Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska
Regulamin Samorządu Doktorantów
Politechniki Gdańskiej
uchwalony przez Radę Doktorantów Politechniki Gdańskiej
w dniu 10 marca 2008 r.

Samorząd Doktorantów PG
2008-03-10

Regulamin
Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej, zwany dalej Samorządem, jest organizacją
doktorantów Politechniki Gdańskiej, zwanej dalej Uczelnią.
§2
Samorząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o Szkolnictwie
WyŜszym, zwanej dalej Ustawą, Statutu Politechniki Gdańskiej, zwanego dalej statutem PG oraz
niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej, zwanego dalej
Regulaminem.
§3
Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej
doktoranckich organizowanych przez Uczelnię.

tworzą

wszyscy

uczestnicy

studiów

§4
Członkowie Samorządu mają prawo do:
1) uczestnictwa w pracach Samorządu,
2) zgłaszania opinii i wniosków do organów Samorządu,
3) korzystania z urządzeń i pomieszczeń Samorządu na zasadach określonych przez jego organy
w odrębnych przepisach.
§5
Utrata członkostwa w Samorządzie następuje w razie:
1) ukończenia, bądź zrezygnowania ze studiów doktoranckich,
2) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.
§6
1. Samorząd działa poprzez swoje organy.
2. Organami Samorządu są: Uczelniana Rada Doktorantów, Zarząd Samorządu, Przewodniczący
Samorządu, Komisja Rewizyjna oraz Sąd KoleŜeński Doktorantów.
3. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu uczestników studiów doktoranckich
prowadzonych w Uczelni.
§7
Samorząd działając poprzez swoje organy:
1) broni praw doktorantów,
2) reprezentuje interesy doktorantów w Uczelni i na zewnątrz,
3) wyraŜa opinię społeczności doktorantów z własnej inicjatywy i na prośbę władz Uczelni,
4) występuje z wnioskami do władz Uczelni,
5) uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w podejmowaniu
decyzji w sprawach Uczelni,
6) prowadzi działalność socjalno-bytową, społeczną , kulturalną, oświatową i naukową.
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§8
1. Środki niezbędne do funkcjonowania Samorządu zapewniają odpowiednie organy Uczelni.
2. Samorząd do realizacji swoich zadań korzysta w zakresie uzgodnionym z władzami Uczelni
z pomieszczeń, urządzeń i środków materialnych Uczelni.
Rozdział II
Uczelniana Rada Doktorantów
§9
Uczelniana Rada Doktorantów, zwana dalej Radą, jest organem uchwałodawczym Samorządu.
Jej członkowie są jednocześnie elektorami do wyboru przedstawiciela doktorantów w senacie
zgodnie z §59 niniejszego regulaminu.
§10
1. W skład Rady wchodzą przedstawiciele poszczególnych studiów doktoranckich działających w
Uczelni.
2. Liczbę przedstawicieli przysługujących kaŜdemu ze studiów oblicza się dzieląc liczbę
uczestników danego studium przez dwadzieścia i zaokrąglając otrzymany wynik w górę.
§11
Kadencja Rady trwa 1 rok, rozpoczyna się 1 listopada i kończy się 31 października.
§12
1. Wybory do Rady ogłasza ustępująca Rada.
2. Do przeprowadzenia wyborów do Rady i innych organów, o których mowa w niniejszym
regulaminie, Rada powołuje Komisję Wyborczą spośród członków Samorządu.
3. Komisja Wyborcza liczy co najmniej trzy osoby, lecz nie więcej niŜ pięć. W miarę
moŜliwości, w Komisji Wyborczej powinny być reprezentowane wszystkie studia doktoranckie
prowadzone w Uczelni.
4. Komisja Wyborcza rozstrzyga protesty i wynikłe wątpliwości związane z przebiegiem
wyborów.
5. Wyboru przedstawicieli do Rady dokonują członkowie Samorządu będący uczestnikami
danego studium doktoranckiego zgromadzeni na zebraniu wyborczym.
6. Termin zebrania wyborczego oraz liczbę mandatów do obsadzenia, osobno dla kaŜdego
studium doktoranckiego, ustala Komisja Wyborcza. Termin podaje się do publicznej wiadomości
nie później niŜ na 5 dni roboczych przed zebraniem wyborczym przez wywieszenie ogłoszenia na
tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu na stronie internetowej odpowiedniego studium (wydziału).
Ostatnie z tych zebrań wyborczych naleŜy wyznaczyć na dzień nie późniejszy niŜ 21 dni licząc
od wyznaczonego terminu pierwszego zebrania.
7. Zebranie wyborcze powinno się odbyć nie później niŜ 5 dni roboczych przed upływem
bieŜącej kadencji Rady.
8. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie Samorządu będący uczestnikami
danego studium doktoranckiego obecni na zebraniu wyborczym.
9. Uprawnieni do głosowania powołują spośród siebie komisję skrutacyjną w celu
przeprowadzenia głosowań i wyborów. Członek komisji skrutacyjnej nie moŜe kandydować do
