R E G U L AM I N
S AM ORZĄDU DOKTORANTÓ W
Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Uczestnicy Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS)
w Lublinie, zwanego dalej "Uniwersytetem", tworzą Samorząd Doktorantów
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, zwany dalej "Samorządem Doktorantów".
2. Samorząd Doktorantów działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005
r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”,
b) Statutu UMCS, zwanego dalej „Statutem”,
c) niniejszego Regulaminu i przyjętych na jego podstawie regulaminów,
d) oraz innych przepisów prawa.
3. Samorząd Doktorantów jest integralną częścią społeczności akademickiej UMCS.
§2
Terenem działania Samorządu Doktorantów jest Uniwersytet.
§3
1. Samorząd Doktorantów działa przez swoje organy wyłonione w drodze wyborów.
2. Organy Samorządu Doktorantów są jedynym przedstawicielem ogółu uczestników
studiów doktoranckich UMCS, zwanych dalej „Doktorantami”.
3. Organy Samorządu Doktorantów nie są podporządkowane ponad uczelnianym
strukturom samorządowym.
4. Organy Samorządu Doktorantów są niezależne od organizacji społecznych i partii
politycznych.
§4
1. Samorząd może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tych
samych lub podobnych celach lub nawiązywać z nimi współpracę, w szczególności
z Krajową Reprezentacją Doktorantów, o której mowa w art. 209 ust. 1 Ustawy.
2. Decyzje i uchwały organów organizacji, o których mowa w ust. 1 nie mogą wiązać
organów Samorządu Doktorantów, chyba że zostaną zatwierdzone przez
uczelniany organ uchwałodawczy Samorządu Doktorantów.
§5
Mając na uwadze dobro Rzeczypospolitej Polskiej i Uniwersytetu, Samorząd
Doktorantów kieruje się zasadami:
1) poszanowania podmiotowości i godności każdego człowieka,
2) wolności myśli, słowa i przekonań,
3) dobrowolności w przyjmowaniu i sprawowaniu funkcji w Samorządzie.
§6
1. Samorząd działając poprzez swoje organy:
1) broni praw i interesów Doktorantów,
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2) decyduje w sprawach rozdziału środków przeznaczonych przez organy
Uniwersytetu na cele Doktorantów (art. 202 ust. 6 w związku z art. 208 ust. 2
Ustawy),
3) prowadzi na terenie Uniwersytetu działalność w zakresie spraw Doktorantów,
w tym socjalno-bytowych i kulturalnych Doktorantów,
4) opiniuje projekty uchwał, zarządzeń i decyzji organów Uniwersytetu
dotyczących Doktorantów,
5) wyraża zgodę na treść regulaminu studiów doktoranckich, w trybie
przewidzianym w art. 161 ust. 2 w związku z art. 196 ust. 2 Ustawy,
6) współdecyduje w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla
studentów i doktorantów (art. 174 ust. 2 Ustawy),
7) popiera naukowe, kulturalne, turystyczne, sportowe i inne inicjatywy
Doktorantów,
8) wspiera organizację wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej,
9) wspiera i organizuje integrację środowiska doktorantów.
10) podejmuje inne działania zgodne z celami Samorządu Doktorantów
Samorząd Doktorantów realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:
1) wykonywanie swoich uprawnień wynikających z Ustawy, Statutu, niniejszego
Regulaminu oraz innych aktów normatywnych,
2) występowanie z wnioskami do władz uczelni,
3) wyrażanie opinii z własnej inicjatywy i na prośbę władz uczelni,
4) działalność społeczną, kulturalną, oświatową i naukową, w tym wydawniczą,
Organy Samorządu Doktorantów współdziałają z organami Uniwersytetu w
realizacji jego zadań określonych w Statucie Uniwersytetu oraz współpracują z
organami Samorządu Studentów w zakresie przewidzianym przepisami prawa.
Władze Uniwersytetu zapewniają organom Samorządu Doktorantów zaplecze
techniczne i środki materialne niezbędne do właściwej realizacji zadań.
Samorząd Doktorantów przedstawia Senatowi Uniwersytetu roczne sprawozdanie
ze swojej działalności. Sprawozdanie musi być sporządzone do 31 maja każdego
roku i niezwłocznie przekazane Rektorowi.
DZIAŁ II
STRUKTURA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
Rozdział I
ORGANY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
§7

