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DZIAŁ I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem jest organem zrzeszającym 

wszystkich uczestników studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej prowadzonych na 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, zwanym w niniejszym regulaminie Uczelnią 

lub UP w Lublinie. 

2. Samorząd działa na terenie UP w Lublinie i jest integralną częścią społeczności 

akademickiej. 

 

§2 

 

1. Samorząd działa na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności na podstawie 

następujących aktów prawnych: 

1) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

poz. 1668 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, 

2) Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  wprowadzonego uchwałą 

88/2018 - 2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. zwanego dalej Statutem, 

3) Niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów UP w Lublinie, zwanego dalej 

Regulaminem, 

4) Regulaminu Szkoły Doktorskiej, 

5) Przepisów wewnętrznych UP w Lublinie. 

 

§3 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Samorządu, a także tryb wyboru 

przedstawicieli doktorantów do organów wyborczych oraz organów Uczelni, zgodnie ze 

Statutem UP w Lublinie. 

 

§4 

 

1. Samorząd realizuje swoje zadania poprzez działania Organów Samorządu do których 

należą: 

1) Plenum Doktorantów, zwane dalej Plenum, 

2) Rada Samorządu Doktorantów jako organ uchwałodawczy, zwana dalej Radą 

Doktorantów, 

3) Zarząd Samorządu Doktorantów jako organ wykonawczy, zwany dalej Zarządem 

SD, 

4) Przewodniczący Samorządu Doktorantów jako organ samodzielny, zwany dalej 

Przewodniczącym SD, 

5) Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów, zwana dalej Komisją Wyborczą. 
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2. Organy Samorządu są jedyną, niezależną i demokratyczną reprezentacją ogółu 

doktorantów UP w Lublinie. 

3. Organy Samorządu prowadzą działalność w zakresie reprezentacji spraw i interesów 

środowiska doktorantów, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych. 

4. Organy Samorządu współuczestniczą w realizacji zadań Uczelni. 

 

§5 

 

Organy Samorządu mają prawo nawiązywania współpracy z lokalnymi, krajowymi i 

międzynarodowymi organizacjami o takim samym lub pokrewnym charakterze i celach, w 

szczególności z Krajową Reprezentacją Doktorantów. 

 

§6 

Samorząd Doktorantów: 

1. Może ustanawiać stypendia i nagrody z funduszu będącego do jego wyłącznej dyspozycji. 

2. Posiada własną skrzynkę e-mailową w domenie Uczelni oraz logo, stanowiące załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów UP w Lublinie. 

3. Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania Samorządu Doktorantów, w 

tym infrastrukturę i środki finansowe, którymi Samorząd Doktorantów dysponuje w 

ramach swojej działalności. 

 

§7 

 

1. Samorząd Doktorantów przez swoje Organy: 

1) Reprezentuje interesy i stoi na straży praw doktorantów, 

2) Wyraża opinie społeczności doktorantów w sprawach, którymi społeczność ta jest 

zainteresowana, 

3) Podejmuje działania na rzecz integracji środowiska doktorantów, 

4) Promuje obowiązujący na UP w Lublinie Kodeks Etyki Doktoranta, 

5) Koordynuje organizację wzajemnej pomocy, współpracy koleżeńskiej, a także 

działalności naukowej, kulturalnej i społecznej doktorantów w obrębie Uczelni i 

poza nią, 

6) Współdecyduje w sprawach doktorantów UP w Lublinie, poprzez uczestnictwo 

swoich przedstawicieli w obradach i działaniach organów kolegialnych Uczelni na 

zasadach określonych w Ustawie i Statucie UP w Lublinie, 

7) Decyduje wraz z właściwymi organami Uczelni w sprawach zasad przyznawania 

świadczeń ze środków Uczelni w zakresie przeznaczonym dla doktorantów oraz 

rozdziela środki finansowe przeznaczone na działalność Samorządu, 

8) Współdziała z organami Uczelni na rzecz poprawy sytuacji doktorantów, 

przestrzegania ich praw, a także poprawy jakości kształcenia, 

9) Decyduje w innych sprawach powierzonych przez władze UP w Lublinie, a także 

realizuje inne zadania określone Ustawą, Statutem UP w Lublinie, Regulaminem 

Samorządu Doktorantów, Regulaminem Szkoły Doktorskiej oraz pozostałymi 

obowiązującymi przepisami prawa. 



 

3 
 

2. Samorząd realizuje swoje cele poprzez: 

1) Występowanie z inicjatywami i wnioskami do władz Uczelni, 

2) Wyrażanie opinii własnej lub na prośbę Władz Uczelni w sprawach dotyczących 

środowiska doktorantów, 

3) Opiniowanie projektów uchwał i decyzji Organów UP w Lublinie w sprawach 

wskazanych w Ustawie oraz Statucie, 

4) Powoływanie Komisji Stałych i Problemowych, 

5) Upowszechnianie nauki i działalności naukowej. 

 

 

DZIAŁ II 

 

Organizacja Samorządu Doktorantów 

 

§8 

 

Zasady działania organów Samorządu Doktorantów ustala Regulamin uchwalony przez 

Plenum oraz Radę Samorządu Doktorantów i zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie. 

 

§9 

 

1. Wszyscy Członkowie Samorządu Doktorantów są zobowiązani do przestrzegania 

Regulaminu oraz Uchwał Plenum Doktorantów. 

2. Wszyscy Członkowie Samorządu Doktorantów posiadają czynne oraz bierne  prawo 

wyborcze oraz prawo do uczestnictwa w pracach Rady Doktorantów poprzez zgłaszanie 

opinii i wniosków do Rady Doktorantów. 

3. Członkowie organów Samorządu pełnią swoje funkcje społecznie. 

 

§10 

 

Członkiem Organów Samorządu Doktorantów nie może być doktorant ukarany karą 

dyscyplinarną orzeczoną przez Rektora UP w Lublinie albo Komisję Dyscyplinarną ds. 

Doktorantów na zasadach określonych w Ustawie oraz Statucie. 

 

§11 

 

1. Właściwy Organ uchwałodawczy Samorządu podejmuje decyzje oraz wyraża swoje 

opinie w postaci Uchwał sporządzonych w formie pisemnej i syngowanych przez 

Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów. 

