
UCHWAŁA NR 61/2013
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 21 listopada 2013 roku

w sprawie: stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów
z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Akademii
Marynarki Wojennej

Na podstawie art. 202 ust. 4 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 23.05.2012 r. póz. 507), Senat Akademii Marynarki
Wojennej stwierdził zgodność Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii
Marynarki Wojennej z ustawą i statutem AMW.
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REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

z dnia 21.10.2013

Postanowienia ogólne

§ 1
Samorząd Doktorantów Akademii Marynarki Wojennej działa na podstawie Art. 208 ust. 1-2 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym" (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. póz. 572
z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą", zgodnie ze Statutem Uczelni oraz niniejszym Regulaminem
Samorządu Doktorantów, zwanym dalej „Regulaminem".

§ 2
Wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich Akademii Marynarki Wojennej tworzą jej samorządną
społeczność akademicką, której wyłączną reprezentacją jest Prezydium Samorządu Doktorantów
AMW, zwane dalej „Prezydium".

§ 3
Prezydium działa na podstawie niniejszego Regulaminu poprzez swoje organy oraz przedstawicieli
w organach kolegialnych Uczelni.

§ 4
Prezydium jest samodzielne w granicach określonych przez Ustawę, Statut AMW
i Regulamin oraz niezależne od organizacji społecznych i politycznych.

§ 5
Prezydium dla realizacji swoich celów ma prawo do korzystania z urządzeń i środków materialnych
należących do Uczelni, w szczególności takich jak: pomieszczenia, urządzenia poligraficzne, sprzęt
audio-video i komputerowy, transport.

§ 6
Organami Prezydium są:
1. Przewodniczący
2. Wiceprzewodniczący
3. Komisja ds. kształcenia

a) Przewodniczący komisji
4. Komisja ds. socjalno - bytowych

a) Przewodniczący komisji
5. Komisja ds. kultury

a) Przewodniczący komisji

§ 7
Prezydium wybiera swoich przedstawicieli do:
1. Senatu Akademii Marynarki Wojennej - w liczbie l
2. Rad Wydziałów, na których prowadzone są studia doktoranckie - w liczbie l
3. Rady Bibliotecznej - w liczbie l
4. Kolegium Elektorów Akademii - w liczbie l
5. Wydziałowych Kolegiów Elektorów, na Wydziałach, na których prowadzone są studia

doktoranckie - w liczbie l
6. Komisji Wyborczej Akademii - w liczbie l
7. Wydziałowych Komisji Wyborczych na Wydziałach, na których prowadzone są studia

doktoranckie - w liczbie l



8. Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Doktorantów - liczbie równej liczbie nauczycieli
akademickich będących członkami Komisji

9. Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Doktorantów - liczbie równej liczbie
nauczycieli akademickich będących członkami Komisji

10. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w liczbie, co najmniej l
11. Krajowej Reprezentacji Doktorantów - w liczbie 1.

§ 8
1. Prezydium wybiera, uzupełnia i odwołuje spośród uczestników studiów doktoranckich skład

Komisji Rekrutacyjnej doktorantów do Organów Kolegialnych oraz Wyborczych Uczelni, zwanej
dalej Komisją Rekrutacyjną zobowiązanej przeprowadzić wśród doktorantów wybory do
Organów Kolegialnych oraz Wyborczych Uczelni.

2. Komisja Rekrutacyjna składa się z minimum trzech osób w tym jednej osoby wchodzącej w
skład Prezydium.

3. W skład Komisji Rekrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby, które kandydują w wyborach do
organów, o których mowa w § 7 pkt. 2-11.

4. Kadencja każdego przedstawiciela w organach wyborczych i kolegialnych wynosi 2 lata.
5. Członkiem Prezydium nie można być dłużej niż przez dwie kadencje.

§ 9
Przewodniczący Samorządu Doktorantów jest przedstawicielem doktorantów w Senacie Akademii
Marynarki Wojennej z urzędu.

§ 10
1. Do Organów wymienionych w §7 pkt. 2-11, może kandydować każdy doktorant, chyba, że

został pozbawiony biernego i czynnego prawa wyborczego prawomocnym orzeczeniem Sądu
Koleżeńskiego lub Komisji Dyscyplinarnej.

2. Kandydaci zgłaszają się osobiście w Biurze Prezydium Samorządu Doktorantów i składają
pisemne oświadczenie.

3. Oświadczenie powinno zawierać dane kandydata, stanowisko o które się ubiega, aktualną datę
oraz własnoręczny podpis. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Ordynacji Wyborczej.

