REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
AWFIS W GDAŃSKU
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy Regulamin Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego
i Sportu w Gdańsku, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i tryb
działania samorządu doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdańsku, zwanej dalej w skrócie „AWFiS” bądź „Uczelnią”.
2. Uczestnicy prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu studiów
doktoranckich, zwani dalej „doktorantami” tworzą samorząd doktorantów, zwany
dalej „Samorządem”.
3. Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z 2005 roku) zwanej dalej „Ustawą”, Statutu
Uczelni oraz niniejszego Regulaminu.
4. Samorząd działa poprzez swoje organy, które są wyłącznym reprezentantem ogółu
doktorantów Uczelni.
5. Doktoranci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów,
w szczególności w kołach naukowych, na zasadach określonych w Ustawie.
6. Przedstawiciele samorządów doktorantów w uczelniach mogą utworzyć krajową
reprezentację doktorantów.
§2
1. Środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów Samorządu zapewnia
Uczelnia.
2. Samorząd do realizacji swych celów korzysta z pomieszczeń i środków technicznych
Uczelni w zakresie uzgodnionym z władzami Uczelni.
§3
1. Samorząd doktorantów prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw
doktoranckich, w tym: kształcenia, naukowych, socjalno-bytowych i kulturalnych.
2. Do zadań Samorządu, realizowanych poprzez jego organy należy w szczególności:
a) reprezentowanie ogółu doktorantów Uczelni,
b) obrona praw i interesów doktorantów,
c) współdziałanie z władzami Uczelni oraz nauczycielami akademickimi w celu
zapewnienia jak najwyższego poziomu kształcenia doktorantów i stworzenia im
jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności, w tym także
koniecznej pomocy materialnej,
d) występowanie do władz Uczelni z wnioskami dotyczącymi spraw doktorantów,
e) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących doktorantów na wniosek władz Uczelni,
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f) przedstawianie Senatowi Uczelni rocznego sprawozdania ze swojej działalności
w danym roku akademickim w terminie do 30 czerwca,
g) inicjowanie i wspieranie samopomocy doktoranckiej,
h) inspirowanie współpracy pomiędzy Samorządem i organizacjami zrzeszającymi
doktorantów,
i) decydowanie, na podstawie przepisów Ustawy, w sprawach rozdziału środków
finansowych przeznaczonych przez organy Uczelni na cele doktoranckie,
j) decydowanie, na podstawie przepisów Ustawy, w sprawach rozdziału środków
finansowych przeznaczonych na pomoc materialną,
k) prowadzenie działań na rzecz przestrzegania przez doktorantów zasad współżycia
koleżeńskiego.

Rozdział II
Organy Samorządu
§4
1. Organami Samorządu Doktorantów Uczelni są:
a) Rada Samorządu Doktorantów AWFiS, zwana dalej „Radą”,
b) Sąd Koleżeński Doktorantów AWFiS, zwany dalej „Sądem”.
§5
1. Rada Samorządu Doktorantów AWFiS składa się z trzech członków, wybranych
zwykłą większością głosów spośród doktorantów AWFiS na zebraniu ogółu
doktorantów AWFiS.
2. W skład Rady wchodzą:
c) Przewodniczący,
d) Wiceprzewodniczący,
e) Sekretarz,
Sekretarz pełni również funkcję Skarbnika.
3. Pracą Rady kieruje jej Przewodniczący. Przewodniczący Rady zwie się
Przewodniczącym Samorządu Doktorantów AWFiS.
4. Kadencja Rady trwa 2 lata.
5. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący.
6. Rada obraduje na posiedzeniach odbywających się nie rzadziej niż dwa razy w danym
semestrze akademickim.
7. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
8. Do kompetencji Rady należy:
a) reprezentowanie doktorantów przed władzami Uczelni i na zewnątrz,
b) uchwalenie Regulaminu Samorządu i jego zmian,
c) uchwalenie i dokonywanie zmian w regulaminie Sądu,
d) wybór i odwołanie przedstawicieli doktorantów bądź kandydatów do organów
oraz komisji Uczelni,
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e) wybór i odwołanie przedstawiciela/li doktorantów do ogólnokrajowej reprezentacji
doktorantów,
f) uczestniczenie przy tworzeniu przez władze Uczelni regulacji dotyczących
doktorantów,
g) na wniosek władz Uczelni oraz z własnej inicjatywy wyrażanie opinii w sprawach
dotyczących bezpośrednio doktorantów,
h) współdecydowanie wraz z Rektorem, na podstawie przepisów Ustawy,
w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy Uczelni
na cele doktoranckie,
i) współdecydowanie wraz z Rektorem, na podstawie przepisów Ustawy, w sprawie
podziału funduszu pomocy materialnej dla doktorantów,
j) przedstawianie Rektorowi bądź innemu właściwemu organowi Uczelni
sprawozdania z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie
rzadziej niż raz w roku akademickim,
k) decydowanie we wszystkich pozostałych sprawach dotyczących Samorządu, nie
zastrzeżonych przez przepisy Regulaminu bądź inne akty prawne do kompetencji
innych organów,
l) występowanie do władz Uczelni z wnioskiem o przekazanie uprawnień w zakresie
przyznawania świadczeń pomocy materialnej i odwołań od tych decyzji
odpowiednio komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej,
m) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Doktorantów w związku z ważnymi
sprawami dotyczącymi doktorantów,
n) inne, wynikające z niniejszego Regulaminu i przepisów prawa.