2. Organy Samorządu podejmują decyzje zgodnie z następującymi zasadami: 

1) W sprawach osobowych przeprowadza się głosowania tajne, 

2) W pozostałych sprawach głosowania są jawne, chyba że zostanie zgłoszony 

oficjalny sprzeciw, 



 

4 
 

3) Bezwzględnej większości głosów wymagają decyzje dotyczące uchwalania 

Regulaminu Samorządu Doktorantów i jego zmian, 

4) Pozostałe uchwały z wyjątkiem spraw, o których Regulamin stanowi inaczej, 

Organy Samorządu podejmują zwykłą większością głosów. 

3. Kadencja organów Samorządu trwa rok, rozpoczyna się 1 listopada, natomiast kończy 31 

października roku kalendarzowego następującego po roku, w którym odbyły się wybory. 

4. Warunkiem zachowania mandatu członka Organów Samorządu Doktorantów jest 

posiadanie statusu doktoranta. 

 

§12 

 

1. Posiedzenia Organów Samorządu są protokołowane przez Sekretarza, lub wyznaczonego 

przez Przewodniczącego RSD protokolanta. 

2. W posiedzeniach Organów Samorządu może uczestniczyć każdy doktorant UP w Lublinie 

oraz zaproszeni goście spoza Uczelni. 

3. O ważności zebrania Organu Samorządu decyduje udział więcej niż połowy 

regulaminowego składu Organu. W przypadku braku spełnienia powyższego warunku, 

zwołuje się zebranie w drugim terminie i wówczas ważność zebrania nie zależy od liczby 

uczestników. 

§13 

 

1. Mandaty członków Organów Samorządu wybranych w czasie kadencji wygasają z 

upływem kadencji danego organu. 

2. Mandat członka organu Samorządu wygasa przed upływem kadencji, jeśli członek 

organu: 

1) Utraci status doktoranta, 

2) Zostanie odwołany z pełnienia funkcji w Organie Samorządu przez Organ, który 

go powołał, 

3) Złoży pisemną rezygnację z pełnienia funkcji, 

4) Przekroczy dopuszczalną liczbę trzech nieusprawiedliwionych nieobecności w 

zebraniach danego Organu Samorządu, 

5) Zostanie ukarany karą dyscyplinarną orzeczoną przez Rektora UP w Lublinie albo 

Komisję Dyscyplinarną ds. Doktorantów, 

6) Zostanie ukarany prawomocnie za przestępstwo umyślne. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu niezwłocznie przeprowadza się wybory uzupełniające 

w trybie i na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej, o której mowa w Dziale III  

Regulaminu Samorządu Doktorantów UP w Lublinie. 

 

Rozdział I 

 

Plenum Doktorantów 

 

§14 
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1. Plenum Doktorantów jest zebraniem ogółu doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie i stanowi najwyższy Organ uchwałodawczy Samorządu. 

2. Zebranie Plenum jest ważne niezależnie od liczby obecnych doktorantów, którzy w nim 

uczestniczą. 

 

§15 

 

1. Plenum jest zwoływane przez Przewodniczącego RSD lub Wiceprzewodniczącego na 

wniosek Przewodniczącego Komisji Wyborczej lub członków Rady Doktorantów. 

2. Posiedzenia Plenum prowadzi Przewodniczący RSD, wyznaczony przez niego 

Wiceprzewodniczący lub Przewodniczący Komisji Wyborczej, zależnie od charakteru i 

celu zebrania. 

§16 

 

1. Plenum Doktorantów zwoływane jest w celu: 

1) Uchwalania Regulaminu Samorządu Doktorantów i zatwierdzania jego zmian, 

2) Powołania, bądź odwołania Członków Rady Doktorantów, Zarządu lub Komisji 

Wyborczej, 

3) Składania sprawozdań z działalności Samorządu Doktorantów, 

4) Innych spraw związanych ze społecznością doktorantów, określonych przez Radę 

Doktorantów. 

2. Plenum głosuje w sposób jawny, a decyzje zapadają zwykłą większością ważnych głosów. 

Wiążące decyzje podejmowane są w postaci Uchwał. 

 

§17 

 

Uprawnionym do uchylania uchwał i decyzji podejmowanych przez Plenum Doktorantów 

będących niezgodnymi z prawem, Statutem UP w Lublinie, Regulaminem Studiów 

Doktoranckich i Szkoły Doktorskiej, czy też Regulaminem Samorządu Doktorantów jest 

Rektor UP w Lublinie. 

 

Rozdział II 

 

Rada Samorządu Doktorantów 

 

§18 

 

1. Rada Doktorantów jest organem uchwałodawczym Samorządu Doktorantów. 

2. Radę Doktorantów tworzą delegaci wybrani podczas Plenum reprezentujący wszystkie 

dyscypliny naukowe prowadzone na UP w Lublinie z zachowaniem następujących zasad: 

1) Liczba delegatów w obrębie każdej z dyscyplin powinna zostać ustalona adekwatnie 

do liczby uczestników studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej prowadzonych 

na UP w Lublinie i podawana do wiadomości ogólnej przed upływem kadencji Rady 

Doktorantów poprzedniej kadencji, 
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2) Liczba kandydatów nie może być niższa niż 2 i nie wyższa niż 4, z zachowaniem 

równowagi pomiędzy doktorantami kształcącymi się na studiach III stopnia oraz w 

ramach Szkoły Doktorskiej, 

3) Jeżeli brak jest możliwości wybrania przedstawiciela w obrębie konkretnej 

dyscypliny, spowodowanej brakiem doktorantów kształcących się w danym 

kierunku to za zgodą większości ogółu uczestników studiów doktoranckich 

obecnych podczas Plenum mogą zostać wytypowane osoby reprezentujące inną 

dyscyplinę. 

