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Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Wszyscy studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych przez Akademię 
Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego, zwanej dalej Uczelnią, tworzą Samorząd Studencki 
Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego, zwany dalej Samorządem.    
2. Samorząd Studencki działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, w szczególności 
art.202, Statutem Akademii oraz Regulaminem Samorządu Studenckiego Uczelni, zwanego dalej 
Regulaminem.  
3. Samorząd działa poprzez swoje organy. 

§ 2 

1. Samorząd dba o dobro wszystkich studentów Uczelni i wykonuje następujące zadania:  
a) reprezentuje ogół studentów Uczelni;  
b) współdziała z Władzami Uczelni oraz nauczycielami akademickimi w celu zapewnienia jak 

najwyższego poziomu kształcenia studentów i stworzenia im jak najlepszych warunków do 
zdobywania wiedzy i umiejętności, w tym także koniecznej pomocy materialnej;  

c) uczestniczy w realizacji zadań Wydziałów i Uczelni;  
d) broni praw studentów;  
e) działa na rzecz przestrzegania i propagowania przez studentów zasad współżycia 

koleżeńskiego;  
f) inicjuje i wspiera samopomoc studencką;  
g) inicjuje i organizuje wydarzenia artystyczne i naukowe;  
h) popiera inicjatywy studenckie w zakresie nauki, kultury, publicystyki i sportu;  
i) inspiruje współpracę pomiędzy samorządami i organizacjami studenckimi;  
j) decyduje na podstawie przepisów Ustawy, o rozdziale środków przeznaczonych przez 

organy Uczelni na cele studenckie, niezwiązane bezpośrednio z prowadzonym przez 
Uczelnię kształceniem;  

k) opiniuje decyzje Władz w sprawach finansowych, dydaktycznych i innych, przewidzianych 
w odpowiednich aktach prawnych;  

l) stwarza możliwość przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta przez Parlament 
Studentów RP w porozumieniu z Samorządem Studenckim; 
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 § 3 

1. Środki niezbędne do funkcjonowania Samorządu zapewniają odpowiednie organy Uczelni, na 
podstawie przepisów Ustawy. 
2. Środki pieniężne na działalność Samorząd uzyskuje: 

a)  w ramach środków przyznawanych przez Rektora Uczelni na podstawie ustawy;  
b)  z darowizn przeznaczonych na rzecz Samorządu;  
c) w ramach własnej działalności;  

3. Samorząd korzysta z pomieszczeń i środków technicznych Uczelni w zakresie ustalonym z 
Władzami Uczelni. 

Rozdział II 
Organy Samorządu Studenckiego AMFN 

  
§ 4 

1. Organy Samorządu są jedynym reprezentantem wszystkich studentów Uczelni. 
2. Organami Samorządu są: 

a) Walne Zgromadzenie Studentów, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem; 
b) Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego, zwana dalej Uczelnianą Radą;  
c) Rada Wykonawcza Samorządu Studenckiego, zwana dalej Radą Wykonawczą;  
d) Sąd Koleżeński;  
e) Komisja Rewizyjna;  

§ 5 

1. Bierne i czynne prawo wyborcze do organów Samorządu Studenckiego mają wszyscy studenci 
Uczelni.  
2. Prawa wyborcze nie przysługują osobom pozbawionym tych praw przez orzeczenie komisji 
dyscyplinarnej.  
3. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa Regulamin Wyborczy Samorządu 
Studenckiego stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. 
4. Kadencja organów Samorządu trwa 4 lata i rozpoczyna się pierwszego września, a kończy 
ostatniego dnia sierpnia. Co cztery lata wybory samorządu powinny pokrywać się z wyborami 
organów uczelni. 