Rady.
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10. Uprawnionym do głosowania przysługuje prawo zgłaszania kandydatów spośród siebie.
Wymagana jest zgoda kandydata na kandydowanie.
11. Wyboru delegatów do Rady dokonuje się w głosowaniu tajnym na poszczególnych
kandydatów.
KaŜdy głosujący moŜe wskazać jednego lub więcej kandydatów – nie więcej jednak niŜ wynosi
liczba mandatów, lub wstrzymać się od głosu.
12. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. JeŜeli, na skutek
otrzymania przez kilku kandydatów tej samej liczby głosów, niemoŜliwe jest wyłonienie
delegatów w liczbie określonej w §10 ust. 2, przeprowadza się dodatkową turę wyborów między
tymi kandydatami.
13. JeŜeli w wyniku zebrania wyborczego pozostał co najmniej jeden nieobsadzony mandat
przedstawiciela, wówczas w terminie nieprzekraczającym 21 dni od terminu pierwszych
wyborów, przeprowadza się wybory uzupełniające w celu obsadzenia wolnego mandatu lub
mandatów. Do zebrania wyborczego uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy §12 ust.
1-11.
14. Mandaty nieobsadzone podczas zebrania wyborczego uzupełniającego pozostają
nieobsadzone do końca kadencji Rady, z zastrzeŜeniem §13 ust. 3.
§13
1. Mandat delegata do Rady wygasa:
1) w razie jego rezygnacji,
2) ustania jego członkostwa w Samorządzie,
3) odwołania bezwzględną większością głosów w drodze referendum przez uczestników studium,
które go wybrało.
2. W razie wygaśnięcia mandatu nie później niŜ na 4 miesiące przed upływem kadencji Rady,
przeprowadza się wybory uzupełniające w obrębie odpowiedniego studium doktoranckiego w
trybie określonym w §12.
3. Podczas wyborów, o których mowa w ust. 2, obsadza się równieŜ pozostałe wakujące mandaty
przedstawicieli do Rady odpowiedniego studium doktoranckiego.
§14
1. Referendum o którym mowa w §13 ust. 1 pkt. 3) przeprowadza Komisja Wyborcza:
1) na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby uczestników studium, z którego delegat został
wybrany,
2) na pisemne Ŝądanie Komisji Rewizyjnej.
2. Wynik referendum jest wiąŜący jeŜeli w referendum brało udział co najmniej 40%
uczestników studium doktoranckiego uprawnionych do głosowania.
§15
W zakresie pełnienia swego mandatu delegat do Rady zobowiązany jest brać czynny udział w jej
pracach.
§16
1. Rada obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia przebiegają według porządku ustalonego przez Radę.
3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niŜ trzy razy w roku akademickim.
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§17
1. Posiedzenie Rady zwołuje Zarząd.
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemne Ŝądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów do Rady lub co najmniej
20% ogólnej liczby członków Samorządu.
2. Przewodniczący Samorządu moŜe zwołać posiedzenie Rady z własnej inicjatywy.
3. Zarząd zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady w terminie nie później niŜ 28 dni
licząc od terminu pierwszego zebrania o którym mowa w §12 ust. 5.
4. Porządek obrad pierwszego posiedzenia Rady winien obejmować wybór Przewodniczącego
Samorządu oraz Zarządu.
5. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2) i 3), Zarząd jest zobowiązany zwołać posiedzenie
Rady w ciągu 21 dni od dnia otrzymania Ŝądania lub wniosku.
6. Zarząd zobowiązany jest powiadomić wszystkich przedstawicieli do Rady o terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad, nie później niŜ na 5 dni roboczych przed datą posiedzenia.
Termin posiedzenia podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia na
tablicach ogłoszeń oraz umieszczeniu na stronie internetowej wszystkich studiów doktoranckich.
§18
1. Posiedzenia Rady odbywają się jawnie.
2. Głos stanowiący przysługuje przedstawicielom do Rady.
3. Oprócz przedstawicieli do Rady w obradach mają prawo brać udział, z głosem doradczym, inni
członkowie Samorządu oraz zaproszeni przez przedstawicieli goście.
§19
1. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący Samorządu.
2. W razie potrzeby posiedzenie Rady moŜe prowadzić inny przedstawiciel do Rady wskazany
przez Przewodniczącego Samorządu lub wyznaczony przez Radę do tej funkcji.
3. Posiedzenie Rady protokołuje sekretarz wyznaczony przez przewodniczącego Samorządu lub
wyznaczony przez innego przedstawiciela do Rady prowadzącego posiedzenie Rady.
4. Protokół podlega zatwierdzeniu przez członków Rady na następnym posiedzeniu.