3. W przypadku wybierania delegatów do Rady Doktorantów stosuje się następujące 

kategorie: 

1) Doktoranci Wydziałów: Agrobioinżynierii oraz Ogrodnictwa i Architektury 

Krajobrazu zostają przypisani do dyscypliny Rolnictwo i ogrodnictwo, 

2) Doktoranci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej zostają przypisani do dyscypliny 

Weterynaria, 

3) Doktoranci Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki zostają przypisani do 

dyscypliny Zootechnika i rybactwo, 

4) Doktoranci Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii zostają przypisani do 

dyscypliny Technologia żywności i żywienia, 

5) Doktoranci Wydziałów: Inżynierii Produkcji i Biologii Środowiskowej nie zostają 

przypisani do żadnej z dyscyplin w roku akademickim 2019/2020, a wybór ich 

przedstawicieli odbywa się w obrębie Wydziału. 

 

§19 

 

Czynne oraz bierne prawo wyborcze do Rady Doktorantów przysługuje wszystkim członkom 

Samorządu Doktorantów UP w Lublinie. 

 

§20 

 

1. Wybory do Rady przeprowadza się co roku, w październiku, a jej kadencja trwa zgodnie z 

zapisem §11, ust. 3. 

2. Kadencja Rady Doktorantów może zostać wydłużona uchwałą Plenum doktorantów, 

jednakże nie więcej niż o 3 miesiące. 

3. Uchwałę o wydłużeniu kadencji Rady Doktorantów Plenum podejmuje zwykłą 

większością ważnych głosów, w obecności co najmniej 30% członków Samorządu 

Doktorantów. 

4. Szczegółowe zasady powoływania delegatów do Rady Doktorantów zawarte są w Dziale 

III niniejszego regulaminu. 

 

§21 

 

Do kompetencji i obowiązków Rady należy: 

1. Postępowania zgodnie ze Statutem UP w Lublinie, Regulaminem Samorządu 

Doktorantów oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
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2. Utrzymywanie stałych i jawnych kontaktów z Władzami Uczelni. 

3. Wyłączne reprezentowanie ogółu doktorantów UP w Lublinie oraz ich interesów. 

4. Podejmowania działań interwencyjnych w celu obrony praw i interesów doktorantów. 

5. Określenie kierunków działalności Samorządu poprzez podejmowane decyzje i uchwały. 

6. Koordynowanie prac nad zmianami Regulaminu Samorządu Doktorantów. 

7. Prowadzenie działalności informacyjnej, w szczególności dotyczącej zmian w regulacjach 

prawnych odnoszących się do doktorantów. 

8. Informowanie doktorantów o swojej bieżącej działalności. 

9. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania doktorantów. 

10. Zajmowania pisemnego stanowiska w konkretnych sprawach dotyczących doktorantów. 

11. Powołanie na pierwszym posiedzeniu Wiceprzewodniczących, których kandydatury 

przedstawia Przewodniczący RSD zgodnie z §49 niniejszego regulaminu. 

12. Odwoływanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Doktorantów. 

13. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Organów Samorządu. 

14. Konsultowanie z Zarządem projektu budżetu Samorządu Doktorantów oraz 

współuczestniczenie w decyzjach dotyczących wydatkowania środków finansowych 

przeznaczonych na działalność doktorantów. 

15. Rozpatrywanie spraw przedłożonych przez Zarząd lub Organy Uczelni. 

16. Uzgadnianie z Władzami Uczelni treści Regulaminu Studiów Doktoranckich. 

17. Wyrażanie na prośbę Władz Uczelni opinii dotyczących środowiska doktorantów. 

18. Wyrażanie sprzeciwu wobec decyzji władz Uczelni naruszających prawo i interesy 

doktorantów. 

19. Regulamin świadczeń dla studentów ustala rektor w porozumieniu z Samorządem 

Doktorantów. 

20. Współuczestniczenie w rozdziale pomocy materialnej, nagród za wyniki w pracy 

naukowo-badawczej oraz innych środków finansowych przeznaczonych na cele 

doktoranckie. 

21. Inicjowanie imprez kulturalnych, naukowych, sportowych i innych dla doktorantów i 

społeczności Uczelni. 

22. Ogłaszania akcji protestacyjnych i strajku w obrębie Uczelni. 

23. Zwoływanie zebrania Plenum Doktorantów w drodze decyzji Rady lub na wniosek co 

najmniej 30% członków Samorządu. Ogłoszenie o terminie Plenum Doktorantów 

powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. 

24. Sporządzanie sprawozdania z rocznej działalności, przedkładanie najpóźniej na dzień 

przed Plenum Doktorantów drogą elektroniczną i zreferowanie na  zebraniu Plenum 

doktorantów. 

25. Delegowanie przedstawicieli doktorantów do gremiów Uczelni, zgodnie z kompetencjami 

określonymi w przepisach wewnętrznych Uczelni niezastrzeżonymi dla innych organów. 

26. Prowadzenie ewidencji przedstawicieli doktorantów w organach i gremiach Uczelni, oraz 

podejmowanie działań zmierzających do uzupełniania powstałych wakatów. 

27. Archiwizowanie dokumentacji związanej z prowadzoną przez Radę działalnością. 

28. Realizowanie innych działań określonych Ustawą i aktami wykonawczymi Władz 

Uczelni. 
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§22 

 

1. W sytuacjach nadzwyczajnych Rada może powierzyć Zarządowi dodatkowe zadania. 

2. W celu realizacji swoich żądań Rada może powoływać doraźne komisje problemowe, 

określając jednocześnie zakresy zadań i czas ich działania. 

 

§23 

 

Rada ponosi odpowiedzialność przed Plenum Doktorantów. 

 

§24 

 

1. Rada Doktorantów obraduje w jawnych i otwartych posiedzeniach. 

2. Posiedzenia Rady Doktorantów odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

3. Posiedzenia Rady Doktorantów zwołuje Przewodniczący RSD lub Wiceprzewodniczący 

w porozumieniu z Przewodniczącym RSD: 

1) Z własnej inicjatywy, 

2) Na pisemny wniosek co najmniej 50% ogólnej liczby delegatów Rady Doktorantów 

lub 30% ogółu członków Samorządu Doktorantów. 

4. W przypadku określonym w ust. 3, pkt 2 wniosek złożony na ręce Przewodniczącego 

RSD lub Wiceprzewodniczącego musi precyzyjnie określać przedmiot obrad. 

5. W przypadku określonym w ust. 3 , pkt 2 Przewodniczący RSD lub Wiceprzewodniczący 

w porozumieniu z Przewodniczącym RSD jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady 

Doktorantów w ciągu 21 dni od daty otrzymania wniosku. 