Walne Zgromadzenie 
§ 6 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem wyborczym i kontrolnym Samorządu, w jego 
skład wchodzą wszyscy studenci Uczelni. 
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a) zwoływane jest na wniosek Uczelnianej Rady lub na wniosek Rektora, Prorektora ds. 
studenckich lub na wniosek minimum 30% wszystkich studentów Uczelni; 

b) wybiera przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu (który jest jednocześnie 
przedstawicielem studentów w Senacie) oraz Komisję Rewizyjną; 

c) może uchylić każdą uchwałę podjętą przez Uczelnianą Radę, kwalifikowaną większością 
głosów, tj. 50% + 1 głos; 

2. Studenci poszczególnych wydziałów wybierają swoich przedstawicieli w Uczelnianej Radzie 
(będących jednocześnie przedstawicielami studentów w Senacie i Radach Wydziału), Radach 
Wydziału, Uczelnianym Kolegium Elektorów i Wydziałowych Kolegiach Elektorów; 

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego AMFN 
§ 7 

1. Uczelniana Rada jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu. 
2. W skład Uczelnianej Rady wchodzą: Przewodniczący Uczelnianej Rady (Samorządu) oraz po 
jednym przedstawicielu każdego wydziału.  
3. Tryb wyboru członków Uczelnianej Rady określa Regulamin wyborczy (załącznik nr 1). 
4. W skład Uczelnianej Rady wchodzi:  

a) Przewodniczący 
b) Dwóch zastępców przewodniczącego 
c) Skarbnik 
d) Sekretarz  

5. Kompetencje Uczelnianej Rady: 
a) reprezentuje Samorząd wobec władz Uczelni oraz poza Uczelnią i składa oświadczenia 

woli w jego imieniu, 
b) wnioskuje do Władz Uczelni w sprawach dotyczących budżetu Samorządu; 
c) uchwala oraz zmienia Regulamin Samorządu Studenckiego; 
d) uzgadnia z Senatem Regulamin Studiów i jego ewentualne zmiany (art. 161, ust. 2); 
e) Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą i organem samorządu doktorantów dokonuje 

podziału dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 7 i ust. 4. (art. 174 ust. 2); 
f) wnioskuje do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub  rektora o przekazanie 

uprawnień w zakresie przyznawania stypendium, socjalnego, stypendium specjalnego dla 
osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych stypendiów 
odpowiednio komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej (art. 175 ust.4) 

g) deleguje studentów do wydziałowych komisji stypendialnych i odwoławczej komisji 
stypendialnej (art. 177 ust.1 i 2) 

h) bierze udział w ustaleniu dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania 
się o stypendium socjalne ( art. 179 pkt.2) 

i) Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą ustala regulamin ustalania wysokości 
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów o których mowa 
w art. 173. ust. 1 pkt. 1-3 i 8, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń 
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pomocy materialnej dla studentów, wzory wniosków o przyznanie świadczeń, wzór 
oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób 
udokumentowania sytuacji materialnej studenta.  

j) decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy 
uczelni na cele studenckie oraz przedstawianie organom uczelni sprawozdania z rozdziału i 
rozliczenia tych środków, nie rzadziej niż raz w roku akademickim; 

k) deleguje przedstawicieli do udziału w zjazdach delegatów Parlamentu Studentów 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

l) opiniuje plany studiów i programy kształcenia; 
m) ma prawo do zgłaszania umotywowanych wniosków do odpowiednich organów Uczelni i 

wyrażania opinii we wszystkich sprawach związanych z procesem kształcenia i 
wychowania; 

n) podejmuje decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej lub strajku studenckim (art. 
206); 

o) podejmuje decyzje określone w Statucie Uczelni oraz w sprawach nie należących do 
kompetencji innych organów Samorządu; 

p) może udzielić pełnomocnictwa członkom Samorządu do występowania w imieniu 
Samorządu; 

q) wybór członków Sądu Koleżeńskiego oraz Rady Wykonawczej spośród przedstawicieli 
studentów w Radach Wydziału; 

r) wybór przedstawicieli do: Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów, Odwoławczej Komisji 
Dyscyplinarnej ds. studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich, Rady 
Bibliotecznej (spośród społeczności akademickiej) oraz innych komisji. 

6. Uczelniana Rada obraduje na posiedzeniach przy co najmniej ¾ członków wchodzących w 
skład organu. 
7. Posiedzenia Uczelnianej Rady zwołuje Przewodniczący:   

a) z własnej inicjatywy 
b) na wniosek przynajmniej jednego członka Uczelnianej Rady, 
c) na wniosek Rektora lub Prorektora ds. studenckich. 