Organami Samorządu są:
1. organy uchwałodawcze:
1) Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów UMCS (RUSD),
2) Wydziałowe Rady Samorządu Doktorantów (WRSD),
2. organy wykonawcze:
1) Uczelniany Zarząd Samorządu Doktorantów UMCS (UZSD),
2) Prezydia Wydziałowych Rad Samorządu Studentów UMCS (PWRSD),
3. organy wyborcze:
1) Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów UMCS (UKWSD),
2) Wydziałowe Komisje Wyborcze Samorządu Doktorantów (WKWSD),
4. organy sądownicze:
1) Sąd Koleżeński Samorządu Doktorantów I instancji UMCS (SKSD),
2) Odwoławczy Sąd Koleżeński Samorządu Doktorantów UMCS (OSKSD).
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§8
1. Kadencja organów Samorządu Doktorantów trwa dwa lata począwszy od dnia
uprawomocnienia się wyborów.
2. Organy Samorządu Doktorantów zachowują swoje kompetencje do czasu
ukonstytuowania się nowych organów.
3. Kadencja przedstawicieli Doktorantów w organach kolegialnych Uniwersytetu trwa
rok, ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§9
Szczegółowy tryb wyboru członków Samorządu Doktorantów regulowany jest
odrębnymi przepisami uchwalonymi przez RUSD, w szczególności Ordynacją
Wyborczą Samorządu Doktorantów UMCS, zwaną dalej „Ordynacją Wyborczą”
Rozdział II
UCZELNIANY ORGAN UCHWAŁODAWCZY
SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
§ 10
Uczelnianym organem uchwałodawczym
Uczelniana Samorządu Doktorantów.