6. Przewodniczący RSD lub Wiceprzewodniczący w porozumieniu z Przewodniczącym 

RSD zobowiązany jest powiadomić wszystkich delegatów o terminie, miejscu i 

proponowanym porządku obrad Rady Doktorantów, nie później niż 7 dni przed datą 

posiedzenia. 

7. Powiadomienia dokonuje się poprzez: 

1) Przesłanie informacji w formie pisemnej lub elektronicznej wszystkim delegatom, 

2) Informacja o posiedzeniu Rady może być wywieszona w formie komunikatu na 

tablicach ogłoszeń studiów doktoranckich działających na Uczelni, lub na innych 

tablicach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie UP w Lublinie, 

3) Informacja o posiedzeniu Rady powinna być opublikowana na stronach 

internetowych Uczelni oraz Rady Samorządu Doktorantów. 

8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący RSD zgodnie z ustalonym wcześniej przez 

Zarząd porządkiem obrad. 

9. W przypadku nieobecności lub na polecenie Przewodniczącego RSD, obrady prowadzi 

Wiceprzewodniczący. 

10. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady, do momentu wyboru Przewodniczącego RSD 

prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady poprzedniej kadencji. 

11. Inauguracyjne posiedzenie pierwszej Rady Doktorantów UP w Lublinie, do momentu 

wyboru Przewodniczącego RSD prowadzi Przewodniczący Komisji Wyborczej. 
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12. Każdy członek Rady zobowiązany jest brać czynny udział w jej pracach, a każdą 

zaistniałą nieobecność powinien usprawiedliwić w ciągu 21 dni od daty jej zaistnienia. 

 

§25 

 

1. Obrady Rady są protokołowane przez Sekretarza lub wyznaczonego do tego Protokolanta. 

2. Protokolanta posiedzenia wyznacza prowadzący posiedzenie. 

3. Głos stanowiący podczas posiedzenia Rady przysługuje wszystkim obecnym na 

posiedzeniu delegatom Rady Doktorantów. 

4. W posiedzeniu Rady, oprócz delegatów mogą brać udział,  z głosem doradczym inni 

członkowie Samorządu Doktorantów oraz goście zaproszeni przez Przewodniczącego 

RSD. 

 

§26 

 

1. Decyzje Rady Doktorantów zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

ważnych głosów, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 

2. Prowadzący obrady, na wniosek któregokolwiek z delegatów może zarządzić głosowanie 

tajne w określonej sprawie. 

3. W sprawach personalnych obowiązuje głosowanie tajne. 

 

§27 

 

1. Rada Doktorantów może bezwzględną większością ważnych głosów ogólnej liczby 

członków podjąć decyzję o podjęciu akcji protestacyjnej dla poparcia swoich  żądań, gdy 

są one przedmiotem sporu zbiorowego i dotyczą istotnych spraw lub interesów 

Doktorantów. O decyzji tej powiadamia Rektora z trzydniowym wyprzedzeniem. 

2. Strajk może być podjęty przez Radę bezwzględną większością ważnych głosów ogólnej 

liczby członków, jeżeli wcześniejsze negocjacje z Władzami Uczelni lub inne formy akcji 

protestacyjnej nie doprowadziły do rozwiązania konfliktu. 

3. Udział w akcji protestacyjnej oraz strajku jest dobrowolny. 

4. Uczestnictwo w formach protestu, o których mowa w ust. 1 i 2, gdy są one prowadzone 

zgodnie z przepisami nie stanowi naruszenia obowiązków Doktoranta. 

 

§28 

 

1. Wniosek o odwołanie poszczególnych członków Rady Samorządu Doktorantów może 

złożyć: 

1) Grupa co najmniej połowy ogólnej liczby członków Samorządu Doktorantów z 

danej dyscypliny, w której kształci się delegat, 

2) Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów z własnej inicjatywy lub na 

wniosek co najmniej połowy delegatów całej Rady Doktorantów. 
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2. Wniosek o dowołanie członków Rady Doktorantów powinien być uzasadniony oraz 

skonsultowany z członkami Samorządu Doktorantów w obrębie dyscypliny, w której 

kształci się odwoływamy delegat. 

3. Decyzje o odwołaniu delegatów Rady Doktorantów podejmują członkowie Rady w 

głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków Rady. 

 

§29 

 

1. Wniosek o odwołanie Rady Doktorantów może złożyć: 

1) Grupa co najmniej połowy ogólnej liczby członków Samorządu Doktorantów, 

2) Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów z własnej inicjatywy. 

2. Decyzje o odwołaniu Rady Doktorantów podejmują członkowie Samorządu Doktorantów 

obecni na zebraniu Plenum, w głosowaniu tajnym, większością głosów w obecności, co 

najmniej połowy członków Samorządu Doktorantów. 

3. Odwołanie Rady powoduje wygaśnięcie jej kadencji. 

4. Nie później niż 7 dni po odwołaniu Rady Doktorantów, Komisja Wyborcza ustala terminy 

zebrań wyborczych, a następnie przeprowadza wybory nowej Rady Doktorantów. 

5. Jeżeli w trakcie kadencji Rady, w stosunku do jednego lub większej ilości jej członków 

ustanie członkostwo w Samorządzie Doktorantów, albo jeden lub więcej Członków Rady 

Doktorantów złoży rezygnacje przeprowadza się wybory uzupełniające na wakujące 

stanowiska. 

6. Rada może odstąpić od przeprowadzania wyborów uzupełniających, jeżeli po odwołaniu 

jednego lub większej liczby członków Rady jej funkcjonowanie pozostaje w zgodzie z 

§18. 

Rozdział III 

 

Zarząd Samorządu Doktorantów 

 

§30 

 

1. Zarząd, składa się z Przewodniczącego Zarządu, którym jest Przewodniczący SD, jednego 

lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza wybranych spośród delegatów do 

Rady. 

2. Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu Doktorantów. 

3. Zarząd kieruje pracami Samorządu Doktorantów. 

4. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Rady wewnątrz i na zewnątrz Uczelni są 

jedynie Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady lub osoba wyznaczona przez 

Przewodniczącego RSD. 