8. Na każdym posiedzeniu Uczelnianej Rady, Sekretarz jest zobowiązany do sporządzenia 
protokołu z posiedzenia, zawierającego listę obecności. W razie jego nieobecności, 
Przewodniczący wyznacza protokolanta, który pełni jego funkcje. 
9. Uczelniana Rada jest reprezentantem studentów i wchodzi w skład Senatu Uczelni. 

Rada Wykonawcza Samorządu Studenckiego 
§ 8 

1.  Rada Wykonawcza jest organem wykonawczym Samorządu. 
2.  Rada Wykonawcza liczy co najmniej 4 członków wybieranych przez Uczelnianą Radę spośród 
przedstawicieli studentów w Radach Wydziału, z zastrzeżeniem, że każdy wydział musi posiadać 
co najmniej jednego przedstawiciela. 
3. Rada Wykonawcza Samorządu na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, 
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który kieruje jej pracami. 
4. Kompetencje Rady Wykonawczej: 

a) wykonywanie uchwał Uczelnianej Rady 
b) wspieranie działalności innych organów Samorządu Studenckiego 
c) realizacja budżetu Samorządu Studenckiego 
d) zgłaszanie wniosku do Rektora w sprawie przekazana sprawy studenta do Sądu 

Koleżeńskiego zamiast do rzecznika dyscyplinarnego (Komisji dyscyplinarnej) 
e) uzgadnia decyzje w sprawie przyznawania stypendiów z funduszu stypendialnego uczelni 

(art. 104 ust. 2) 
f) opracowuje i promuje kodeks etyki studenta (art. 202) 
g) rozpatruje wnioski uczelnianych organizacji studenckich, a także działających w uczelni 

stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub studentów i nauczycieli 
akademickich w sprawach dotyczących uczelni 

5. Zebrania Rady Wykonawczej zwołuje Przewodniczący Rady Wykonawczej:   
a) z własnej inicjatywy 
b) na wniosek 25% członków Walnego Zgromadzenia, 
c) na wniosek Rektora lub Prorektora ds. studenckich. 

6. Na każdym posiedzeniu Rady Wykonawczej Sekretarz jest zobowiązany do sporządzenia 
protokołu zebrania, zawierającego listę obecności. W razie jego nieobecności, Przewodniczący 
wyznacza protokolanta, który pełni jego funkcje. 

7. W zebraniach Rady Wykonawczej mają prawo uczestniczyć wszyscy studenci Uczelni, w 
charakterze słuchacza z prawem do zabrania głosu, udzielonego przez prowadzącego zebranie, 
jednak bez prawa udziału w głosowaniu. 

8. Rada Wykonawcza podejmuje decyzja zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 
składu. 

9. Członkowie Rady Wykonawczej mogą zostać odwołani przez Uczelnianą Radę Samorządu 
Studenckiego zwykłą większością głosów. 

§ 9 

1. Uczelniana Rada oraz Rada Wykonawcza mają prawo: 
a) wykorzystywać w trakcie wykonywania swych działań niezbędne środki materialne 

przyznane na mocy Ustawy przez organy Uczelni, 
b) korzystać z pomocy wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni przy realizacji swych 

zadań, 
c) korzystać z pomocy studentów w ramach wykonywanych działań, 

2. Uczelniana Rada oraz Rada Wykonawcza do realizacji swych celów korzysta z pomieszczeń i 
środków technicznych Uczelni, w zakresie uzgodnionym z Władzami Uczelni. 

Sąd Koleżeński 
§ 10 
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1. Student za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające 
godności studenta ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed 
Sądem Koleżeńskim Samorządu Studenckiego, zwanym dalej Sądem Koleżeńskim. 
2. Student za ten sam czyn nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję 
dyscyplinarną. 
3. Skład Sądu Koleżeńskiego powoływany jest przez Uczelnianą Radę z przedstawicieli studentów 
w Radach Wydziału. 
4. Sąd Koleżeński jest organem dwuinstancyjnym.  
5. W skład Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji wchodzi 5 członków 
6. W skład Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji wchodzi 5 członków.  
7. Sąd Koleżeński orzeka pod przewodnictwem Przewodniczącego składu orzekającego.  
8. W skład Sądu Koleżeńskiego zarówno I jak i II instancji wchodzą: 
a) Przewodniczący 
b) zastępca przewodniczącego 
c) sekretarz 
d) dwóch członków 
9. Członkowie Sądu Koleżeńskiego spośród samych siebie wyznaczają osoby na odpowiednie 
funkcje.  
10. Karami dyscyplinarnymi nakładanymi przez sąd koleżeński są: 

a) upomnienie; 
b) nagana; 
c) nagana z ostrzeżeniem; 

11. Sąd koleżeński jest niezawisły w zakresie orzekania. 
12. Sąd koleżeński rozstrzyga samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie jest 
związany rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego 
skazującego wyroku sądu. 
13. Sąd Koleżeński nie może być odwołany przez Uczelnianą Radę. 