Samorządu

Doktorantów

jest

Rada

§ 11
1. W skład RUSD wchodzą :
a) przedstawiciele Doktorantów poszczególnych studiów doktoranckich wybrani
przez WRSD proporcjonalnie do liczby Doktorantów wydziału, w proporcji
jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę 20 Doktorantów wydziału, nie
mniej niż 1 delegat z każdego studium doktoranckiego,
b) przedstawiciele Doktorantów w Senacie Akademickim UMCS.
2. WRSD wydziałów, na których studiuje mniej niż 20 Doktorantów, wybierają do
RUSD jednego przedstawiciela.
§ 12
1. RUSD obraduje na posiedzeniach,
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej RUSD zwołuje Przewodniczący Uczelnianej
Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów w ciągu miesiąca od uprawomocnienia
się wyborów do WRSD.
3. Posiedzenia RUSD odbywają się nie rzadziej niż raz w semestrze.
4. Posiedzenia RUSD zwołuje przewodniczący RUSD z własnej inicjatywy bądź w
terminie 14 dni na wniosek:
a) UZSD,
b) przynajmniej 3 WRSD,
c) przynajmniej 1/4 ogólnej liczby członków UZSD,
d) Władz Uniwersytetu.
§ 13
1. RUSD wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz
Sekretarza.
2. Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący kieruje obradami i
czuwa nad tokiem obrad RUSD.
3. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz tworzą Prezydium RUSD.
Głównym zadaniem prezydium RUSD jest ustalanie projektu porządku obrad i
bieżące kierowanie pracami RUSD.
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4. RUSD pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin zgodny z niniejszym
Regulaminem.
§ 14
1. Obrady RUSD są jawne.
2. Przewodniczący RUSD może zarządzić tajność obrad, jeżeli wymaga tego dobro
społeczności Doktorantów bądź Uniwersytetu, na wniosek co najmniej pięciu
przedstawicieli do RUSD.
§ 15
1. Przewodniczący RUSD informuje Doktorantów o terminie obrad RUSD w sposób
zwyczajowo przyjęty.
2. W jawnym posiedzeniu RUSD może uczestniczyć każdy doktorant.
3. Każdemu Doktorantowi przysługuje prawo do składania wniosków dotyczących
realizacji obowiązków Samorządu Doktorantów i spraw Doktorantów; szczegółowy
tryb składania wniosków określa Regulamin RUSD.
Rozdział III
KOMPETENCJE RADY UCZELNIANEJ
SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
§ 16
Do kompetencji RUSD UMCS należy w szczególności:
1) podejmowanie uchwał określających podstawowe kierunki działalności
Samorządu Doktorantów,
2) sprawowanie kontroli nad działalnością innych organów Samorządu
Doktorantów,
3) uchwalanie i zmiana regulaminu Samorządu Doktorantów,
4) wyrażanie zgody na treść regulaminu studiów doktoranckich, w trybie
przewidzianym w art. 161 ust. 2 w związku z art. 196 ust. 2 Ustawy,
5) opiniowanie aktów wydawanych przez organy Uniwersytetu dotyczących spraw
istotnych dla Doktorantów,
6) powoływanie i odwoływanie UZSD,
7) udzielanie UZSD absolutorium:
a) z wykonania uchwał RUSD,
b) z działalności na podstawie sprawozdania merytoryczno-finansowego
składanego corocznie przez Przewodniczącego UZSD;
8) wybór Przewodniczącego i pozostałych członków Uczelnianej Komisji
Wyborczej Samorządu Doktorantów,
9) wybór przedstawicieli Doktorantów do Senatu UMCS,
10) wybór przedstawicieli do komisji senackich,
11) wybór delegatów na zjazd Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