5. Rada powołuje doraźnie i w razie potrzeby komisję skrutacyjną w celu przeprowadzenia
głosowań i wyborów komisji, Zarządu i Przewodniczącego Samorządu.
§20
1. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy przedstawicieli, chyba Ŝe Regulamin przewiduje inaczej.
2. Na wniosek któregokolwiek z przedstawicieli prowadzący obrady zarządza głosowanie tajne w
określonej sprawie.
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§21
Do kompetencji Rady naleŜy:
1) określenie kierunków działania Samorządu,
2) wybór i odwołanie Przewodniczącego Samorządu oraz członków Zarządu,
3) wybór i odwołanie przedstawicieli Samorządu w Senacie Uczelni,
4) wybór Komisji Rewizyjnej oraz Sądu KoleŜeńskiego.
5) wybór i odwołanie komisji programowych oraz ich poszczególnych członków,
6) zatwierdzanie regulaminów organów i komisji programowych Samorządu,
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Samorządu,
8) zmiana Regulaminu.
Rozdział III
Przewodniczący Samorządu
§22
1. Do obowiązków Przewodniczącego Samorządu naleŜy:
1) kierowanie pracami Rady i Zarządu,
2) reprezentowanie społeczności doktorantów wobec władz Uczelni i innych podmiotów
społeczności akademickiej, a takŜe wobec władz samorządowych i państwowych
oraz organów administracji,
3) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień niniejszego Regulaminu
i innych przepisów prawa,
4) nadzorowanie wykonywania uchwał Rady,
5) dysponowanie środkami finansowymi Samorządu,
6) dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków do ich
działalności.
2. Przewodniczący Samorządu działa zgodnie z uchwałami Rady podjętymi w zakresie jej
kompetencji, za swoją pracę odpowiada przed Radą oraz podlega kontroli przez Komisję
Rewizyjną.
§23
1. Przewodniczącego Samorządu powołuje Rada.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Samorządu przysługuje wszystkim
przedstawicielom do Rady obecnym na posiedzeniu. Wymagana jest pisemna zgoda kandydata
na kandydowanie.
3. Wybory Przewodniczącego Samorządu odbywają się przez tajne głosowanie na
poszczególnych kandydatów. KaŜdy przedstawiciel moŜe wskazać jednego kandydata lub
wstrzymać się od głosu.
4. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów, nie mniej jednak niŜ połowę
głosów waŜnych. JeŜeli Ŝaden z kandydatów nie otrzymał w pierwszej turze wymaganej
większości głosów, przeprowadza się drugą turę, w której biorą udział kandydaci, którzy
otrzymali kolejno pierwszą i drugą największą liczbę głosów. W przypadku niedokonanego
wyboru w drugiej turze, procedurę wyborczą powtarza się od początku.
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§24
Rada moŜe odwołać przewodniczącego Samorządu w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów
waŜnych, w obecności co najmniej połowy przedstawicieli.
§25
W razie ustania kadencji Rady Przewodniczący Samorządu pełni swoją funkcję do czasu
powołania nowego Przewodniczącego Samorządu.
§26
JeŜeli w trakcie kadencji Przewodniczącego Samorządu, w stosunku do niego ustanie
członkostwo w Samorządzie, zostanie on odwołany lub złoŜy rezygnację, Rada niezwłocznie
powołuje nowego Przewodniczącego Samorządu w trybie określonym w przepisach §23.
Rozdział IV
Zarząd Samorządu
§27
1. Zarząd Samorządu, zwany dalej Zarządem, jest organem wykonawczym Samorządu.
2. Zarząd kieruje działalnością Samorządu zgodnie z uchwałami Rady.
3. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Radą oraz podlega kontroli przez Komisję Rewizyjną.
§28
1. Zarząd składa się z Przewodniczącego Samorządu oraz pozostałych członków Zarządu w
liczbie od dwóch do czterech.
2. Pracą Zarządu kieruje Przewodniczący Samorządu.
§29
1. Rada powołuje i odwołuje Zarząd.
2. Wybory członków Zarządu na nową kadencję powinny odbyć się na pierwszym posiedzeniu
Rady.
3. Do przeprowadzenia wyboru członków Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy
przedstawicieli do Rady.
4. Bierne prawo wyborcze przysługuje przedstawicielom do Rady.
5. Nowo wybrany Przewodniczący Samorządu przedstawia Radzie kandydatury na stanowiska
pozostałych członków Zarządu. Wymagana jest pisemna zgoda kandydata na kandydowanie.
6. Rada zatwierdza skład Zarządu w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów waŜnych, w
obecności co najmniej połowy przedstawicieli.
7. JeŜeli przedstawiony Radzie skład Zarządu nie otrzyma wymaganej liczby głosów waŜnych,
Rada przystępuje do ponownego wyboru członków Zarządu.
§30
1. Wniosek o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków moŜe złoŜyć:
1) grupa co najmniej połowy ogólnej liczby przedstawicieli do Rady,
2) Komisja Rewizyjna,
3) Przewodniczący Samorządu.
2. Decyzję o odwołaniu Zarządu lub poszczególnych jego członków podejmuje Rada w
głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy przedstawicieli.
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3. Odwołanie Zarządu w całości powoduje zakończenie bieŜącej kadencji Zarządu.
4. Po odwołaniu Zarządu w całości, Rada przystępuje niezwłocznie do wyboru nowego Zarządu.
5. Po odwołaniu jednego lub kilku członków Zarządu, Rada przystępuje niezwłocznie do wyboru
nowych członków na wakujące stanowisko lub stanowiska na okres do końca bieŜącej kadencji,
w trybie określonym przepisami §29.
§31
JeŜeli w trakcie kadencji Zarządu, w stosunku do jednego z jej członków ustanie członkostwo w
Samorządzie, lub jeden z członków Zarządu złoŜy rezygnację, na kolejnym posiedzeniu Rady
przeprowadza się wybory uzupełniające na wakujące stanowisko na okres do końca bieŜącej
kadencji.
§32
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niŜ raz w miesiącu, oprócz przewidzianych w
Uczelni okresów przerw wakacyjnych.
2. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę.
§33
Do kompetencji Zarządu naleŜy w szczególności:
1) realizacja uchwał Rady,
2) organizacja pracy Samorządu,
3) zwoływanie posiedzeń Rady,
4) współpraca z organami Uczelni w sprawach naleŜących do zakresu działania Samorządu,
5) współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących członków Samorządu, w zakresie i
na zasadach określonych przez Rektora i Senat.
6) podejmowanie działań na rzecz pozytywnych zmian sytuacji doktorantów oraz przestrzegania
ich praw,
7) podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska doktorantów i rozwojowi
współpracy koleŜeńskiej.
§34
1. Co najmniej raz w roku Zarząd zwołuje posiedzenie Rady, na którym przedstawia
sprawozdanie ze swojej działalności.
2. Sprawozdanie Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę. Odrzucenie sprawozdania jest
równoznaczne z odwołaniem Zarządu. Przepisy §29 stosują się odpowiednio.
Rozdział V
Komisja Rewizyjna
§35
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Samorządu.
2. Komisja Rewizyjna ponosi odpowiedzialność przed Radą.
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§36
W razie upływu kadencji Rady Komisja Rewizyjna pełni swoją funkcję do czasu powołania
nowej Komisji Rewizyjnej.
§37
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają jej członkowie.
3. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie moŜna łączyć ze sprawowaniem innych funkcji w
Samorządzie.
§38
1. Wybory członków Komisji Rewizyjnej na nową kadencję powinny odbyć się na pierwszym
posiedzeniu Rady.
2. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Rada spośród zgłoszonych kandydatów, będących
członkami Samorządu.
3. Bierne prawo wyborcze do Komisji Rewizyjnej przysługuje wszystkim członkom Samorządu.
Kandydaci powinni cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
4. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wszystkim delegatom obecnym na posiedzeniu.
Kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie.
5. Wybory odbywają się przez tajne głosowanie na poszczególnych kandydatów. KaŜdy
przedstawiciel moŜe wskazać jednego lub więcej kandydatów - nie więcej jednak niŜ trzech, lub
wstrzymać się od głosu.
6. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. JeŜeli na skutek
otrzymania przez jednego lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów, niemoŜliwe jest
wyłonienie trzech członków, przeprowadza się dodatkową turę wyborów pomiędzy tymi
kandydatami. W przypadku niedokonanego wyboru w drugiej turze, procedurę wyborczą
powtarza się od początku.
§39
JeŜeli w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej członek tej komisji utraci status członka Samorządu
lub złoŜy rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej, na kolejnym posiedzeniu Rady
przeprowadza się wybory uzupełniające na wakujące stanowisko.
§40
1. Wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych jej członków moŜe złoŜyć
grupa co najmniej połowy ogólnej liczby przedstawicieli do Rady.
2. Decyzję o odwołaniu Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych jej członków Rada podejmuje w
głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów waŜnych, w obecności co najmniej połowy
przedstawicieli.
§41
Decyzje Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów
w obecności wszystkich jej członków.