§11
1. Komisja Rekrutacyjna wyznacza i ogłasza terminy zbierania kandydatur, rozmów

kwalifikacyjnych oraz głosowania Prezydium.
2. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z poszczególnymi kandydatami.
3. Komisja Rekrutacyjna przedstawia propozycje obsadzenia stanowisk, o których mowa

w §7 pkt. 2-11 i poddaje je pod głosowanie Prezydium.
4. Komisja Rekrutacyjna podaje wyniki nie później niż 24 godziny po głosowaniu Prezydium.
5. Wybory uważa się za prawomocne z chwilą podjęcia uchwały Prezydium.
6. Uchwały dotyczące wyborów są przechowywane w Biurze Prezydium Samorządu Doktorantów

oraz są one dostępne do wglądu dla władz Uczelni.

§12
Dla usprawnienia swych prac, w szczególności dla realizacji wybranych projektów, uchwał
w określonych sprawach, Prezydium może powoływać inne Komisje Problemowe, Zespoły lub
Pełnomocników, określając zakres i zasady ich działania w Uchwale podjętej przez Prezydium.

§13
Szczegółowy tryb wyboru organów Prezydium oraz przedstawicieli o których mowa w §6 i §7
określa Ordynacja Wyborcza, która stanowi uzupełnienie Regulaminu.

^



Prezydium Samorządu Doktorantów Akademii Marynarki Wojennej

§14
1. Prezydium pełni rolę organu stanowiącego samorządu.
2. Prezydium wydaje decyzje w formie uchwał.
3. Uchwały podejmowane przez Prezydium w sprawach należących do jego regulaminowych

kompetencji są wiążące dla innych przedstawicieli samorządu, o których mowa w §7 i §8.
4. Uchwały Prezydium są nieważne w przypadku niezgodności z przepisami prawa, Statutem

AMW, Regulaminem Studiów Doktoranckich, innymi wewnętrznymi uregulowaniami Uczelni,
bądź niniejszym Regulaminem.

5. Kadencja Prezydium trwa dwa lata. Zaczyna się 1.10 i trwa do 30.11 roku wyborów.
6. Członkowie Prezydium oraz przedstawiciele, o których mowa w §6, §7 i §8, pełnią swoje

funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia.

§15
1. Prezydium Samorządu Doktorantów:

a) broni praw i interesów doktorantów;
b) reprezentuje ogół doktorantów Uczelni we władzach Uczelni i wobec tych władz, jak

i poza Uczelnią;
c) współdziała z władzami Uczelni oraz nauczycielami akademickimi, w ramach planów oraz

programów nauczania, w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu kształcenia
doktorantów i stworzenia im jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy
i umiejętności;

d) prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych
i kulturalnych doktorantów;

e) inicjuje działalność naukową, kulturalną, wychowawczą, sportową i turystyczną
doktorantów Uczelni;

f) reprezentuje doktorantów Uczelni w organizacjach doktoranckich i naukowych,
a w szczególności na forum Krajowej Reprezentacji Doktorantów;

g) działa na rzecz przestrzegania przez doktorantów zasad współżycia koleżeńskiego;
h) wyraża opinie w sprawach ważnych dla społeczności akademickiej.

2. Do kompetencji Prezydium należy w szczególności:
a) obsada stanowisk, o których mowa w §6 i 8;
b) wybór swoich przedstawicieli, o których mowa w §7 pkt. 2-11;
c) określanie ogólnych kierunków i zasad działania swoich przedstawicieli, o których mowa w

§7 i 8;
d) informowanie doktorantów Uczelni o bieżących pracach Krajowej Reprezentacji

Doktorantów;
e) odwoływanie osób, o których mowa w §6, 7 oraz §8;
f) występowanie z wnioskiem do Rektora - Komendanta Akademii o rozdział środków

finansowych przeznaczonych na cele samorządowe, po uprzednim uzgodnieniu
z Kwestorem i przedstawieniu planu rzeczowo-finansowego na dany rok kalendarzowy;

g) określanie ogólnych zasad rozdziału i korzystania ze środków, o których mowa
w pkt. f;

h) opiniowanie projektów oraz zgłaszanie organom Uczelni własnych propozycji uchwał,
zarządzeń i decyzji dotyczących spraw doktorantów;

i) delegowanie przedstawicieli do udziału w konferencjach, zjazdach oraz spotkaniach
integracyjnych organizowanych przez inne uczelnie i placówki, z którymi współpracuje.