12) wybór przedstawicieli Doktorantów do innych organów, w tym organów
kolegialnych Uniwersytetu, na podstawie przepisów szczególnych,
13) podejmowanie innych działań służących realizacji celów Samorządu
Doktorantów, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów tego
Samorządu.
§ 17
1. RUSD może bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków podjąć
uchwałę o podjęciu akcji protestacyjnej dla poparcia swych żądań, gdy są one
przedmiotem sporu zbiorowego i dotyczą istotnych spraw i interesów Doktorantów.
O decyzji tej powiadamia Rektora z trzydniowym wyprzedzeniem.
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2. Strajk studencki może być podjęty przez RUSD bezwzględną większością 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.
§ 18
1. Szczegółowy tryb pracy RUSD określa regulamin przez nią uchwalony, który
określić może powoływanie komisji RUSD w celu realizacji określonych zadań.
2. Przewodniczący RUSD i członkowie innych organów Samorządu Doktorantów
obowiązani są do udzielenia odpowiedzi na zapytania członków RUSD w terminie i
trybie ustalonym w regulaminie pracy RUSD.
§ 19
1. RUSD może upoważnić UZSD do podjęcia decyzji z mocą uchwały w imieniu
RUSD, z wyłączeniem upoważnienia do zmian niniejszego Regulaminu oraz
uprawnień, o których mowa w § 16 pkty 2 – 4 i 6 – 12,
2. RUSD udziela pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 bezwzględną większością
głosów ogólnej liczby członków.
§ 20
1. RUSD podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków (quorum), z wyjątkiem spraw wyraźnie wskazanych
w Regulaminie,
2. w przypadku braku quorum, w terminie 14 dni zwołuje się kolejne posiedzenie
RUSD – wówczas wymóg quorum nie obowiązuje, z wyjątkiem spraw wyraźnie w
Regulaminie wskazanych.
§ 21
Uchwały RUSD podpisuje Przewodniczący RUSD lub z jego upoważnienia jeden z
Wiceprzewodniczących oraz Sekretarz i zarządza ich niezwłoczne ogłoszenie w
miejscach zwyczajowo przyjętych.
Rozdział IV
WYDZIAŁOWE ORGANY UCHWAŁODAWCZE
SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
§ 22
Wydziałowymi organami uchwałodawczymi Samorządu Doktorantów są WRSD.
§ 23
1. W skład WRSD wchodzą przedstawiciele Doktorantów wydziału wybrani przez
Doktorantów wydziału w wyborach bezpośrednich, równych, w głosowaniu tajnym.
2. W skład WRSD wchodzi przynajmniej jeden przedstawiciel każdego roku, każdego
studium doktoranckiego działającego na wydziale.
3. Szczegółowe zasady wyborów WRSD zapewniające realizację postanowień ust. 1 i
2 określa ordynacja wyborcza.
§ 24
1. Liczbę członków, zasady działania, szczegółowe kompetencje WRSD określa
wydziałowy regulamin Samorządu Doktorantów, którego zgodność z niniejszym
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Regulaminem i innymi aktami prawnymi stwierdza RUSD, po uprzednim zwróceniu
się z prośbą o opinię Dziekana Wydziału.
2. WRSD zachowuje kompetencje RUSD na terenie danego wydziału, § 16 stosuje się
odpowiednio. W szczególności do kompetencji WRSD należy dokonanie wyboru
przedstawicieli Doktorantów do Rady Wydziału.
3. Przepisy § 12 – 15 i 20 – 21 stosuje się odpowiednio.
Rozdział V
UCZELNIANY ORGAN WYKONAWCZY
SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