5. Do zakresu działań i obowiązków Zarządu należy: 

1) Reprezentowanie doktorantów wobec władz Uczelni i innych podmiotów 

społeczności akademickiej, a także wobec władz samorządowych i państwowych 

oraz organów administracyjnych, 

2) Podejmowanie działania na rzecz doktorantów oraz przestrzegania ich praw, 
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3) Podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska doktorantów i 

rozwojowi współpracy koleżeńskiej wewnątrzuczelnianej i zewnątrz uczelnianej, 

4) Realizacja decyzji Rady, 

5) Zwoływanie zebrania Plenum, 

6) Składanie sprawozdań ze swojej działalności na zgromadzeniach, 

7) Organizowanie pracy Rady, 

8) Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów  z innymi organizacjami, w zakresie 

działania Rady Doktorantów, 

9) Obrona praw doktorantów, w tym do ubiegania się o miejsca w domach 

akademickich, 

10) Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji materialnej 

doktorantów, 

11) Przeciwstawianie się nierespektowaniu praw doktorantów i podejmowaniu działań 

mających na celu uniknięcie łamania tychże praw, 

12) Wnioskowanie o wprowadzenie zmian do programu studiów doktoranckich po 

uprzednich konsultacjach z odpowiednimi organami Uczelni, 

13) Informowanie doktorantów UP w Lublinie o swojej działalności, 

14) Reagowanie na wnioski i postulaty składane przez doktorantów. 

 

§31 

 

1. Zarząd za swoją pracę odpowiada przed Radą Doktorantów. 

2. Kadencja Przewodniczącego RSD, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza trwa nie 

dłużej niż 12 miesięcy i rozpoczyna się z dniem ich wyboru. 

3. Po zakończeniu kadencji Zarząd sporządza pisemne sprawozdanie ze swojej działalności, 

ze wskazaniem projektów w toku i dalszych proponowanych kierunków rozwoju. 

Sprawozdanie jest przekazywane na ręce nowo wybranego Przewodniczącego Rady 

Samorządu Doktorantów. 

 

§32 

 

1. Wniosek o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków może złożyć: 

1) Grupa co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów Rady Doktorantów, pisemnie 

na ręce członka Zarządu lub na zebraniu Plenum Doktorantów, 

2) Przewodniczący RSD na zebraniu Plenum Doktorantów. 

2. Uchwałę o odwołaniu Przewodniczącego RSD lub jego zastępców podejmują delegaci 

Rady Doktorantów na następnym posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, większością połowy 

ważnych głosów, w obecności co najmniej połowy delegatów. 

3. Odwołanie Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów skutkuje odwołaniem 

Zarządu w całości. 

4. Odwołanie Zarządu w całości powoduje zakończenie jego bieżącej kadencji. 

5. Po odwołaniu Przewodniczącego RSD lub Zarządu w całości, Komisja Wyborcza 

przystępuje w terminie 7 dni do organizacji wyborów nowego Zarządu. 
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6. Po odwołaniu jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących Rada Doktorantów przystępuje 

w terminie 7 dni do wyboru nowych członków na zwolnioną funkcję lub funkcje. 

7. Nowo wybrany Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów może przedstawić swoje 

kandydatury na Wiceprzewodniczących Rady Doktorantów lub pozostawić w pełnieniu 

funkcji dotychczasowych Wiceprzewodniczących Rady Doktorantów. 

 

Rozdział IV 

 

Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów 

 

§33 

 

1. Wybór Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów następuje zgodnie z Ordynacją 

Wyborczą, o której mowa w §49 niniejszego Regulaminu. 

2. Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów: 

1) Zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, 

2) Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, 

3) Koordynuje prace prowadzone przez Radę i Zarząd, 

4) Odpowiada za realizację uchwał Rady, 

5) Inicjuje, organizuje i kieruje działaniami Samorządu, 

6) Uwierzytelnia swoim podpisem uchwały Rady oraz Plenum, 

7) Współpracuje z organami Uczelni w sprawach należących do zakresu działania 

Samorządu, 

8) Reprezentuje Samorząd i Radę wobec władz Uczelni i innych podmiotów 

społeczności akademickiej, a także wobec władz samorządowych i państwowych 

oraz organów administracji, 

9) Sporządza sprawozdania z rocznej działalności Rady, 

10) Deleguje przedstawicieli doktorantów do gremiów UP w Lublinie, zgodnie z 

kompetencjami określonymi w ramach przepisów wewnętrznych Uczelni 

niezastrzeżonych dla innych organów. 

 

Rozdział V 

 

Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów 

 

§34 

 

1. Wiceprzewodniczący Rady Doktorantów: 

1) Zastępuje Przewodniczącego Samorządu Doktorantów w obowiązkach podczas 

jego nieobecności, 

2) Zapewnia merytoryczne wsparcie i pomoc przy inicjatywach podejmowanych 

przez Radę i Zarząd, 

3) Wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczącego SD, 
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4) Podstawą działania Wiceprzewodniczącego jest pisemne pełnomocnictwo do 

dokonania czynności. 

2. Sekretarz: 

1) Systematycznie sporządza i archiwizuje protokoły z posiedzeń Rady i Zarządu, a 

także dokumentację związaną z prowadzoną przez Radę działalnością, 

2) Odpowiada za sporządzenie projektów uchwał i protokołów posiedzeń Rady, 

3) Gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z działalnością Samorządu, 

4) Prowadzi ewidencję przedstawicieli doktorantów o których mowa w §21, ust. 25 i 

28 oraz podejmuje działania zmierzające do uzupełnienia powstałych wakatów. 

 

Rozdział VI 

 

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów 

 

§35 

 

1. Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów posiadając uprawnienia Komisji Rewizyjnej: 

1) Sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Zarządu i Rady Doktorantów, z punktu 

widzenia legalności, gospodarności i rzetelności w zakresie prawidłowej realizacji 

zadań i wywiązywania się z obowiązków, a także podjętych uchwał oraz 

gospodarki finansowej, 

2) Informuje o wynikach kontroli Radę Doktorantów oraz kontrolowany organ, 

3) Wnioskuje do Rady Doktorantów o przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania 

Zarządu. 