§ 11 
Wszczęcie postępowania; wznowienie 

1. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek Rektora. 
2. Wymierzenie studentowi kary za ten sam czyn w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w 
sprawach o wykroczenia nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania przed sądem 
koleżeńskim. 
3. Nie stosuje się przedawnienia w odniesieniu do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 
wobec studenta, któremu zarzuca się popełnienie plagiatu. 
4. Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić, jeżeli: 

a) w związku z postępowaniem dopuszczono się rażącego naruszenia prawa, a istnieje 
uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia; 

b) po wydaniu orzeczenia ujawniły się nowe fakty lub dowody nieznane w chwili jego 
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wydania, wskazujące na to, że obwiniony jest niewinny, skazano go za popełnienie innego 
czynu lub komisja bezpodstawnie umorzyła postępowanie; 

c) w trakcie postępowania naruszono przepisy, przez co uniemożliwiono lub w poważnym 
stopniu utrudniono obwinionemu korzystanie z prawa do obrony. 

6. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego może wnieść osoba ukarana w terminie 
trzydziestu dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej wznowienie. 
7. Obwinionemu studentowi służy prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie 
obrońcy. 

§ 12 
Jawność rozprawy; wyłączenie 

1. Rozprawa przed sądem koleżeńskim jest jawna. 
2. Sąd Koleżeński wyłącza jawność postępowania w całości lub w części, jeżeli jawność mogłaby 
obrażać dobre obyczaje albo jeżeli wymaga tego interes obwinionego, uczelni lub osób trzecich. 
Wyłączenie jawności nie obejmuje ogłoszenia orzeczenia. 
3. Sąd koleżeński wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której wysłuchuje 
obwinionego lub jego obrońcy oraz ewentualnych światków. 

§ 13 
Odwołanie 

1. Od orzeczenia sądu koleżeńskiego stronom przysługuje odwołanie. 
2. Odwołanie wnosi się do sądu koleżeńskiego drugiej instancji w terminie czternastu dni od dnia 
doręczenia orzeczenia. 

Komisja Rewizyjna 
§ 14 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Samorządu. 
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. 
3. Nie można być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej i innych organów Samorządu. 
4. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i jego zastępcę. 
5. Przewodniczący kieruje pracami Komisji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
6. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej uchwala Komisja Rewizyjna.  
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na dwóch  

członków Komisji. 
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają przy akceptacji co najmniej połowy członków 

Komisji. 
9. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

a) sprawowanie kontroli na przestrzeganiem postanowień Regulaminu Samorządu; 
b) sprawowanie kontroli nad bieżącą działalnością organów Samorządu; 
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c) kontrolowanie sposobu wydatkowania przez organy Samorządu środków przeznaczonych 
przez organy Uczelni do dyspozycji Samorządu; 

d) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych miedzy organami Samorządu; 
e) występowanie do Rektora z wnioskiem o uchylenie decyzji organów Samorządu 

sprzecznych z prawem lub przepisami niniejszego Regulaminu; 
f) przeprowadzanie innych kontroli zleconych przez organy Samorządu lub grupę co 

najmniej 20 osób ze społeczności studenckiej. 

Komisje studenckie 
§ 15 

1. Komisja studencka do celów doraźnych powoływana jest do zbadania lub przeprowadzenia 
sprawy, która jest wskazana we wniosku o powołanie tejże komisji.  

2. Liczba Komisji studenckich wynika z bieżących potrzeb Samorządu. 
3. Komisja studencka powoływana jest przez Uczelnianą Radę. 
4. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji, który kieruje jej pracami. 
5. Przewodniczący Uczelnianej Rady nadzoruje prace komisji. 
6. Komisje po zakończeniu swojej działalności składają raport Uczelnianej Radzie. 