1.
2.
3.
4.

§ 25
Uczelnianym organem wykonawczym Samorządu Doktorantów jest Uczelniany
Zarząd Samorządu Doktorantów (UZSD).
Skład UZSD oraz liczbę członków określa RUSD w drodze uchwały, z
zastrzeżeniem ust. 3.
W skład UZSD wchodzi przynajmniej jeden przedstawiciel każdego wydziału, na
którym uruchomione są studia doktoranckie.
UZSD odpowiada i zdaje sprawozdanie ze swojej działalności przed RUSD.

§ 26
1. Bierne prawo wyborcze do UZSD przysługuje każdemu Doktorantowi, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kandydatów, o których mowa w § 25 ust. 3, przedstawia właściwa WRSD.
3. Wyboru członków UZSD dokonuje RUSD bezwzględną większością głosów, § 20
stosuje się odpowiednio. Wyboru UZSD dokonuje się najpóźniej w ciągu miesiąca
od pierwszego posiedzenia RUSD lub na tym posiedzeniu.
§ 27
1. W ciągu 7 dni od dokonania wyboru UZSD przewodniczący RUSD zwołuje i
prowadzi pierwsze posiedzenie UZSD.
2. Na pierwszym posiedzeniu UZSD ze swojego grona wybiera Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczących i Sekretarza, którzy tworzą Prezydium UZSD.
3. UZSD może powołać ze swojego grona przewodniczących komisji problemowych, a
na ich wniosek członków tych komisji.
4. UZSD na wniosek prezydium UZSD może powołać pełnomocników Samorządu
Doktorantów do realizacji określonych zadań; wyboru pełnomocnika i ustalenia
zakresu jego pełnomocnictwa dokonuje UZSD w drodze uchwały podjętej
bezwzględną większością głosów.
5. RUSD może odwołać UZSD lub poszczególnych jego członków na wniosek co
najmniej 1/3 członków RUSD lub prezydium UZSD, bezwzględną większością
głosów ogólnej liczby członków RUSD.
6. Uzupełnienia składu UZSD w przypadku wystąpienia wakatu bądź odwołania
członka lub całego UZSD, dokonuje RUSD najpóźniej w ciągu miesiąca, § 26
stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku niezgłoszenia przez właściwe WRSD kandydatów, o których mowa w
§ 26 ust. 2, pozostawia się wakat na tym stanowisku do czasu zgłoszenia
kandydata. Właściwa WRSD ma prawo żądania zwołania w terminie 30 dni
posiedzenia RUSD celem zapełnienia wakatu i wyboru swojego przedstawiciela w
UZSD.
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Rozdział VI
KOMPETENCJE UCZELNIANEGO
ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
§ 28
1. UZSD w zakresie swych kompetencji:
1) wykonuje uchwały RUSD,
2) na podstawie uchwał RUSD, w granicach zawartego w nich upoważnienia oraz w
celu ich wykonania wydaje rozporządzenia i czuwa nad ich wykonaniem,
3) kieruje bieżącą działalnością Samorządu Doktorantów, w zakresie nie
zastrzeżonym do kompetencji innych organów Samorządu Doktorantów,
4) decyduje w sprawach rozdziału środków przeznaczonych przez organy
Uniwersytetu na cele Doktorantów,
5) współdecyduje o podziale dotacji na pomoc materialną dla studentów i
doktorantów,
6) uzgadnia treść regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów (art. 199 ust. 2
Ustawy),
7) składa RUSD sprawozdanie finansowe i merytoryczne za poprzedni rok
akademicki w terminie do 31 października; niedotrzymanie tego terminu skutkuje
odwołaniem UZSD,
8) podejmuje wszelkie niezbędne działania mające na celu ochronę interesów i praw
Doktorantów,
9) opiniuje wydawane przez władze Uniwersytetu decyzje dotyczące Doktorantów, z
wyjątkiem decyzji, których opiniowanie zastrzeżone jest dla wyłącznej kompetencji
RUSD,
10) reprezentuje Doktorantów wobec władz Uczelni i innych podmiotów społeczności
akademickiej, a także wobec władz samorządowych i państwowych oraz organów
administracji, w zakresie przewidzianym przepisami szczególnymi.
2. UZSD podejmuje decyzje w drodze uchwały zapadającej większością głosów w
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków; przepis § 20 stosuje się
odpowiednio, z tym, że ponowne posiedzenie zwołuje się w terminie 7 dni.
3. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkty 5-6, zapadają bezwzględną
większością głosów, ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 29
1. Przewodniczący UZSD reprezentuje Samorząd Doktorantów oraz kieruje pracami
UZSD, w szczególności :
1) na podstawie uchwał RUSD lub UZSD i w zakresie w nich określonym, w
celu ich wykonania, wydaje zarządzenia i czuwa nad ich wykonaniem,
2) wraz z członkami prezydium UZSD wykonuje kompetencje UZSD pomiędzy
jej posiedzeniami, z wyłączeniem spraw wyraźnie zastrzeżonych przez
UZSD do swojej wyłącznej kompetencji,
3) zwołuje posiedzenia UZSD z własnej inicjatywy lub najpóźniej w ciągu 7 dni
na wniosek:
a) każdego z członków prezydium UZSD,
b) co najmniej 1/5 składu UZSD,
c) przewodniczącego RUSD,
d) Władz Uczelni;
4) może upoważnić do realizacji całości lub części swoich uprawnień
wiceprzewodniczących UZSD lub - za zgodą prezydium - innych członków
UZSD,
5) może powoływać pełnomocników do realizacji określonych zadań,
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2.
3.

4.

5.

6) występuje do organów opiniodawczych Samorządu o opinie w sprawach ich
dotyczących.
Zarządzenia przewodniczącego UZSD wymagają dla swojej ważności
kontrasygnaty członka prezydium UZSD.
Posiedzenia UZSD odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, z wyjątkiem
okresów wolnych od zajęć dydaktycznych określonych w organizacji roku
akademickiego; z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3 lit. a-d.
Posiedzenia prezydium UZSD odbywają się z inicjatywy przewodniczącego lub
każdego z członków prezydium i zwoływane są nie później niż w ciągu 5 dni od
złożenia wniosku.
W okresie czasowej niezdolności do sprawowania funkcji przez przewodniczącego
oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, czasowo zastępuje przewodniczącego I
wiceprzewodniczący wskazany przez UZSD przy dokonaniu wyboru prezydium lub
wskazany przez przewodniczącego wiceprzewodniczący.