2. Komisja wyborcza: 

1) Upoważniona jest do przeprowadzania wyborów Organów Samorządu 

Doktorantów podczas zebrania Plenum Doktorantów, 

2) Rozpatruje protesty wyborcze, 

3) W celu przeprowadzenia wyborów Organów Samorządu Komisja Wyborcza 

postępuje zgodnie z Ordynacją Wyborczą ujętą w Dziale III niniejszego 

Regulaminu. 

 

§36 

 

1. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą brać udziału w pracach Zarządu i kandydować 

do Rady Doktorantów. 

2. Członkowie Komisji Wyborczej wybierani są spośród członków Samorządu Doktorantów 

podczas Plenum Doktorantów. 

3. Szczegółowe zasady powoływania członków Komisji Wyborczej określa §42 Regulaminu 

Samorządu Doktorantów UP w Lublinie. 

 

§37 
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Przewodniczący Komisji Wyborczej: 

1. Reprezentuje Komisję Wyborczą wewnątrz i na zewnątrz Uczelni, 

2. Kieruje pracami Komisji Wyborczej, 

3. Zwołuje posiedzenia Komisji Wyborczej. 

 

§38 

 

Na pierwszym posiedzeniu Rady Doktorantów w każdym roku kalendarzowym Komisja 

Wyborcza Składa Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w poprzednim roku 

kalendarzowym. Szczegółowe kompetencje Komisji Wyborczej omówiono w §43 - 45 

niniejszego Regulaminu. 

 

§39 

 

1. W skład Komisji Wyborczej wchodzi od 3 do 5 członków. 

2. Komisja Wyborcza, spośród swoich członków, powołuje Przewodniczącego Komisji 

Wyborczej, a także odwołuje go z tej funkcji. 

3. Mandat członka Komisji Wyborczej wygasa na zasadach określonych w §13 ust. 2. 

 

DZIAŁ III 

 

Ordynacja Wyborcza Samorządu Doktorantów 

Postanowienia ogóle 

 

§40 

 

1. Ordynacja wyborcza określa zasady przeprowadzenia wyborów i powoływania członków 

organów Samorządu Doktorantów. 

2. Ordynacja wyborcza określa również zasady wyboru przedstawicieli doktorantów do 

pracy w organach UP w Lublinie na szczeblu centralnym oraz w jednostkach 

organizacyjnych Uczelni do których należą: 

3. Senat UP w Lublinie, 

4. Kolegium Elektorów Uczelni, 

5. Komisje uczelniane, w których przepisy prawa przewidują przedstawicielstwo 

doktorantów. 

 

Rozdział I 

 

Zasady wyborów 

 

§41 

 

1. Wybory określone w niniejszej Ordynacji wyborczej mają charakter powszechny, równy i 

odbywają się w głosowaniu tajnym. 
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2. Wybory przedstawicieli doktorantów do pracy w organach Uczelni mają charakter 

wyborów pośrednich. 

3. Bierne i czynne prawo wyborcze posiada każdy uczestnik studiów doktoranckich i Szkoły 

Doktorskiej prowadzonych na UP w Lublinie. 

4. Mandat członka organów Samorządu wygasa na skutek: 

1) Utraty statusu doktoranta, 

2) Odwołania z pełnienia funkcji w Organie Samorządu przez Organ, który go 

powołał, 

3) Złożenia pisemną rezygnację z pełnienia funkcji, 

4) Przekroczenia dopuszczalnej liczby trzech nieusprawiedliwionych nieobecności w 

zebraniach danego Organu Samorządu, 

5) Ukarania karą dyscyplinarną orzeczoną przez Rektora UP w Lublinie albo 

Komisję Dyscyplinarną ds. Doktorantów, 

6) Ukarania prawomocnie za przestępstwo umyślne. 

5. Do poddania pod głosowanie zgłoszonego kandydata konieczne jest uprzednie uzyskanie 

jego zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska lub mandatu. 

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu przeprowadza się wybory uzupełniające. 

 

Rozdział II 

 

Członkowie Komisji Wyborczej 

 

§42 

 

1. Do przeprowadzenia wyborów Plenum Doktorantów powołuje przedstawicieli Komisji 

Wyborczej, liczącej od trzech do pięciu członków. 

2. Członkowie Komisji Wyborczej wybierani są spośród członków Samorządu Doktorantów 

podczas zebrania Plenum Doktorantów. 

3. Wyboru członków Komisji Wyborczej dokonuje się w głosowaniu tajnym większością 

ważnych głosów. 

4. Kandydat musi wyrazić zgodę na pełnienie funkcji członka Komisji Wyborczej. 

5. Komisja Wyborcza wyznacza spośród swoich członków Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. 

6. Obrady Komisji Wyborczej są protokołowane. 

7. Kadencja Komisji Wyborczej trwa od daty wyłonienia składu Komisji do momentu 

wyboru kolejnej Komisji Wyborczej. 

8. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą kandydować do Rady. 

 

Rozdział III 

 

Kompetencje Komisji Wyborczej 

 

§43 
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1. Do kompetencji wyborczych Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UP w Lublinie 

należy w szczególności: 

1) Organizacja i koordynowanie wyborów do organów Samorządu Doktorantów , 

2) Ustalanie szczegółowych zasad wyborów, które są przez nią przeprowadzane 

zgodnie z postanowieniami Ustawy, Statutu UP w Lublinie, Regulaminu 

Samorządu Doktorantów oraz innymi przepisami prawa regulującymi te kwestie, 

3) Rozstrzyganie kwestii spornych dotyczących wyborów. 

 

Rozdział IV 

 

Organizacja pracy Komisji Wyborczej 

 

§44 

 

1. Komisja Wyborcza wykonuje swoje obowiązki w formie uchwał lub czynności 

wyborczych. Dla ważności wyżej opisanych czynności jest konieczne kworum wynoszące 

3 członków Komisji. 

2. Członek Komisji nie może podejmować czynności w wyborach, w których sam 

kandyduje. 

3. Odwołanie całego składu Komisji Wyborczej lub jej członków należy do kompetencji 

Plenum Doktorantów i następuje zwykłą większością głosów ważnych w obecności co 

najmniej połowy uczestników studiów doktoranckich. Jeżeli w pierwszym terminie nie 

stawi się odpowiednia ilość osób. Zebranie jest ważne w drugim terminie niezależnie od 

liczby uczestników. 