§ 16
1. Prezydium obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Ważność posiedzenia stwierdza się w przypadku obecności kworum stanowiącego 50%+1

regulaminowego składu Prezydium.



4. Przewodniczący Prezydium lub osoba przez niego wyznaczona jest jednocześnie
Przewodniczącym Obrad.

5. Posiedzenia Prezydium są jawne i otwarte dla innych doktorantów.
6. Każdy doktorant biorący udział w otwartym posiedzeniu Prezydium ma prawo występowa

z wnioskami lub zgłaszania projektów do rozpatrzenia.
7. Prezydium podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
8. W przypadku równej ilości głosów, w sprawie rozstrzyga Przewodniczący Obrad.
9. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne. W pozostałych sprawach głosowania

są jawne chyba, że Prezydium postanowi inaczej.
10. Prezydium może zarządzić tajność głosowania większością 2/3 głosów.

§17
1. Odwołanie członka Prezydium może nastąpić w wyniku:

a) nieuzyskania absolutorium;
b) nieusprawiedliwionych dwóch nieobecności z rzędu na posiedzeniach Prezydium;
c) udokumentowanego rażącego działania na szkodę Prezydium.

2. W przypadku pisemnej rezygnacji członka Prezydium z pełnionej funkcji jego dymisja nie
podlega głosowaniu.

3. Sposób przeprowadzenia wyborów uzupełniających określa Ordynacja Wyborcza.

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Samorządu Doktorantów Akademii Marynarki
Wojennej

§18
Do kompetencji Przewodniczącego Samorządu należy:
1. Kierowanie działaniem oraz pracami Prezydium oraz innych przedstawicieli, o których mowa w

§7 i 8.
2. Reprezentowanie Prezydium przed władzami Uczelni i na zewnątrz Uczelni chyba,

że uchwała Prezydium podjęta na podstawie Regulaminu w szczególnej sprawie stanowi
inaczej.

3. Podejmowanie decyzji w sprawach określonych w Regulaminie i uchwałach Prezydium.
4. Prowadzenie posiedzeń Prezydium, a w przypadku nieobecności wyznaczenie jednego

z członków Prezydium do poprowadzenia posiedzenia.
5. Przedstawianie na posiedzeniach Prezydium, projektów zaproponowanych do realizacji

i poddawanie ich pod głosowanie obecnym na posiedzeniu.
6. Zatwierdzanie podpisem wszystkich uchwał, pism, wniosków i projektów Prezydium.
7. W przypadku wygaśnięcia kadencji Prezydium zwołanie posiedzenia sprawozdawczo-

wyborczego, przewodniczenie na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Prezydium oraz
koordynowanie wyborami nowego Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Przewodniczących Komisji Problemowych.

8. Utrzymywanie porządku podczas obrad, a w razie konieczności upominanie osób znajdujących
się na sali, za niewłaściwe zachowanie, w szczególnych wypadkach nakazanie opuszczenia sali.

§19
Przewodniczący przedstawia Rektorowi - Komendantowi w formie pisemnej roczne sprawozdanie z
działalności Prezydium.

§ 20
1. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Przewodniczącego jego kompetencje przejmuje

Wiceprzewodniczący.
2. W czynnościach określonych §14 pkt. 3 Wiceprzewodniczący zobowiązany jest do otrzymania

pisemnego pełnomocnictwa Przewodniczącego.



§21
Wiceprzewodniczący inicjuje działania prowadzące do pozyskania sponsorów stałych, a także na
poszczególne przedsięwzięcia, wyłączając zaciąganie zobowiązań finansowych wobec Uczelni.