§ 30
1. UZSD działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zgodnego z
niniejszym Regulaminem, zatwierdzonego przez RUSD.
2. UZSD może powoływać organy pomocnicze Samorządu Doktorantów, określając
jednocześnie w drodze uchwały zakres ich zadań.
Rozdział VII
WYDZIAŁOWE ORGANY WYKONAWCZE
SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
§ 31
1. Prezydia Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów UMCS są wykonawczymi,
wydziałowymi organami Samorządu Doktorantów.
2. W skład prezydium wchodzi Przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz Sekretarz
WRSD. Skład PWRSD może być rozszerzony w drodze uchwały WRSD.
3. Przewodniczącym Prezydium jest każdorazowo Przewodniczący WRSD.
4. Tryb powoływania, zasady działania oraz kompetencje PWRSD określają
wydziałowe regulaminy Samorządu Doktorantów. Przyjmuje się, że PWRSD ma
kompetencje UZSD na terenie wydziału.
Rozdział VIII
ORGANY SĄDOWNICZE
§ 32
1. Sąd Koleżeński ma uprawnienia do orzekania o odpowiedzialności Doktorantów za
postępowanie uchybiające godności Doktoranta oraz naruszenie przepisów
obowiązujących na Uniwersytecie, wynikające z Ustawy oraz niniejszego
Regulaminu.
2. organami Sądu Koleżeńskiego są:
a) Sąd Koleżeński I instancji (SKSD),
b) Odwoławczy Sąd Koleżeński – sąd II instancji (OSKSD).
§ 33
1. Sąd Koleżeński składa się z Doktorantów wybranych przez RUSD spośród
kandydatów przedstawionych przez każdą z WRSD. Kandydata może ponadto
zgłosić, co najmniej 1/4 członków RUSD.
2. Każdy z wydziałów posiada co najmniej jednego przedstawiciela w Sądzie.
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3. Wyboru członków Sądu dokonuje RUSD bezwzględną większością głosów ogólnej
liczby członków RUSD.
4. Pierwsze posiedzenie Sądu zwołuje i prowadzi przewodniczący RUSD w ciągu
miesiąca od dnia dokonania wyboru członków Sądu. W pierwszym zebraniu
uczestniczy też z głosem doradczym przewodniczący UZSD.
5. Sąd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
Sądu.
6. Do zadań Przewodniczącego Sądu należy w szczególności wyznaczanie składów
orzekających, ich przewodniczącego i protokolantów oraz terminów rozpraw.
§ 34
1. Sąd orzeka:
a) w pierwszej instancji w składzie 3 członków,
b) w drugiej instancji w składzie 5 członków, w pierwszej kolejności do składu
Sądu II instancji wyznacza się członków Sądu mających znaczące
doświadczenie orzecznicze.
2. Członek Sądu, który rozstrzygnął sprawę w pierwszej instancji, nie może być
członkiem składu orzekającego w tej sprawie w instancji odwoławczej.
§ 35
Sprawę na drogę postępowania przed Sądem Koleżeńskim może skierować:
a) Rektor z własnej inicjatywy albo na wniosek prezydium UZSD,
b) UZSD,
c) RUSD w zakresie odpowiedzialności, jakiej podlegają członkowie organów
Samorządu Doktorantów przed nią odpowiedzialni,
d) WRSD w odniesieniu do Doktorantów danego wydziału,
e) UKWSD za rażące naruszenie przepisów wyborczych.
§ 36
Sąd Koleżeński może wymierzyć Doktorantowi winnemu naruszenia przepisów
obowiązujących na Uniwersytecie oraz uchybienie godności Doktoranta następujące
kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) nagana z ostrzeżeniem.
§ 37
1. Sąd Koleżeński zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia wraz z uzasadnieniem
bądź decyzją o umorzeniu postępowania, które doręcza się stronom. Skład
orzekający sentencję orzeczenia podaje do publicznej wiadomości.
2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji (SKSD) przysługuje
stronom, w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia, prawo odwołania do OSKSD.