Rozdział IV 
Postanowienia końcowe 

§16 

1. Niniejszy Regulamin oraz ewentualne jego późniejsze zmiany wchodzą w życie po stwierdzeniu 
przez Senat Uczelni jego zgodności z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ze Statutem 
Uczelni.  
2. Po wejściu w życie niniejszego regulaminu długość mandatów studentów we wszystkich 
organach ulega przedłużeniu i wygasa z dniem 30 listopada 2014 roku. 
3. Kolejna kadencja rozpocznie się dnia 1 grudnia 2014 roku i zakończy dnia 30 sierpnia 2016 
roku. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studenckiego Akademii 
Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy: 

Regulamin Wyborczy Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej 
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Wybory do organów Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej imienia Feliksa 

Nowowiejskiego w Bydgoszczy, zwanej dalej Uczelnią odbywają się zgodnie z 
postanowieniami: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, 
Statutu Uczelnią, Regulaminu Samorządu Studenckiego Uczelnią oraz niniejszego 
Regulaminu. 

2. Organem właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów do organów Samorządu 
Studenckiego jest Uczelniana Komisja Wyborcza zwana dalej UKW. oraz Wydziałowe 
Komisje Wyborcze zwane dalej WKW. 

3. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi Uczelnią z wyłączeniem 
studentów zawieszonych w prawach studenta.  

4. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi Uczelnią z wyłączeniem 
studentów, zawieszonych w prawach studenta. 

5. Wybory do organów Samorządu Studenckiego odbywają się w głosowaniu tajnym. 

6. Kadencja przedstawicieli studentów we wszystkich organach Uczelni i Samorządu trwa 2 
lata. 

7. Mandat studentów ostatniego roku wygasa w ostatnim roku studiów zgodnie z planem 
studiów, najpóźniej z ostatnim dniem sierpnia.  

§ 2 

Zgłoszenia i kandydaci 

1. Kandydatów mogą zgłaszać wszystkie osoby posiadające czynne prawo wyborcze i 
należące do danej grupy wyborczej. Sposób zgłaszania kandydatów oraz dodatkowe 
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wymogi formalne określa UKW. 

2. Kandydaci, którzy studiują na więcej niż jednym wydziale, mogą kandydować na 
dowolnym z nich, jednakże w przypadku uzyskania do danego organu mandatów z różnych 
wydziałów, student musi wybrać w terminie wskazanym przez UKW, który wydział 
zamierza reprezentować (w danym organie można mieć tylko jeden mandat). 

3. Kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Wzory formularzy określa 
UKW. 

Rozdział II 
WYBORY DO SENATU, KOMISJI REWIZYJNEJ, RAD WYDZIAŁÓW, 

UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW I WYDZIAŁOWYCH 

KOLEGIÓW ELEKTORÓW. 
§ 3 

Wybory do Senatu i Komisji Rewizyjnej 

1. Skład senatu określa Statut Uczelni. 

2. Wybory przeprowadza właściwa Komisja Wyborcza. 

3. Tryb i zasady wyborów określa regulamin wyborczy imienia Feliksa Nowowiejskiego w 
Bydgoszczy. 

4. Studenci dysponują w Senacie 5 mandatami, w związku z tym wybory przeprowadza się z 
zachowaniem zasady, że każdy wydział wybiera swojego przedstawiciela, natomiast piąty 
mandat wybiera ogół studentów. 

5. Wybory do Senatu są jednocześnie wyborami do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. 

6. Studenci kandydujący do Senatu składają jednocześnie zgodę na kandydowanie do 
Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Brak którejkolwiek z tych zgód jest 
jednoznaczny z odmową kandydowania do Senatu i Uczelnianej Rady Samorządu 
Studenckiego 

7. Rezygnacja z mandatu w Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego jest jednoznaczna z 
rezygnacją z mandatu w Senacie. 

8. Rezygnacja z mandatu w Senacie jest jednoznaczna z rezygnacją z mandatu w Uczelnianej 
Radzie Samorządu Studenckiego. 

9. Komisja Rewizyjna wybierana jest spośród wszystkich studentów zwykłą większością głosów. 
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Wybory przeprowadza UKW. 