9. Ilekroć przepisy Statutu AWFiS, regulaminów AWFiS, Ustawy bądź innych aktów
prawnych przyznają określone kompetencje bądź uprawnienia „uczelnianemu
organowi uchwałodawczemu Samorządu” kompetencje te lub uprawnienia
przysługują Radzie Samorządu.
§6
Przedstawiciele Doktorantów do :
• Senatu,
• rad wydziałów,
• kolegium elektorów Uczelni,
• wydziałowych kolegiów elektorów,
• innych organów, komisji bądź ciał, w których wymagany jest udział doktorantów,
jak również kandydaci spośród doktorantów do:
• komisji dyscyplinarnej dla doktorantów,
• odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów,
• komisji stypendialnej (jeśli powstanie),
• odwoławczej komisji stypendialnej (jeśli powstanie);
są wybierani/przedstawiani przez Radę Samorządu Doktorantów spośród kandydatów
zgłoszonych przez doktorantów starostom doktoranckim.
Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów na posiedzeniu Rady.
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Członkowie Rady mogą być Przedstawicielami i uczestniczyć w pracach wszystkich w/w
organów, komisji bądź ciał, w których wymagany jest udział doktorantów.
§7
1. Starości Doktoranccy Roku AWFiS są wybierani na zebraniu doktorantów danego roku
studiów doktoranckich spośród uczestników danego roku studiów doktoranckich.
2. Starosta danego roku reprezentuje dany rok studiów doktoranckich wobec Kierownika
Studiów Doktoranckich, władz Uczelni oraz wobec Rady Samorządu Doktorantów.
§8
1.

Kadencja organów Samorządu Doktorantów i przedstawicieli doktorantów, o których
mowa w par.6 niniejszego regulaminu trwa dwa lata.
2. W razie wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji przeprowadza się wybory
uzupełniające według zasad obowiązujących dla wyborów.
§9
W trakcie kadencji utrata członkostwa w Radzie może nastąpić na skutek:
a) utraty statusu doktoranta,
b) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady, a w przypadku
rezygnacji Przewodniczącego – na ręce Wiceprzewodniczącego Rady,
c) ukarania jakąkolwiek karą przez komisję dyscyplinarną doktorantów,
d) odwołania przez 2 członków Rady wskutek niewywiązywania się ze swoich
obowiązków.
§10
Rektor uchyla uchwałę organu Samorządu niezgodną z przepisami prawa, Statutem Uczelni,
Regulaminem Studiów Doktoranckich lub niniejszym Regulaminem.