Regulamin
Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej

§42
1. Komisja Rewizyjna ma prawo:
1) Ŝądać od członków Samorządu złoŜenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
kontrolowanych spraw,
2) Ŝądać informacji o bieŜących pracach innych organów Samorządu,
3) Ŝądać od Przewodniczącego Samorządu okazania dokumentów dotyczących działalności
Samorządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczyć jako obserwatorzy w posiedzeniach
innych organów Samorządu.
§43
Co najmniej raz w roku akademickim Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie ze
swojej działalności oraz ocenę działalności organów Samorządu.

§44
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
1) kontrolowanie działalności organów Samorządu,
2) występowanie do Rady i Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) występowanie z Ŝądaniem zwołania posiedzenia Rady lub Zarządu,
4) zwołanie posiedzenia Rady w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie przewidzianym w
Regulaminie,
5) składanie wniosków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jej członków,
6) składanie wniosków o odwołanie Rady lub poszczególnych jej przedstawicieli.
Rozdział VI
Komisje Programowe
§45
1. Komisje Programowe Samorządu są powoływane w celu usprawnienia działania Samorządu i
działają w ramach uprawnień przekazanych im przez Radę.
2. Komisje Programowe powołuje i odwołuje Rada.
§46
Komisje Programowe pracują w oparciu o uchwalone przez siebie regulaminy zatwierdzone
przez Radę.
§47
1. W skład Komisji Programowej wchodzą członkowie Samorządu w liczbie od trzech do
sześciu, w tym jeden członek Zarządu.
2. Skład Komisji Programowej powołuje Rada.
§48
Rada moŜe odwołać Komisję Programową lub poszczególnych jej członków w głosowaniu
tajnym, większością 2/3 głosów waŜnych, w obecności co najmniej połowy przedstawicieli.
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§49
Przewodniczącym Komisji Programowej jest z urzędu członek Zarządu wchodzący w jej skład.
§50
Do podstawowych obowiązków Przewodniczącego Komisji Programowej naleŜy:
1) kierowanie pracami komisji,
2) w sytuacjach nagłych podejmowanie decyzji, w porozumieniu z Przewodniczącym
Samorządu, w sprawach będących w kompetencji komisji.
§51
1. Posiedzenie Komisji Programowej zwołuje Przewodniczący Komisji:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Przewodniczącego Samorządu,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Posiedzenie o którym mowa w ust. 1 zwoływane jest z częstotliwością określoną w
regulaminie danej komisji.
Rozdział VII
Sąd KoleŜeński Doktorantów
§52
Sąd KoleŜeński Doktorantów, zwany dalej Sądem KoleŜeńskim, posiada uprawnienia
dyscyplinarne wobec doktorantów Politechniki Gdańskiej wynikające z Ustawy oraz niniejszego
Regulaminu.
§53
1. Sąd KoleŜeński jest organem sądowniczym Samorządu, wybieranym przez Radę spomiędzy
członków Samorządu.
2. Sąd KoleŜeński składa się z 8 członków.
3. Członkostwa w Sądzie KoleŜeńskim nie moŜna łączyć ze sprawowaniem innych funkcji w
Samorządzie.
§54
1. Sąd KoleŜeński wybiera przewodniczącego ze swego grona.
2. Do zadań przewodniczącego Sądu KoleŜeńskiego naleŜy:
1) wyznaczanie składów orzekających, ich przewodniczących oraz protokolantów,
2) wyznaczanie terminów rozpraw.
§55
1. Sąd KoleŜeński orzeka:
1) w pierwszej instancji w składzie trzech członków,
2) w drugiej instancji w składzie pięciu członków.
2. Członek Sądu KoleŜeńskiego, który rozstrzygał sprawę w pierwszej instancji nie moŜe być
członkiem składu orzekającego w tej sprawie w instancji odwoławczej.