Komisje Problemowe

§22
W skład Samorządu wchodzą Komisje Stałe:
1. Komisja ds. kształcenia
2. Komisja ds. socjalno-bytowych
3. Komisja ds. kultury

§23
1. Komisje Problemowe stanowią organ wykonawczy Prezydium.
2. Dla realizacji celów, nienależących do kompetencji istniejących Komisji, powołuje się nowe, na

czas realizowania projektu zatwierdzonego przez Prezydium.
3. Przewodniczący Komisji Problemowych wybierani są przez Prezydium spośród jego członków.
4. Przewodniczący Komisji i jej członkowie są stałymi członkami Komisji.
5. Jedna osoba nie może przewodniczyć więcej niż jednej Komisji Stałej.
6. Przy realizacji projektów, lub zadań, które wymagają stworzenia nowego zespołu lub komisji

tymczasowej Przewodniczący Prezydium może wyznaczyć przewodniczącego takiego organu.
7. Przewodniczący Komisji dobiera jej członków w celu realizacji bieżących projektów, spośród

doktorantów Akademii.
§24

1. Komisja ds. kształcenia jest odpowiedzialna za współpracę z władzami Uczelni na rzecz
podnoszenia, jakości kształcenia oraz dostosowywania kształcenia do międzynarodowych
standardów.

2. Komisja ds. kształcenia w szczególności odpowiada za:
a) formułowanie opinii Prezydium na temat programów studiów i planów zajęć realizowanych

w Akademii;
b) informowanie doktorantów o działalności dotyczącej spraw kształcenia prowadzonej przez

Komisję, jak i władze Uczelni;
c) współpracę z Prorektorem ds. dydaktycznych w celu realizacji postanowień Prezydium

dotyczących kształcenia;
d) przygotowanie opinii dotyczącej powołania i odwołania kierownika studiów doktoranckich,

zgodnie z §6.1. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 5.10.2011, po
zasięgnięciu opinii doktorantów;

e) współpracę z Radami Wydziałów w kwestiach dotyczących kształcenia;
f) podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę jakości kształcenia w Uczelni;
g) przedstawianie propozycji opinii aktów prawnych przekazywanych przez władze Uczelni;
h) sporządzenie projektu planu rzeczowo-finansowego Prezydium na kolejny rok

kalendarzowy;
i) nadzorowanie wydatkowania Środków finansowych przeznaczonych na działalność

Samorządową oraz korygowanie zaistniałych nieprawidłowości;
j) prowadzenie ewidencji wydatkowania Środków finansowych, o których mowa w pkt. f oraz

sporządzanie pisemnego sprawozdania, co najmniej dwa razy w roku;
k) sporządzanie projektów uchwał Prezydium;
I) organizowanie prac biura Prezydium;
m) zapewnianie zapotrzebowania materiałowego niezbędnego do pracy Prezydium i innych

organów Samorządu;
n) obsługę wszystkich form komunikacji Prezydium;
o) prowadzenie ewidencji comiesięcznych zebrań Prezydium.



§25
1. Komisja ds. socjalno-bytowych jest odpowiedzialna za działanie na rzecz polepszenia warunków

socjalno-bytowych doktorantów Akademii.
2. Komisja ds. socjalno-bytowych w szczególności:
a) realizuje własne pomysły w zakresie polepszenia warunków socjalno-bytowych;
b) podejmuje wszelkie możliwe dziania celem usunięcia stwierdzonych, rażących niedogodności

socjalno-bytowych doktorantów Uczelni;
c) przedstawia propozycje aktów prawnych dotyczących spraw socjalnych doktorantów,

przekazywanych przez władze Uczelni.
d) opiniuje projekty władz Uczelni związane ze sprawami socjalno bytowymi doktorantów;
e) dzieli w porozumieniu z Rektorem - Komendantem Fundusz Pomocy Materialnej dla

doktorantów;
f) odpowiada za delegowanie doktorantów do doktoranckich komisji stypendialnych powołanych

na AMW;
g) prowadzi ubezpieczenia doktorantów.

§ 26
1. Komisja ds. kultury prowadzi działania zmierzające do aktywizacji działań doktorantów w sferze

kulturalnej.
2. Komisja ds. kultury odpowiedzialna jest za:
1) Inicjowanie i organizowanie wszelkich imprez o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, wg

własnego projektu lub na wniosek doktorantów Uczelni;
2) utrzymywanie kontaktów z innymi uczelniami w zakresie organizowania imprez

o charakterze kulturalnym i rozrywkowym oraz za bieżące informowanie o takich
przedsięwzięciach doktorantów Uczelni;

3) administrowanie i poszukiwanie osób odpowiedzialnych za administrowanie strony internetowej
Prezydium i innych środków przekazu informacji;

4) opracowanie promocji i reklam imprez organizowanych przez Prezydium;
5) opracowanie i zlecanie, wykonanie oraz prowadzenie dystrybucji materiałów informacyjnych

związanych z działalnością Prezydium (plakaty, ulotki, wizytówki, itp.);
6) współuczestniczenie w promocji Uczelni;
7) współpracę z Rzecznikiem Prasowym Uczelni oraz Wydawnictwem Akademickim i ma prawo do

korzystania z jej materiałów i pomocy dla realizacji swych celów, określonych niniejszym
Regulaminem, na podstawie planu rocznego.