Rozdział III
Sąd Koleżeński
§11
Sąd Koleżeński Doktorantów jest organem Samorządu Doktorantów posiadającym
uprawnienia do orzekania, obok komisji dyscyplinarnych do spraw doktorantów,
w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów za naruszenie przepisów
obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta.
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§12
W skład sądu wchodzi 4 członków wybranych zwykłą większością głosów spośród grona
wszystkich doktorantów Uczelni na zebraniu ogółu doktorantów AWFiS.
Członkostwa w Sądzie Koleżeńskim nie można łączyć ze sprawowaniem innych funkcji
w Samorządzie Doktorantów.
§13
1. Sąd koleżeński może orzekać wobec doktorantów następujące kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) nagany z ostrzeżeniem.
2. W przypadku, gdy Sąd stwierdzi, iż wobec obwinionego doktoranta należy orzec karę
zawieszenia w prawach doktoranta lub karę wydalenia z Uczelni, wnioskuje do Rektora
o przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego przez komisję dyscyplinarną do
spraw doktorantów.
§14
1. Kadencja Sądu trwa dwa lata i kończy się wraz z wyborem nowego składu.
2. W trakcie kadencji utrata członkostwa w Sądzie może nastąpić na skutek:
a) utraty statusu doktoranta,
b) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Sądu, a w przypadku
rezygnacji Przewodniczącego – na ręce Przewodniczącego Rady Samorządu,
c) ukarania jakąkolwiek karą przez komisję dyscyplinarną doktorantów,
d) odwołania przez Radę Samorządu wskutek niewywiązywania się ze swoich
obowiązków.
§15
1. Pracami Sądu kieruje jego Przewodniczący wybrany spośród jego członków na
pierwszym posiedzeniu Sądu.
2. Na wniosek Przewodniczącego Sądu zostaje wybrany Sekretarz Sądu odpowiedzialny
za sprawozdawczość z posiedzeń i orzeczeń Sądu.
3. Wybory Przewodniczącego Sądu i Sekretarza dokonuje się zwykłą większością głosów
w obecności wszystkich członków Sądu.
§16
1. Orzeczenia Sądu podawane są do wiadomości zainteresowanych stron oraz władz
Uczelni.
2. Sąd orzeka w składzie 3-osobowym.
3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego obwinionemu przysługuje odwołanie do
odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów.
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§17
Przewodniczący Sądu składa Radzie Samorządu roczne sprawozdania z działalności Sądu
w danym roku akademickim, w terminie do 15 czerwca, lub w innym terminie
wyznaczonym przez Radę.
§18
Szczegółowy tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim reguluje uchwała Rady
Samorządu Doktorantów.

Rozdział IV
Zasady i tryb wyborów organów Samorządu oraz
przedstawicieli/kandydatów do władz i komisji Uczelni
§19
1. Wybory do organów Samorządu dokonywane są na ogólnych zebraniach doktorantów
i odbywają się podczas sesji zjazdowych, w terminie wyznaczonym każdorazowo przez
Przewodniczącego Rady; wybory dokonywane przez Radę Samorządu – na
posiedzeniach Rady.
2. Dla ważności wyborów nie wymaga się żadnego poziomu quorum, za wyjątkiem
wyborów dokonywanych przez Radę Samorządu, gdzie wymagana jest obecność
wszystkich członków Rady.
3. Ogólne zebranie doktorantów AWFiS wszystkich lat jest zwoływane do dnia
31 października każdego roku, a w ostatnim roku kadencji dodatkowo do 15 maja, oraz
w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego Rady.
4. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu doktorantowi.
5. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
6. Wyborów dokonuje się w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Rady może zarządzić
również tajne głosowanie.
7. Wyborów dokonuje się zwykłą większością głosów.
8. Wybory Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady spośród jej
członków dokonuje się zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków
Rady na jej pierwszym posiedzeniu.
9. Z wyboru sporządza się protokół.
10. Osoba wybrana może być w każdej chwili odwołana większością 2/3 głosów
uprawionych do głosowania.
11. Bierne prawo wyborcze posiada każdy doktorant AWFiS, o ile nie został pozbawiony
tego prawa prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej lub nie został
zawieszony w prawach doktoranta przez władze Uczelni.
12. Rada Samorządu może uchwalić regulamin wyborczy ustalający szczegółowy tryb
przeprowadzania wyborów.
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Rozdział V
Postanowienia Końcowe
§ 20
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu członkowie Zarządu Samorządu
Doktorantów przestają pełnić swe funkcje.
2. Skład Sądu Koleżeńskiego zostanie uzupełniony o 1 członka w trybie określonym
w niniejszym regulaminie.
3. Rada Samorządu Doktorantów, wybrana przed wejściem w życie niniejszego
Regulaminu, pełni swą funkcję do końca kadencji, na którą została wybrana.
Kompetencje Rady określa niniejszy Regulamin.

§ 21
1. Wszelkie wątpliwości związane ze stosowaniem niniejszego regulaminu rozstrzyga
Rada Samorządu.
2. W razie sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Statutu
Uczelni bądź Regulaminu Studiów Doktoranckich pierwszeństwo mają w kolejności
postanowienia Statutu Uczelni, następnie postanowienia Regulaminu Studiów
Doktoranckich.
3. Zmiana niniejszego regulaminu następuje w drodze uchwały Rady Samorządu i wymaga
zatwierdzenia przez Senat Uczelni w zakresie zgodności zmiany ze Statutem i Ustawą.
4. Wniosek w sprawie zmiany może zgłosić:
a) Rektor
b) Członek organu Samorządu
c) Kierownik Studiów Doktoranckich.
§ 22
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat Uczelni jego
zgodności ze Statutem i Ustawą.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc Regulamin Samorządu
Doktorantów AWFiS w Gdańsku, z dnia 17 maja 2006r.
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