Regulamin
Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej

§56
Postępowanie przed Sądem KoleŜeńskim wszczyna się na wniosek Rektora lub na wniosek
Komisji Rewizyjnej.
§57
1. Sąd KoleŜeński zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia wraz z uzasadnieniem, które
doręcza się stronom oraz podaje się do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni od daty orzeczenia.
2. Od orzeczenia Sądu KoleŜeńskiego pierwszej instancji przysługuje, w terminie 30 dni od
doręczenia, prawo odwołania do Sądu KoleŜeńskiego drugiej instancji.
Rozdział VIII
Przedstawiciele Doktorantów w Senacie Politechniki Gdańskiej
§58
1. Doktoranci – członkowie Senatu Politechniki Gdańskiej, reprezentują społeczność
doktorantów w Senacie i biorą aktywny udział w jego pracach.
2. Liczbę przedstawicieli doktorantów w Senacie Politechniki Gdańskiej określa ustępujący senat
zgodnie z §23 ust.4 statutu PG.
§59
1. Przedstawicieli doktorantów do Senatu Politechniki Gdańskiej wybiera Rada.
2. Prawo zgłaszania kandydatów mają wszyscy doktoranci.
3. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza, o której mowa w §12 ust.2 niniejszego regulaminu.
4. Do wyborów przedstawicieli doktorantów w senacie stosuje się odpowiednio §62 ust.4, 6-10,
§63, §64 Regulaminu.
§60
W zakresie pełnienia swego mandatu przedstawiciele doktorantów w Senacie Politechniki
Gdańskiej działają zgodnie z uchwałami Rady.
Rozdział IX
Przedstawiciele Doktorantów w Radach Wydziałów
§61
1. Przedstawiciele doktorantów w Radzie Wydziału reprezentują społeczność doktorantów
danego wydziału Uczelni i biorą aktywny udział w jej pracach.
2. Liczbę przedstawicieli doktorantów w Radzie Wydziału określa ustępująca Rada Wydziału
zgodnie z §28 ust.4 statutu PG.
3. W przypadku studiów środowiskowych doktoranci na początku procesu wyborczego deklarują
wybór tylko jednego wydziału, w którym będą korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego.
§62
1. Wybory przedstawicieli doktorantów w Radzie Wydziału ogłasza Rada.
2. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza o której mowa w §12.2.
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3. Wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału dokonują członkowie Samorządu będący
uczestnikami studium doktoranckiego danego wydziału Uczelni, zgromadzeni na zebraniu
wyborczym.
4. Termin zebrania wyborczego, osobno dla kaŜdego wydziału, ustala Komisja Wyborcza.
Termin podaje się do publicznej wiadomości nie później niŜ na 5 dni roboczych przed zebraniem
wyborczym poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu na stronie
internetowej odpowiedniego wydziału Uczelni.
5. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie Samorządu będący uczestnikami
studiów doktoranckich Uczelni, obecni na zebraniu wyborczym.
6. Uprawnieni do głosowania powołują spośród siebie komisję skrutacyjną w celu
przeprowadzenia głosowań i wyborów. Członek komisji skrutacyjnej nie moŜe kandydować do
Rady Wydziału.
7. Uprawnionym do głosowania przysługuje prawo zgłaszania kandydatów. Wymagana jest
pisemna zgoda kandydata na kandydowanie.
8. Wyboru przedstawicieli dokonuje się w głosowaniu tajnym na poszczególnych kandydatów.
KaŜdy głosujący moŜe wskazać jednego lub więcej kandydatów – nie więcej jednak niŜ wynosi
liczba mandatów, lub wstrzymać się od głosu.
9. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Wybór uwaŜa się za
dokonany jeŜeli kandydat uzyskał większość bezwzględną głosów. JeŜeli, na skutek otrzymania
przez kilku kandydatów tej samej liczby głosów, wybór nie nastąpił, przeprowadza się
dodatkową turę wyborów między tymi kandydatami.
10. JeŜeli w wyniku zebrania wyborczego pozostał co najmniej jeden nieobsadzony mandat
przedstawiciela, wówczas Komisja Wyborcza ogłasza dodatkowe wybory.
§63
1. Z wyboru przedstawicieli doktorantów w Radzie Wydziału sporządza się protokół, który
zawiera co najmniej:
1) skład Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej,
2) informacje o miejscu i terminie przeprowadzonych czynności wyborczych
3) listę zgłoszonych kandydatów,
4) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
5) liczbę oddanych kart,
6) liczbę głosów niewaŜnych,
7) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
8) listę osób wybranych,
9) podpisy wszystkich członków Komisji.
2. Protokół sporządza się w 4 egzemplarzach:
1) do akt Rady,
2) dla Rektora/Dziekanów,
3) dla Uczelnianej/Wydziałowej Komisji Wyborczej,
4) do podania do publicznej wiadomości.
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§64
W przypadku ustania członkostwa w Samorządzie lub rezygnacji przedstawiciela doktorantów w
Radzie Wydziału z pełnienia powierzonej funkcji, Zarząd zwołuje wybory uzupełniające na
wakujące stanowisko w terminie nieprzekraczającym 21 dni od dnia zwolnienia mandatu, w
trybie zgodnym z przepisami §62 ust. 1-10