3. Komisja ds. kultury współpracuje z jednostkami AMW w działaniach związanych z
przedsięwzięciami kulturalnymi, rozrywkowymi, turystycznymi i sportowymi oraz organizuje
spotkania i imprezy okolicznościowe na potrzeby Prezydium i doktorantów AMW.

Komisja Rewizyjna

§27
1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę działania organów Prezydium.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu;
b) sprawowanie kontroli nad działalnością organów, o których mowa w §6 - 8;
c) przedstawianie opinii na temat działalności Przewodniczącego oraz Prezydium,

a także zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium na żądanie władz Uczelni;
d) wystąpienie z wnioskiem o odwołanie członka Prezydium, w przypadku spełnienia

przesłanek z §17 pkt. l a,b,c.
§ 28

1. Skład Komisji Rewizyjnej ustalają władze Uczelni.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Prezydium.



§29
W przypadku stwierdzenia przez Komisję istotnych nieprawidłowości w działaniu Prezydium Komisja
wzywa zakwestionowany organ Prezydium do podjęcia działań, w celu usunięcia zaistniałej
nieprawidłowości.

Postanowienia szczególne
§30

Jeśli decyzja lub działanie organu Prezydium lub innego przedstawiciela, o którym mowa w §7 i
8 lub brak odpowiedniej decyzji lub działania, narusza ważny interes doktorantów,
postanowienia §4 lub stanowi przekroczenie jego kompetencji, Komisja Rewizyjna jest
zobowiązana do podjęcia działań w celu usunięcia powstałej nieprawidłowości.
Prezydium może bezwzględną większością głosów w obecności kworum uchylić decyzję
zastrzeżoną dla własnego organu wykonawczego.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzyga Prezydium.

Absolutorium

§31
Prezydium powinno uzyskać po roku swej działalności, a także po zakończeniu kadencji
absolutorium, na spotkaniu sprawozdawczym.
Na wniosek 3A składu Prezydium możliwe jest wcześniejsze przeprowadzenie absolutorium.
Przeprowadzenie tego absolutorium nie zwalnia z obowiązku jego przeprowadzenia w
sytuacjach określonych w pkt. 1.
Absolutorium, o którym mowa w pkt. l i 2 udzielają członkowie Prezydium zwykłą większością
ważnie oddanych głosów, regulaminowego składu Prezydium, w głosowaniu tajnym.
Kadencja poszczególnych członków Prezydium wygasa automatycznie jeżeli nie uzyskają oni
absolutorium.
W przypadku, gdy zaistnieje sytuacja określona w pkt. 4 należy w terminie 30 dni
przeprowadzić wybory uzupełniające.
Członkowie Prezydium, którzy nie uzyskali absolutorium pełnią swoje regulaminowe obowiązki
do czasu wyboru swego następcy.

Sąd koleżeński

§32
1) Sąd Koleżeński posiada uprawnienia dyscyplinarne wobec doktorantów AMW, wynikające z

Ustawy oraz Regulaminu.
2) Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia w imieniu całej społeczności doktoranckiej Akademii.
3) W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi 5 doktorantów, wybieranych przez Prezydium.
4) Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być równolegle członkami Prezydium, władz

organizacji działających w AMW, Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Doktorantów.
5) Członkami Sądu Koleżeńskiego nie mogą być również doktoranci ukarani uprzednio przez

Sąd Koleżeński lub Komisję Dyscyplinarną Akademii dla Doktorantów.

§33
1) Sąd Koleżeński jest niezawisły i w swej działalności związany przepisami niniejszego

Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
2) Niedopuszczalne jest wywieranie jakiegokolwiek wpływu na swobodę działania i orzekania

Sądu Koleżeńskiego.
§34

1) Kadencja członka Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata.
2) Członek Sądu Koleżeńskiego nie może zostać odwołany w trakcie pełnienia swojej funkcji.
3) Członek Sądu Koleżeńskiego traci mandat wraz z:

a. utratą statusu studenta studiów Doktoranckich,
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b. orzeczenia komisji dyscyplinarnej zawieszającej w prawach doktoranta,
c. złożenia pisemnej rezygnacji.