 

Rozdział IV 

 

Działalność sprawozdawcza Komisji Wyborczej 

 

§45 

 

1. Komisja składa Zarządowi sprawozdanie z przeprowadzenia wyborów na pierwszym 

posiedzeniu po zakończeniu okresu wyborczego. 

2. Protokoły wyborcze oraz sprawozdania z działalności Komisji Wyborczej podlegają 

kontroli ze strony Komisji Skrutacyjnej. 

3. W przypadku istotnych uchybień proceduralnych, które mogłyby mieć wpływ na wynik 

głosowania, Komisja Skrutacyjna może anulować wyniki wyborów oraz zobowiązać 

Komisję Wyborczą do ich powtórzenia. 

 

Rozdział V 

 

Komisja Skrutacyjna 

 

§46 
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1. Nad prawidłowością przeprowadzania wszystkich wyborów poza Przewodniczącym 

zebrania wyborczego, czuwa Komisja Skrutacyjna. 

2. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 osoby powołane spośród 

doktorantów biorących udział w zebraniu wyborczym, wybranych przez 

przewodniczącego zebrania wyborczego. 

3. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowanie, przelicza 

głosy oraz ogłasza wynik głosowania. 

4. Przewodniczący zebrania wyborczego wraz z Komisją Skrutacyjna sporządza protokół, 

który następnie podpisują. 

5. Protokół sporządza się w 1 egzemplarzu, który otrzymuje Komisja Wyborcza. 

6. Przewodniczący zebrania przekazuje kopię protokołów właściwym organom w ciągu 7 

dni od daty przeprowadzenia wyborów. 

 

Rozdział VI 

 

Terminy wyborów 

 

§47 

 

1. Szczegółowy harmonogram i sposób wyborów określa Komisja Wyborcza.  

2. Wybory przedstawicieli doktorantów do organów UP w Lublinie odbywają się zgodnie z 

harmonogramem określonym przez Komisję Wyborczą. 

3. Termin i czas wyborów zostaje podany do wiadomości w formie komunikatu, w 

miejscach zwyczajowo do tego przeznaczonych na stronach internetowych organów 

Samorządu Doktorantów, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed dniem wyborów. 

 

DZIAŁ IV 

 

Tryb wyborów organów Samorządu Doktorantów, przedstawicieli do Senatu Uczelni 

oraz Kolegium Elektorów z grona Doktorantów 

 

Rozdział I 

 

Wybory Rady Doktorantów 

 

§48 

 

1. Wybory do Rady Doktorantów zarządza Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady 

poprzedniej kadencji. 

2. Wyboru delegatów do Rady dokonują uczestnicy studiów doktoranckich i Szkoły 

Doktorskiej prowadzonych na UP w Lublinie. 

3. Komisja Wyborcza ustala terminy zebrania wyborczego. 
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4. Termin zebrania wyborczego podaje się do publicznej wiadomości nie później niż na 7 

dni przed jego terminem poprzez wywieszenie komunikatu na tablicach ogłoszeń oraz na 

stronach internetowych Uczelni i Samorządu Doktorantów. 

5. Wyboru nowej Rady należy dokonać nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji 

urzędującej Rady. 

6. Uprawnionymi do głosowania są członkowie Samorządu Doktorantów obecni na zebraniu 

wyborczym. 

7. Do Rady wybrani zostają kandydaci z poszczególnych dyscyplin, którzy otrzymali 

największą liczbę głosów w obrębie danej dyscypliny. Jeżeli dwóch lub więcej 

kandydatów jednej dyscypliny otrzyma tę samą liczbę ważnych głosów przeprowadza się 

dodatkowe głosowanie pomiędzy tymi kandydatami. 

 

Rozdział II 

 

Wybór Zarządu Rady Samorządu Doktorantów 

 

§49 

 

1. Członkowie Rady wybierają Zarząd spośród  swoich członków w składzie: 

Przewodniczący, do dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarz. 

2. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Przewodniczącego Rady. 

3. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów, nie mniej niż 50% głosów 

ważnych, przy obecności co najmniej połowy delegatów. Jeżeli jeden z kandydatów nie 

otrzyma w pierwszej turze wymaganej liczby ważnych głosów, przeprowadza się drugą 

turę, w której biorą udział kandydaci, którzy otrzymali kolejno pierwszą i drugą 

największą liczbę głosów. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę 

ważnych głosów w drugiej turze. W przypadku niedokonania wyboru w drugiej turze, 

powtarza się procedurę wyborczą. 

4. Nowo wybrany Przewodniczący Rady przedstawia Radzie trzy kandydatury, na 

stanowiska Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady. Rada przeprowadza osobne 

głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami, przy czym dla wyboru 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wymagana jest zwykła większość ważnych głosów 

przy obecności co najmniej połowy delegatów. 

5. W razie niezatwierdzenia przez radę żadnej z kandydatur na Wiceprzewodniczącego i 

Sekretarza Rady, delegaci przedstawiają swoich kandydatów. W przypadku większej 

liczby kandydatów na Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, stosuje się odpowiednio ust. 3 

niniejszego paragrafu. 

6. Członkami Zarządu zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę 

ważnych głosów. 

7. Jeżeli na skutek otrzymania przez 3 lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów 

niemożliwe jest wyłonienie odpowiedniej liczby członków, przeprowadza się dodatkową 

turę wyborów między tymi kandydatami. 

 

Rozdział III 
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Wybór przedstawicieli Doktorantów w Komisjach Uczelnianych 

 

§50 

 

1. Liczbę Przedstawicieli Doktorantów oraz czas trwania ich kadencji w Komisjach 

Uczelnianych określa Statut UP w Lublinie. 

2. Na wniosek Rektora Zarząd zgłasza kandydatów do wyżej wymienionych Komisji 

spośród członków Samorządu Doktorantów. 

3. Przedstawiciele Ci, zwani dalej Członkami Komisji, zostają powołani do orzekania 

odpowiednio w sprawach dyscyplinarnych i przyznawania świadczeń materialnych 

uczestnikom studiów doktoranckich na UP  w Lublinie. 