Rozdział X
Wybory elektorów do kolegiów elektorskich
§65
1. Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów, zwanego dalej UKE, wspólne dla
doktorantów ze wszystkich wydziałów przeprowadza Komisja Wyborcza, o której mowa w §12
ust.2.
2. Wybory do Wydziałowego Kolegium Elektorów, zwanego dalej WKE, na kaŜdym z
wydziałów prowadzących/współprowadzących studia doktoranckie przeprowadza Komisja, o
której mowa w §12 ust.2.
§66
Czynne i bierne prawo wyborcze do UKE mają wszyscy doktoranci Uczelni, a w wyborach do
WKE doktoranci wydziału prowadzącego/współprowadzącego studia doktoranckie.
§67
1.Do przeprowadzenia wyborów do UKE i WKE stosuje się odpowiednio §61 ust.3, §62 ust.4,
6-10, §63.
2.Wybory do UKE przeprowadza się na zebraniu ogólnym doktorantów PG.

Rozdział XI
WaŜność wyborów
§68
KaŜdy doktorant ma prawo wnieść protest przeciwko waŜności wyborów, jeŜeli istnieje
uzasadnione przypuszczenie, Ŝe naruszono przepisy Regulaminu.
§69
1. Protest wnosi się na piśmie do przewodniczącego Komisji Wyborczej nie później niŜ 72
godziny po zakończeniu głosowania.
2. Protest powinien formułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których te
zarzuty zostały oparte.
§70
1. Komisja Wyborcza wydaje w terminie 5 dni od dnia zakończenia składania protestów decyzję
w sprawie waŜności wyborów.
2. Decyzja w sprawie waŜności wyboru co do którego złoŜono protest, powinna być
poprzedzona opinią Komisji Rewizyjnej.
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Rozdział XII
Postanowienia końcowe
§71
1. Regulamin moŜe być zmieniony uchwałą Rady podjętą w głosowaniu tajnym, większością co
najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy przedstawicieli.
2. Zmiany w Regulaminie wymagają wyraŜenia pozytywnej opinii przez Senat Politechniki
Gdańskiej co do ich zgodności z Ustawą i Statutem PG.
§72
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i innych przepisach prawnych
obowiązujących doktorantów PG, rozstrzyga Rada w porozumieniu z Komisją Rewizyjną.
2. W celu rozstrzygnięcia sprawy, Rada moŜe zasięgnąć opinii Zarządu.
§73
Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem zatwierdzenia przez Senat Politechniki Gdańskiej jego
zgodności z Ustawą i Statutem PG.