§35
1) Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie Przewodniczącego. Do wyboru

Przewodniczącego stosuje się odpowiednio przepisy o wyborze Przewodniczącego
Prezydium.

2) Do zadań Przewodniczącego należy:
a. reprezentowanie Sądu przez władzami Uczelni,
b. wyznaczanie składów orzekających, ich przewodniczących, protokolantów,
c. wyznaczanie terminów rozpraw,
d. decyzja co do wyłączenia członka zespołu orzekającego, co do którego bezstronności

istnieją uzasadnione obawy.
§36

Obwinionego nie można uznać za winnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona orzeczeniem
skazującym. Wszystkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść obwinionego.

§37
1) Sąd Koleżeński rozstrzyga w składzie 3 członków.
2) Sprawę na drogę postępowania przed Sądem Koleżeńskim może skierować:

a. Komendant - Rektor lub Prorektor AMW
b. Dziekan Wydziału prowadzącego studia doktoranckie
c. Kierownik studiów doktoranckich
d. Prezydium
e. Każdy student studiów doktoranckich

3) Doktorant przeciwko, któremu sformułowano zarzut, ma prawo do obrony. Obrońcą może
być każdy uczestnik studiów doktoranckich prowadzonych w AMW lub pracownik AMW.

4) Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest jawne.
5) Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego zwołuje posiedzenie nie później niż 14 dni od dnia

złożenia wniosku przez jeden z uprawnionych podmiotów wskazanych w pkt 2.

§38
1) Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są jawne.
2) Sąd Koleżeński może orzec wobec obwinionego następujące kary dyscyplinarne:
a. Upomnienie
b. Nagana
c. Nagana z ostrzeżeniem
3) Dodatkowo zespół orzekający może skierować wniosek do Władz Akademii o:

a. Pozbawienie częściowo lub całkowicie pomocy materialnej
b. Zobowiązanie do naprawienia szkód lub wartościowego jej pokrycia w terminie

określonym przez Sąd Koleżeński
c. Wydanie nakazu wykonania określonej pracy na rzecz Samorządu Doktorantów lub

Akademii
d. Okresowe pozbawienie prawa do piastowania funkcji w organach samorządowych
e. Całkowite pozbawienie prawa piastowania funkcji w organach samorządowych

4) Sąd Koleżeński może przekazać do władz Uczelni wniosek o dołączenie orzeczenia do akt
osobowych doktoranta.

§39
Sąd Koleżeński zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia wraz z uzasadnieniem, bądź decyzją o
umorzeniu postępowania, które doręcza stronom. Skład orzekający podaje sentencję orzeczenia do
publicznej wiadomości.

§40
1) Do doręczeń, przesłuchania świadków i przeprowadzania procesów dowodowych stosuje się

odpowiednie przepisy postępowania karnego.



2) Wykładni przepisów dokonuje Sąd Koleżeński w porozumieniu z Przewodniczącym
Prezydium oraz Przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Doktorantów.

Postanowienia końcowe

§41
1. Prezydium Samorządu Doktorantów powołane w październiku 2013 r. jest zobowiązane do

ponownego przeprowadzenia wyborów do Prezydium zgodnie z uchwalonym przez siebie
Regulaminem Prezydium Samorządu Doktorantów AMW, Ordynacją Wyborczą Doktorantów
AMW, po stwierdzeniu przez Senat uczelni ich zgodności z Ustawą i Statutem AMW.

2. Zmiana Regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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ORDYNACJA WYBORCZA
SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

z dnia 21.10.2013

Wybory do Prezydium

Komisja wyborcza
§1

1. Prezydium, którego kadencja dobiega końca, lub którego skład uległ zmniejszeniu, spośród
społeczności doktorantów powołuje Komisję Wyborczą zobowiązaną przeprowadzić wybory
do Prezydium.

2. Powołanie członków Komisji Wyborczej musi nastąpić nie później niż na 7 dni przed
zaplanowanym terminem wyborów.

3. Komisja Wyborcza składa się z minimum trzech osób.
4. W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić osoby, które kandydują w wyborach do

Prezydium.

§ 2
1. Komisja Wyborcza organizuje i kontroluje przebieg wyborów.
2. Komisja Wyborcza ogłasza listę kandydatów nie później niż 2 dni przed pierwszym dniem

wyborczym.
3. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą prowadzić kampanii na rzecz kandydatów.
4. Komisja Wyborcza sprawdza opieczętowanie urny do głosowania i odpowiada za jej

zabezpieczenie w czasie wyborów.

