REGULAMIN
SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
AKADEMII MUZYCZNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY
§1
Postanowienia ogólne
1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich
(zwani dalej Doktorantami) Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 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 (t.j.Dz. U. 2016.1842), zwanej
dalej „Ustawą”,
b) Statutu Akademii Muzycznej z dnia 17 lutego 2012 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 co Samorząd celach.
5. Uczelnia zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania Samorządu Doktorantów, przy
czym Samorząd nie posiada odrębnego budżetu.
6. Cele i formy działania Samorządu Doktorantów:
a) obrona praw doktorantów,
b) reprezentacja interesów doktorantów w Uczelni i poza nią,
c) wyrażanie opinii środowiska doktorantów w sprawach, którymi społeczność ta jest
zainteresowana,
d) udział poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych Uczelni, na zasadach
określonych w ustawie i Statucie Uczelni
e) udział w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących doktorantów, w szczególności
współpracuje z organami Uczelni w działaniach zmierzających do poprawy systemów
kształcenia i wsparcia sytuacji materialnej doktorantów.
§2
Organy Samorządu
1. Organami samorządu są:
a) Walne Zgromadzenie Doktorantów Uczelni, zwane dalej „Zgromadzeniem”,

b) Zarząd Samorządu Doktorantów, zwany dalej „Zarządem”,
c) Sąd Koleżeński,
2. Członkowie organów Samorządu pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu
wynagrodzenia.
3. Uchwały organów Samorządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu organu, w głosowaniu jawnym, poza uchwałami w sprawach osobowych, które
podejmowane są zawsze w sposób tajny.
4. Do przeprowadzenia wyborów do organów Samorządu wymagana jest obecność co najmniej połowy
składu Zgromadzenia Doktorantów Uczelni. W przypadku braku quorum na Zgromadzeniu
wyborczym, kolejny termin wyborów odbywa się 15 minut po poprzednim terminie, bez względu na
liczbę osób obecnych na Zgromadzeniu.
5. Do kandydowania do Samorządu Doktorantów albo do organów Uczelni, do których kandydatów
wskazuje lub wybiera Samorząd Doktorantów, konieczna jest uprzednia pisemna zgoda kandydata.
6. Z każdego głosowania sporządzony zostaje protokół podpisany przez protokolanta.
7. Kadencja organów Samorządu i ich członków trwa cztery lata i pokrywa się z kadencją władz
Uczelni.
8. Walne Zgromadzenie Doktorantów Uczelni winno być zwołane co najmniej raz w roku, nie później
niż do 30 maja.

§3.
Walne Zgromadzenie
1. Wszyscy doktoranci są członkami Walnego Zgromadzenia Doktorantów.
2. Zgromadzenie jest organem stanowiącym Samorządu.
3. Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:
a) wybór i odwołanie Przewodniczącego Samorządu Doktorantów oraz członków Zarządu
Samorządu Doktorantów,
b) zatwierdzanie corocznych sprawozdań Samorządu,
c) zmiana Regulaminu Samorządu Doktorantów
d) wybór członków Sądu Koleżeńskiego,
e) 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 z częstotliwością podyktowaną potrzebami
Doktorantów.
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 pisemną komunikacji elektronicznej.
6. Z obrad Zgromadzenia sporządzony zostaje protokół.
7. Każdy członek Zgromadzenia ma jeden głos.

§ 4.
Zarząd
1. Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu.
2. Zarząd kieruje działalnością Samorządu i podejmuje wszelkie decyzje wyraźnie nie zastrzeżone do
kompetencji Walnego Zgromadzenia Samorządu Doktorantów Uczelni.
3. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Samorządu Doktorantów
Uczelni.
4. Zarząd składa się z trzech członków, w tym z Przewodniczącego Samorządu, jego Zastępcy oraz
sekretarza.
5. Przewodniczącego Zarządu wybiera Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu, zaś pozostali
członkowie Zarządu wybierani są podczas wspólnego głosowania jako kandydaci, którzy uzyskali
kolejno dwie najwyższe liczby głosów. Zarząd po wyborach we własnym gronie określa, który z dwóch
członków piastuje funkcję Zastępcy Przewodniczącego, a który Sekretarza.
6. Do zadań Przewodniczącego Samorządu Doktorantów należy kierowanie pracą Zarządu,
reprezentowanie Samorządu wobec Uczelni oraz sprawowanie funkcji reprezentacyjnych.
Przewodniczący automatycznie staje się przedstawicielem Doktorantów w Senacie Uczelni.
7. Jeżeli w trakcie kadencji Zarządu, w stosunku do jednego z jego członków ustanie członkostwo
w Samorządzie lub jeden z członków Zarządu złoży rezygnację, lub zajdzie inna okoliczność
powodująca wakat w Zarządzie, pozostały skład Zarządu organizuje niezwłocznie wybory
uzupełniające.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się wedle potrzeby oraz z inicjatywy członków Zarządu.
9. Z każdego posiedzenia sporządzony zostaje protokół.
10. 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) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych wyraźnie do kompetencji
Zgromadzenia
b) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
c) organizacja pracy Samorządu,
d) zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia, w tym zarządzenie wyborów
e) współpraca z organami Uczelni w sprawach należących do zakresu działania Samorządu,
f) podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji doktorantów oraz przestrzegania ich praw,
g) podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska doktorantów i rozwojowi
współpracy koleżeńskiej,
h) przygotowanie kodeksu etyki doktoranta
i) wyznaczanie kandydatów do Komisji uczelnianych,
j) kierowanie do Rektora wniosków w trybie art.214 ust.1 ustawy.
§5
Sąd Koleżeński
1. Sąd Koleżeński jest organem posiadającym uprawnienia dyscyplinarne wobec doktorantów Uczelni.
2. Członków Sądu Koleżeńskiego w liczbie 6 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 terminów posiedzeń i protokolantów .
5. Sąd Koleżeński orzeka w swoim 3-osobowym składzie zarówno w pierwszej jak i w drugiej instancji i
to tylko w przypadku, gdy Rektor przekaże sprawę do sądu koleżeńskiego zamiast do rzecznika
dyscyplinarnego.
6. Członek Sądu Koleżeńskiego, który rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji, nie może być
członkiem składu orzekającego w tej sprawie w drugiej instancji.
7. W postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim obwiniony doktorant ma prawo do korzystania z
obrońcy.
8. Sąd Koleżeński może wymierzyć wyłącznie nastepujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) nagana z ostrzeżeniem
9. Do odwołań od kar i kompetencji organów samorządu zastosowanie mają przepisy art.226 ust.1 w
związku z art.211-224 ustawy.

§ 6.
Przepisy końcowe i przejściowe
1. . W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Ustawę, Statut Uczelni oraz inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat Uczelni jego zgodności
z Ustawą i Statutem Uczelni.
3. Dotychczasowe organy Samorządu, jak też przedstawiciele doktorantów w innych organach lub
Komisjach w Uczelni wybrani lub wskazani do nich przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu
zachowują swój mandat do czasu upływu kadencji, chyba że zajdą okoliczności powodujące jego
wygaśnięcie w trakcie kadencji. Wówczas do uzupełnienia składów lub wyznaczenia do organów lub
Komisji w Uczelni zastosowanie ma już niniejszy Regulamin.

