


REGULAMIN 
SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 

AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU 
 

zaopiniowany pozytywnie  
Uchwałą Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku  

nr 2/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. 

 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

 

1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów 
doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, zwanej dalej Uczelnią. 

2. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu Doktorantów Uczelni.  
3. Samorząd działa na podstawie:  

a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,  
z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”,  
b) Statutu Akademii Muzycznej z dnia 27 czerwca 2006 r. zwanego dalej „Statutem Uczelni”  
c) niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów, zwanego dalej „Regulaminem".  

4. Samorząd może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami  
o podobnych celach, co Samorząd.  

5. Uczelnia zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania Samorządu Doktorantów.  
6. Cele i sposoby działania Samorządu Doktorantów:  

a) broni praw doktorantów, 
b) reprezentuje interesy doktorantów na Uczelni i poza nią, 
c) wyraża opinie środowiska doktorantów w sprawach, którymi społeczność ta jest 
zainteresowana z jej własnej inicjatywy,  
d) uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych Uczelni,  
e) uczestniczy w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących doktorantów,  
a w szczególności:  

 opiniuje projekty decyzji podejmowanych w sprawach doktoranckich,  

 współpracuje z organami Uczelni w działaniach zmierzających do poprawy systemów 
kształcenia i wsparcia sytuacji materialnej doktorantów.  

7. Samorząd realizuje swoje cele poprzez uchwały.  
 

§2 
Organy Samorządu 

 

1. Organami samorządu są: 
a) Walne Zgromadzenie Doktorantów Uczelni, zwane dalej „Zgromadzeniem”, 
b) Zarząd Samorządu Doktorantów, zwany dalej „Zarządem”, 
c) Komisja Rewizyjna, 
d) Sąd Koleżeński, 
e) Zgromadzenie Doktorantów Wydziału. 

2. Członkowie organów Samorządu pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu 
wynagrodzenia. 

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu. 
4. Członkiem tego samego organu Samorządu można być nie dłużej niż dwa lata. 
5. Wszystkie uchwały organów Samorządu podejmowane są w głosowaniu jawnym. Z każdego 

głosowania sporządzony zostaje protokół podpisany przez protokolanta. 
6. Do przeprowadzenia wyborów do organów Samorządu wymagana jest obecność co najmniej 

połowy delegatów Walnego Zgromadzenia Doktorantów Uczelni bądź Zgromadzenia 



Doktorantów Wydziału. W przypadku niewystarczającej liczby członków Samorządu obecnych na 
Zgromadzeniu, kolejny termin wyborów odbywa się co najmniej 15 minut po poprzednim 
terminie w aktualnym składzie osobowym. 

7. Kadencja organów Samorządu trwa dwa lata i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia 
Walnego Zgromadzenia Doktorantów Uczelni, a kończy się wraz z pierwszym posiedzeniem 
Walnego Zgromadzenia następnej kadencji. 

8. Walne Zgromadzenie Doktorantów Uczelni winno być zwołane nie później niż 21 lutego w roku 
akademickim wyborów Samorządu. 

 
§3 

Zarząd 
 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu.  
2. Zarząd kieruje działalnością Samorządu zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Samorządu 

Doktorantów Uczelni. 
3. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Samorządu Doktorantów 

Uczelni oraz podlega kontroli przez Komisję Rewizyjną.  
4. Zarząd składa się z Przewodniczącego Samorządu, jego Zastępcy oraz pozostałych członków 

Zarządu.  
5. Do zadań Przewodniczącego Samorządu Doktorantów należy kierowanie pracą Zarządu, 

reprezentowanie Samorządu wobec Uczelni oraz sprawowanie funkcji reprezentacyjnych.  
6. W przypadku złożenia przez Przewodniczącego Samorządu rezygnacji lub gdy Przewodniczący 

Samorządu nie może sprawować swoich funkcji, jego obowiązki przejmuje Zastępca.  
7. Zarząd zostaje powołany i odwołany przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością ważnych głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  
Z głosowania sporządzony zostaje protokół podpisany przez Protokolanta. W przypadku podziału 
głosów 50% do 50% decydujący głos ma Przewodniczący Samorządu.  