§ 3
1. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza podlicza głosy i ogłasza wyniki. Do

wiadomości publicznej zostają podane informacje zawierające liczbę oddanych głosów,
dotyczącą jedynie kandydatów, którzy weszli w skład Prezydium.

2. Komisja Wyborcza ogłasza wyniki nie później niż 72 godziny po zamknięciu głosowania w
ostatnim dniu wyborczym.

3. Komisja Wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania.
4. Wybory uważa się za prawomocne z chwilą podjęcia przez Prezydium kończącego kadencję

uchwały o ich ważności oraz złożeniu podpisów na protokole wyborczym przez członków
Komisji Wyborczej.

5. Protokół z głosowania, karty do głosowania, listy obecności na głosowaniu, oraz pozostałe
dokumenty dotyczące wyborów są przechowywane w Biurze Prezydium oraz są one
dostępne do wglądu dla władz Akademii.

Kandydaci
§4

1. Do Prezydium może kandydować każdy doktorant Akademii Marynarki Wojennej, z
wyjątkiem doktorantów ostatniego roku.

2. Prawa do kandydowania może doktoranta pozbawić Sąd Koleżeński lub Komisja
Dyscyplinarna Akademii dla Doktorantów.

3. Kandydaci zgłaszają się osobiście w wyznaczonym przez Komisję Wyborczą miejscu i
składają pisemne zgłoszenie swojej kandydatury, w formie oświadczenia, którego wzór
stanowi załącznik do niniejszej ordynacji.

4. Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą jedynie do dnia wyborów.
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5. Członek Prezydium może kandydować w wyborach na kolejną kadencję wyłącznie po
uzyskaniu absolutorium określonego w §31 pkt. l Regulaminu.

Wybory
§ 5

1. Wybory do Prezydium są powszechne i tajne.
2. Prawo do oddania głosu przysługuje każdemu doktorantowi Akademii.
3. Termin wyborów ustala Prezydium, w sposób dogodny dla doktorantów.
4. Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie wybranych nazwisk na opieczętowanej karcie

do głosowania.
5. Każdy doktorant oddaje maksymalnie taką liczbę głosów, ile stanowisk należy obsadzić

w Prezydium. Kartę, na której zostanie zaznaczona większa liczba głosów, uznaje się za
nieważną.

§ 6
1. Wnioski o unieważnienie wyborów wraz z uzasadnieniem, może złożyć każdy doktorant

biorący udział w głosowaniu, jednak nie później niż 5 dni po ogłoszeniu wyników wyborów
przez Komisję Wyborczą.

2. Prezydium rozpatruje złożone wnioski, a następnie poddaje je pod głosowanie.

Wybory do organów kolegialnych i wyborczych uczelni

§ 7
Na podstawie §7 pkt. 2-11 Regulaminu Prezydium wybiera swoich przedstawicieli w liczbie
określonej przez Ustawę i Statut Akademii do:

1. Rad Wydziałów, na których prowadzone są studia doktoranckie - w liczbie l
2. Rady Bibliotecznej - w liczbie l
3. Kolegium Elektorów Akademii - w liczbie l
4. Wydziałowych Kolegiów Elektorów, na Wydziałach, na których prowadzone są studia

doktoranckie - w liczbie l
5. Komisji Wyborczej Akademii - w liczbie l
6. Wydziałowych Komisji Wyborczych na Wydziałach, na których prowadzone są studia

doktoranckie - w liczbie l

§8
Przewodniczący Prezydium jest przedstawicielem doktorantów w Senacie Akademii Marynarki
Wojennej z urzędu.

Komisja Rekrutacyjna doktorantów
do Organów Kolegialnych oraz Wyborczych Uczelni

§ 9
1. Prezydium wybiera, uzupełnia i odwołuje spośród doktorantów Akademii, skład Komisji

Rekrutacyjnej doktorantów do Organów Kolegialnych oraz Wyborczych Uczelni, zwanego
dalej „Komisją rekrutacyjną", zobowiązanego przeprowadzić wśród społeczności
doktorantów wybory do Organów Kolegialnych oraz Wyborczych Uczelni.