4. Członkowie wyżej wymienionych Komisji zostają powołani na okres jednego roku. 

5. Członkowie jednej z Komisji nie powinni być jednocześnie członkami innej Komisji, 

chyba że liczba doktorantów uniemożliwia wybór reprezentatywnej grupy doktorantów. 

 

Rozdział IV 

 

Przedstawiciele Doktorantów w Senacie UP w Lublinie oraz Kolegium Elektorów 

 

§51 

 

1. Przedstawiciele doktorantów w Senacie oraz Kolegium Elektorów reprezentują w nich 

Samorząd oraz biorą aktywny udział w pracach tych organów.  

2. Liczbę Przedstawicieli Doktorantów w Senacie oraz Kolegium Elektorów określa Statut 

UP w Lublinie. 

3. Przewodniczący RSD pełni funkcję przedstawiciela doktorantów w Senacie z urzędu, lub 

może zrzec się mandatu, wówczas przedstawiciela doktorantów w Senacie wybiera Rada 

spośród swoich członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością ważnych głosów. 

4. Kadencja przedstawicieli doktorantów w Senacie trwa dwa lata i kończy się w momencie 

wyboru przedstawicieli doktorantów na następną kadencję. 

5. Wyboru przedstawicieli doktorantów w Kolegium Elektorów dokonują członkowie 

Samorządu podczas zebrania Plenum, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością ważnych 

głosów. 

6. Przedstawicielami Doktorantów w Kolegium Elektorów zostają kandydaci, którzy 

otrzymali największą liczbę głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę 

samą liczbę ważnych głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie pomiędzy tymi 

kandydatami. 

7. Kadencja przedstawicieli doktorantów w Kolegium Elektorów, trwa od momentu ich 

wyboru do chwili utraty mandatu. 

8. Mandat członków Senatu oraz Kolegium Elektorów UP w Lublinie wygasa na skutek: 

1) Utraty statusu doktoranta, 

2) Odwołania z pełnienia funkcji w Organie Samorządu przez Organ, który go 

powołał, 
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3) Złożenia pisemną rezygnację z pełnienia funkcji, 

4) Przekroczenia dopuszczalną liczbę trzech nieusprawiedliwionych nieobecności w 

zebraniach danego Organu Samorządu, 

5) Ukarania karą dyscyplinarną orzeczoną przez Rektora UP w Lublinie albo 

Komisję Dyscyplinarną ds. Doktorantów, 

6) Ukarania prawomocnie za przestępstwo umyślne. 

9. W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawiciela doktorantów w Senacie Rada 

dokonuje wyboru nowego przedstawiciela celem obsadzenia zwolnionego mandatu. 

10. Z wyłączeniem ust. 3 przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wyboru 

przedstawicieli doktorantów w komisjach senackich. 

11. Z wyłączeniem ust. 3 przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wyboru 

przedstawicieli doktorantów w Kolegium Elektorów. 

12. Kadencja przedstawicieli doktorantów w Senacie Uczelni i Kolegium Elektorów trwa 2 

lata, z zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć połowy oraz końca kadencji odpowiednio 

Senatu Uczelni oraz Kolegium Elektorów. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§52 

 

1. Wszystkie wybory przewidziane w Dziale III Regulaminu Samorządu Doktorantów 

uważa się za prawomocne w pierwszym terminie jeżeli obecna jest co najmniej połowa 

uprawionych do głosowania. 

2. Wszystkie wybory uważa się za prawomocne w drugim terminie bez względu na liczbę 

obecnych uprawnionych do głosowania. 

3. Ważność wyborów stwierdza Komisja Mandatowa powoływana podczas zebrań 

wyborczych. 

 

 

DZIAŁ V 

 

Finanse 

 

§53 

 

1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zapewnia środki finansowe niezbędne do 

funkcjonowania organów Samorządu Doktorantów. 

2. Organy Samorządu Doktorantów decydują w sprawach rozdziału środków 

finansowych przeznaczonych przez Organy Uczelni na cele doktoranckie. 

3. Przewodniczący Samorządu Doktorantów przedstawiają Organom Uczelni 

sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków na koniec 

każdego roku akademickiego. 
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DZIAŁ VI 

 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§54 

 

1. Regulamin Samorządu Doktorantów i jego zmiany uchwalone przez Plenum 

Doktorantów wchodzą w życie po stwierdzeniu przez Senat UP w Lublinie jego 

zgodności z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. 

zm.) oraz Statutem UP w Lublinie wprowadzonego uchwałą 88/2018 -2019 z dnia 11 

czerwca 2019 r. 

2. Regulamin Samorządu Doktorantów może być uchwalony lub zmieniony 

odpowiednią uchwałą Plenum Doktorantów, podjętą w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością ważnie oddanych głosów. 

3. Kadencje członków organów ogólnouczelnianych, wydziałowych oraz Organów 

Samorządu Doktoranckiego, wybranych przed wejściem w życie niniejszego 

Regulaminu, pozostają bez zmian. 

4. Należy jednak w terminie do 21 dni uzupełnić brakujące wakaty, powstałe na skutek 

zwiększenia liczby mandatów w Organach Samorządu Doktorantów. 

 

§55 

 

W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się ustawę Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, Statut UP w Lublinie oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

 

§56 

 

Z dniem 31 października 2019 r. traci moc Regulamin Samorządu Doktorantów, który wszedł 

w życie z Uchwałą nr 8/2015-2016 Senatu UP w Lublinie z dnia 30 października 2015 r. 

 

§57 

 

Wraz z wejściem w życie niniejszego Regulaminu tracą moc przepisy dotyczące Sądu 

Koleżeńskiego funkcjonującego na podstawie Regulaminu Samorządu Doktorantów z dnia 30 

października 2015 r. 

 

§58 

 

 

Wszyscy członkowie Organów Samorządu i przedstawiciele w organach kolegialnych UP w 

Lublinie, którzy pełnią swoje funkcje w chwili uchwalenia niniejszego Regulaminu, sprawują 

swoje mandaty do momentu wyboru ich następców. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Doktorantów UP w Lublinie 

 

 

 

 