8. Jeżeli w trakcie kadencji Zarządu, w stosunku do jednego z jego członków ustanie członkostwo  
w Samorządzie, lub jeden z członków Zarządu złoży rezygnację, na kolejnym posiedzeniu 
Walnego Zgromadzenia przeprowadza się wybory uzupełniające na wakujące stanowisko  
na okres do końca bieżącej kadencji.  

9. Wybory członków Zarządu na nową kadencję powinny odbyć się na pierwszym posiedzeniu 
Walnego Zgromadzenia.  

10. Członków Zarządu powołuje Zgromadzenie spośród swego grona. Wymagana jest zgoda  
na kandydaturę. Kandydatury zgłaszane są bezpośrednio przed głosowaniem przez samych 
zainteresowanych. Walne Zgromadzenie podejmuje kandydatury uchwałą w głosowaniu 
jawnym.   

11. Posiedzenia Zarządu odbywają się wedle potrzeby oraz z inicjatywy członków Zarządu i mają 
charakter jawny. 

12. Z każdego posiedzenia sporządzony zostaje protokół.  
13. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:  

a) wygaśnięcia bądź utraty statusu Doktoranta, 
b) zrzeczenia się mandatu, 
c) odwołania przez organ, który go powołał. 

14. Kompetencje Zarządu:  
a) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia, 
b) organizacja pracy Samorządu, 
c) zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia, 
d) współpraca z organami Uczelni w sprawach należących do zakresu działania Samorządu, 
e) współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji przez organy Uczelni, 
f) podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji doktorantów oraz przestrzegania ich praw,  
g) podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska doktorantów i rozwojowi 

współpracy koleżeńskiej, 
h) dysponowanie środkami finansowymi będącymi do dyspozycji Samorządu Doktorantów. 



§4 
Walne Zgromadzenie 

 

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu Doktorantów Uczelni oraz odpowiednio w Zgromadzeniu 
Doktorantów Wydziału przysługuje wszystkim doktorantom Uczelni. 

2. Zgromadzenie jest organem uchwałodawczym Samorządu.  
3. Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:  

a) określenie kierunków działania Samorządu Doktorantów, 
b) wybór i odwołanie Przewodniczącego Samorządu Doktorantów, oraz członków Zarządu 

Samorządu Doktorantów, 
c) wybór i odwołanie przedstawicieli Samorządu Doktorantów w Senacie Uczelni, 
d) wybór Komisji Rewizyjnej, 
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Samorządu,  
f) zmiana Regulaminu Samorządu Doktorantów, 
g) wybór członków Sądu Koleżeńskiego, 
h) wybór przedstawiciela do Komisji Wyborczej Uczelni i przedstawienie go Senatowi Uczelni, 
i) wybór elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni – w terminie wynikającym z ustalonego przez 

Komisję Wyborczą Uczelni terminarza czynności wyborczych.  
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w terminach umożliwiających wzięcie w nich udziału przez 

uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich oraz na potrzeby członków samorządu. 
5. Walne Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Samorządu Doktorantów przez odpowiednie 

ogłoszenie  na tablicy ogłoszeń i w takim terminie, żeby informacja mogła dotrzeć do ogółu 
doktorantów Uczelni.  Niezależnie od wymienionego ogłoszenia wskazane jest powiadomienie 
wszystkich doktorantów drogą pisemna komunikacji elektronicznej. 

6. Z obrad Zgromadzenia sporządzony zostaje protokół.  
7. Każdy członek Zgromadzenia ma jeden ważny głos.  
8. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do wyborów wszystkich organów Samorządu 

Doktorantów. Głosowanie ma charakter jawny, decyzje podejmowane są zwykłą większością 
głosów przy obecności minimum połowy uprawnionych do głosowania.  