§ 4 

Wybory do Rad Wydziałów 

1. Skład rad wydziałów określa Statut Uczelni. 

2. Wybory przeprowadza właściwa Komisja Wyborcza. 

3. Tryb i zasady wyborów określa regulamin wyborczy Akademii Muzycznej imienia Feliksa 
Nowowiejskiego w Bydgoszczy. 

4. Osoby kandydujące do Rad Wydziału razem ze zgodą na kandydowanie do Rady Wydziału 
składają jednocześnie zgodę na kandydowanie do Rady Wykonawczej Samorządu i Sądu 
Koleżeńskiego. Brak którejkolwiek z tych zgód oznacza brak zgody na kandydowanie do 
Rady Wydziału. 

5. Wycofanie zgody na kandydowanie do Rady Wykonawczej lub Sądu Koleżeńskiego lub 
rezygnacja z mandatu w którymkolwiek z tych organów jest jednoznaczna z rezygnacją z 
mandatu w radzie wydziału. 

6. Rezygnacja z mandatu w radzie wydziału jest jednoznaczna z rezygnacją z mandatu w Radzie 
Wykonawczej Samorządu, Sądzie Koleżeńskim.  

 § 5 

Wybory elektorów do Wydziałowych Kolegiów Elektorów 
1. Skład wydziałowych kolegiów elektorów określa Statut Uczelni. 

2. Wybory przeprowadza właściwa Komisja Wyborcza. 

3. Tryb i zasady wyborów określa regulamin wyborczy Akademii Muzycznej imienia Feliksa 
Nowowiejskiego w Bydgoszczy. 

§ 6 

Wybory elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów 

1. Skład uczelnianego kolegium elektorów określa Statut Uczelni 

2. Wybory przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza.  

3. Tryb i zasady wyborów określa Regulamin Wyborczy Akademii Muzycznej imienia Feliksa 
Nowowiejskiego w Bydgoszczy. 

4. Liczbę mandatów dla każdego wydziału określa się następująco: 

a) Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku: dwa mandaty (2 studentów), 
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b) Wydział Instrumentalny: dwa mandaty (1 student, 1 doktorant), 

c) Wydział Wokalno-Aktorski: dwa mandaty (2 studentów), 

d) Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej: 2 mandaty (2 studentów). 

Rozdział IV 

WYBORY ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

§ 7 
1. Przedstawiciele studentów w Senacie stanowią jednocześnie Uczelnianą Radę Samorządu 

Studenckiego. 

2. Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego wybiera ogół studentów 
Uczelni. 

3. Pozostałych członków Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego wybierają studenci 
poszczególnych wydziałów. 

4. Pozostałe funkcje poza funkcją Przewodniczącego rozdzielają między sobą członkowie Rady 
samorządu na pierwszym zebraniu na wniosek Przewodniczącego. 

5. Radę Wykonawczą Samorządu oraz Sąd Koleżeński wybiera Rada Samorządu z 
przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału (z zastrzeżeniem punku 6). 

6. Funkcje w Radzie Samorząd, Radzie Wykonawczej Samorządu, Komisji Rewizyjnej i Sądzie 
Koleżeńskim nie mogą być łączone. 

7. Osoby które uzyskały mandat zarówno w senacie jak i w Radzie Wydziału, uzyskują 
automatycznie mandat w Radzie Samorządu natomiast nie mogą być wybrane do Rady 
Wykonawczej, Sądu Koleżeńskiego ani Komisji Rewizyjnej. 

8. Osoby które w trakcie pełnienia funkcji w Radzie Wykonawczej Samorządu, Sądzie 
Koleżeńskim albo w Komisji Rewizyjnej uzyskają mandat w Senacie (co jest jednoznaczne z 
mandatem w Radzie Samorządu), automatycznie tracą funkcje w wyżej wymienionych 
organach samorządu z dniem rozpoczęcia sprawowania mandatu w Senacie. 

9. Przedstawiciele poszczególnych wydziałów w Senacie i Radzie samorządy studenckiego (a więc 
wszyscy oprócz Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego) są równocześnie 
reprezentantami wydziałów w poszczególnych radach wydziałów. 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 8 
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1. Wszystkie sprawy dotyczące wyborów rozstrzyga Uczelniana Komisja Wyborcza na 
podstawie Ustawy, Regulaminu Wyborczego oraz Statutu Uczelni.  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