2. Komisja Rekrutacyjna składa się z minimum trzech osób, w tym jednej osoby wchodzącej w
skład Prezydium

Kandydaci
§ 10

1. Do organów wymienionych w §7 pkt. 2-11 może kandydować każdy doktorant, chyba że
spełnia warunki zapisane w §4 ust. 2.
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2. Kandydaci zgłaszają się osobiście w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną miejscu i
składają pisemne zgłoszenie swojej kandydatury, w formie oświadczenia.

Wybory
§H

1. Komisja Rekrutacyjna wyznacza i ogłasza terminy zbierania kandydatur, rozmów
kwalifikacyjnych oraz głosowania Prezydium.

2. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z poszczególnymi
kandydatami.

3. Komisja Rekrutacyjna przedstawia propozycje obsadzenia stanowisk, o których mowa
w §7 pkt. 2-11 i poddaje je pod głosowanie Prezydium.

4. Komisja Rekrutacyjna podaje wyniki nie później niż 72 godziny po głosowaniu Prezydium.
5. Wybory uważa się za prawomocne z chwilą podjęcia uchwały Prezydium.
6. Uchwały dotyczące wyborów są przechowywane w biurze Prezydium oraz są one dostępne

do wglądu dla władz Akademii.

Wybory do komisji dyscyplinarnych i rekrutacyjnych oroz Rody Bibliotecznej
§12

Na podstawie §7 Regulaminu Prezydium wybiera swoich przedstawicieli do:
1. Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Doktorantów - w liczbie równej liczbie nauczycieli

akademickich będących członkami Komisji;
2. Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Doktorantów - liczbie równej liczbie

nauczycieli akademickich będących członkami Komisji;
3. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - w liczbie, co najmniej 1;
4. Krajowej Reprezentacji Doktorantów - w liczbie 1.

Kandydaci
§13

1. Do organów wymienionych w §12 może kandydować każdy doktorant, chyba że spełnia
warunki zapisane w § 4 ust. 2.

2. Kandydaci powinni się zgłosić osobiście w biurze Prezydium i złożyć pisemne oświadczenie.

Wybory
§14

1. Prezydium wybiera przedstawicieli do organów wymienionych w §12 w drodze tajnego
głosowania, na każdego ze zgłoszonych kandydatów.

2. Prezydium może zwrócić się do kandydata z prośbą o umotywowanie swojej kandydatury.
3. Przedstawiciele organów wymienionych w §12 są wybierani i powoływani zwykłą

większością głosów.
4. Wybory uważa się za prawomocne z chwilą podjęcia uchwały Prezydium.
5. Wyniki zostają ogłoszone nie później niż 72 godziny po głosowaniu Prezydium.
6. Uchwały dotyczące wyborów są przechowywane w Biurze Prezydium, gdzie są one dostępne

do wglądu dla władz Akademii.

Postanowienia końcowe
§15

Wybory do Prezydium uznaje się za ważne, jeśli swój głos odda co najmniej 10
doktorantów uprawnionych do głosowania.
Jeśli frekwencja w pierwszej turze głosowania nie przekroczy progu wymienionego
w ust. l, Przewodniczący Prezydium wyznacza nowy termin drugiej tury wyborów, nie
wcześniej niż 7 dni po ostatnim dniu wyborczym pierwszej tury.
Ważność wyborów w drugiej turze określana jest niezależnie od liczby głosujących.

§16
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1. Organy przeprowadzające wybory mają obowiązek zgłosić Przewodniczącemu Prezydium
rażące działanie któregokolwiek z kandydatów na niekorzyść Prezydium lub
społeczności doktorantów Akademii.

2. Prezydium może podjąć uchwałę o zniesieniu kandydatury zwykłą większością głosów
regulaminowego składu Prezydium.

3. Jeśli zostanie udowodnione działanie, o którym mowa w ust. l, Prezydium
ma obowiązek zgłosić ten fakt do Sądu Koleżeńskiego.

§17
Wybór przedstawicieli do organów Samorządu Doktorantów zatwierdzany jest uchwałą
Prezydium.

§18
Kadencja każdego przedstawiciela w organach Samorządu Doktorantów trwa 2 lata.

§19
1. Poprawki do Ordynacji Wyborczej może zaproponować każdy doktorant Akademii.
2. Zmiana Ordynacji następuje w trybie przewidzianym dla Regulaminu Samorządu

Doktorantów.
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Załącznik 1.
Oświadczenie kandydata

Imię, nazwisko miejscowość, data

Adres

Nr albumu

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że ja , legitymujący się
numerze zgłaszam swoją kandydaturę na/do

podpis
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