9. W przypadku mniejszej niż wymagana liczby członków Samorządu obecnych na Zgromadzeniu, 
kolejny termin wyborów odbywa się minimum 15 minut od poprzedniego terminu w aktualnym 
składzie osobowym.  

10. Wyboru elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni spośród doktorantów z poszczególnych 
wydziałów Uczelni dokonuje się proporcjonalnie do liczby doktorantów danego wydziału w 
stosunku do łącznej liczby doktorantów Uczelni. Jako podstawę do obliczenia przyjmuję się 
liczbę doktorantów Uczelni i jej poszczególnych wydziałów według stanu na dzień 31 stycznia 
ostatniego roku pełnienia kadencji przez organy Uczelni. W wypadku wystąpienia liczb 
ułamkowych wartość ułamka większą niż 0,5 zaokrągla się w górę, a wartość równą lub mniejszą 
niż 0,5 zaokrągla się w dół. 

 
§5 

Komisja Rewizyjna 
 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola i ocena działalności organów Samorządu. 
2. Komisja ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.  
3. Komisja raz w roku przedstawia przed Walnym Zgromadzeniem sprawozdanie z pracy Zarządu.  
4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, jednogłośnie. Z głosowania 

sporządzony zostaje protokół.  
5. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć ze sprawowaniem innych funkcji  

w Samorządzie.  
6. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który:  

a) koordynuje prace Komisji Rewizyjnej, w tym zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
i przewodniczy tym posiedzeniom, 

b) reprezentuje Komisję Rewizyjną na zewnątrz.  



§6 
Sąd Koleżeński 

 

1. Sąd Koleżeński jest organem posiadającym uprawnienia dyscyplinarne wobec doktorantów 
Uczelni.  

2. Członków Sądu Koleżeńskiego wybiera Zgromadzenie.  
3. Sąd wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.  
4. Do zadań Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego należy organizowanie pracy Sądu 

Koleżeńskiego, a w szczególności wyznaczanie składów orzekających, ich przewodniczących, 
protokolantów oraz terminów rozpraw.  

5. Sąd Koleżeński orzeka:  
a) w pierwszej instancji w składzie 3-osobowym,  
b) w drugiej instancji w składzie 5-osobowym.  

6. Członek Sądu Koleżeńskiego, który rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji, nie może być 
członkiem składu orzekającego w tej sprawie w drugiej instancji.  

7. Szczegółowy tryb postępowania przed Sądem określa Regulamin Sądu Koleżeńskiego.  
 

§7 
Zgromadzenie Doktorantów Wydziału, 

przedstawiciele doktorantów w Radzie Wydziału 
oraz w Wydziałowej Komisji Stypendialnej 

 
1. Zgromadzenie Doktorantów Wydziału jest organem reprezentującym doktorantów wydziału, na 

którym prowadzone są studia doktoranckie. 
2. Zgromadzenie Doktorantów Wydziału wybiera przedstawicieli do Rady Wydziału, Wydziałowego 

Kolegium Elektorów i Wydziałowej Komisji Stypendialnej. 
3. Dla swojej ważności uchwały Zgromadzenia Doktorantów Wydziału wymagają zwykłej większości 

głosów przy obecności co najmniej połowy doktorantów danego Wydziału. W przypadku 
niewystarczającej liczby członków Samorządu obecnych na Zgromadzeniu Doktorantów 
Wydziału, kolejny termin wyborów odbywa się co najmniej 15 minut po poprzednim terminie w 
aktualnym składzie osobowym. 

 
§8 

Przepisy końcowe 
 

1. Zmiany Regulaminu uchwala Zgromadzenie większością 2/3 ważnie oddanych głosów.  
2. Propozycje zmian w Regulaminie powinny być rozesłane wszystkim członkom Zgromadzenia  

co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Zgromadzenia, na którym mają one być 
rozpatrywane.  

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ustawę, Statut Uczelni oraz inne, 
właściwe przepisy prawa.  

4. Organem właściwym do dokonywania interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest 
Komisja Rewizyjna.  

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat Uczelni jego zgodności  
z Ustawą i Statutem Uczelni. 

 




