez Radę. 

Regulamin Sądu zawiera szczegółowe zasady i tryb prowadzenia postępowania.  

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie Przewodniczącego w drodze 

tajnego głosowania bezwzględną większością głosów.  

4. Do zadań Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego należy w szczególności wyznaczanie 

składów orzekających oraz protokolantów. 

5. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata i rozpoczyna się 1 września. 

6. Sąd Koleżeński jest sądem dwuinstancyjnym i orzeka w składzie 5 osób.  

7. Skład Sądu Koleżeńskiego w pierwszej i drugiej instancji musi być różny w odniesieniu 

do tego samego postępowania. 

 

 

Rozdział X 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§47 

 

1. Regulamin i jego zmiany uchwala Ogólnouczelniane Zebranie Doktorantów większością 

co najmniej 2/3 głosów obecnych podczas Ogólnouczelnianego Zebrania Doktorantów. 

2. Regulaminu wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat Uczelni jego zgodności 

z ustawą i Statutem Uczelni. 

3. Kadencje członków organów ogólnouczelnianych, wydziałowych oraz organów 

samorządu doktoranckiego, wybranych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu, 

pozostają bez zmian. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej 

 

Wrocław, dnia ………………………… r. 

 

 

  

Zgłoszenie kandydatury (WZÓR) 

  

 

 

Imię i nazwisko kandydata 

………………………………………………………………………………………………… 

Wydział 

………………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na kandydowanie 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

/nazwa funkcji i organu będącego przedmiotem kandydatury/ 

  

  

Data i podpis kandydata ………………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej 

  

  

  

  

………………………………………………… 

/pieczęć jednostki/ 

  Wrocław, dnia …..…………… r. 

  

KARTA DO GŁOSOWANIA (WZÓR) 

  
LISTA KANDYDATÓW 

do 

………………………………………………………………………………………………… 

/organ, funkcja/ 

  

 1.                   ……………………………………………………………………………………… 

   2.                   ……………………………………………………………………………………… 

 3.                   ……………………………………………………………………………………… 

 4.                   ……………………………………………………………………………………… 

 5.                   ……………………………………………………………………………………… 

Uwagi: 

·         Liczba mandatów: …………….. 

·       Głos oddany jest na osobę, przy której nazwisku w kratce po lewej stronie wstawiono 

znak X; liczba wstawionych znaków X nie może być większa od liczby mandatów. 

 