§ 38
1. Obwiniony przed Sądem Koleżeńskim ma prawo wglądu do akt postępowania,
składania wniosków dowodowych oraz wnoszenia o przesłuchanie świadków.
2. Obwiniony ma prawo wyznaczenia obrońcy w postępowaniu przed Sądem
Koleżeńskim.
3. Obwiniony oraz świadkowie w postępowaniu, będący członkami społeczności
akademickiej, mają obowiązek stawiennictwa na wezwanie Sądu Koleżeńskiego.
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4. Do doręczeń, przesłuchania świadków i przeprowadzania dowodów stosuje się
posiłkowo kodeks postępowania karnego ze zmianami wynikającymi z regulaminu,
o którym mowa w § 41.
§ 39
1. Sąd Koleżeński działa niezależnie od innych organów Samorządu.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych organów
Samorządu Doktorantów.
3. Skład orzekający podlega jedynie przepisom Ustawy, niniejszego Regulaminu oraz
regulaminu Sądu Koleżeńskiego.
§ 40
1. Mandat członka Sądu Koleżeńskiego wygasa w przypadku:
1) ostatecznej utraty statusu Doktoranta,
2) orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej zawieszającego w prawach Doktoranta,
3) złożenia pisemnej rezygnacji,
2. za uchybienie godności członka Sądu Koleżeńskiego, na wniosek Sądu
Koleżeńskiego przyjęty w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością
głosów ogólnej liczby członków Sądu Koleżeńskiego, RUSD może odwołać członka
Sądu Koleżeńskiego kwalifikowaną większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków
RUSD.
§ 41
Właściwość, liczbę członków, ustrój i szczegółowy tryb postępowania przed Sądami
Koleżeńskimi określa Regulamin Sądów Koleżeńskich Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, będący integralną częścią niniejszego
Regulaminu, uchwalony przez RUSD bezwzględną większością głosów.
Rozdział IX
WYBORY I ORGANY WYBORCZE SAMORZĄDU
§ 42
1. Wybory do WRSD przeprowadza WKWSD pod nadzorem UKWSD.
2. WKWSD powołuje ustępująca WRSD.
§ 43
1. Uczelnianą Komisję Wyborczą Samorządu Doktorantów powołuje RUSD
bezwzględną większością głosów.
2. UKWSD liczy od 3 do 7 członków.
3. Członek UKWSD może być odwołany przez RUSD większością 2/3 głosów ogólnej
liczby członków, na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków RUSD.
4. Uchwały UKWSD zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków.
§ 44
1. Wybory do WRSD przeprowadza się na zebraniach wyborczych.
2. quorum wyborcze nie obowiązuje.
3. Wybory przeprowadza się najpóźniej na miesiąc przed upływem kadencji
dotychczasowych organów Samorządu Doktorantów.
§ 45
1. Ustrój organów wyborczych Samorządu Doktorantów określa Ordynacja Wyborcza
Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
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2. Ordynacja, o której mowa w ust. 1, określa szczegółowy tryb organizacji i
przeprowadzania wyborów do organów Samorządu Doktorantów.
4. Ordynacja musi być zgodna z niniejszym regulaminem.
DZIAŁ III
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Rozdział I
PRZEPISY PREJŚCIOWE

1.

2.
3.

4.

5.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

§ 46
Na okres do dnia 30 września 2007 roku powołuje się Tymczasowy Uczelniany
Organ Samorządu Doktorantów, którego zadaniem jest przygotowanie i
przeprowadzenie wyborów organów Samorządu Doktorantów, o których mowa w
niniejszym regulaminie, oraz tymczasowe reprezentowanie Doktorantów.
Organem, o którym mowa w ust. 1, jest Tymczasowa Rada Uczelniana Samorządu
Doktorantów (TRUSD).
Rada, o której mowa w ust. 2, powołana zostaje na ogólnouniwersyteckim zebraniu
doktorantów, zwołanym przez członków założycieli Samorządu Doktorantów za
wiedzą i zgodą Prorektora UMCS ds. Kształcenia.
Członkowie - założyciele wchodzą w skład TRUSD, chyba że sprzeciwi się temu
zebranie doktorantów, o którym mowa w ust. 3. Lista członków założycieli stanowi
załącznik do niniejszego Regulaminu.
Do wyboru TRUSD § 11 niniejszego Regulaminu się nie stosuje.
§ 47
TRUSD ma kompetencje RUSD określone w niniejszym Regulaminie, z wyjątkiem
uprawnień do zmiany tego regulaminu,
TRUSD dokonuje wyboru ze swojego grona Prezydium, które stanowić będzie
organ wykonawczy Samorządu Doktorantów, oraz określa liczbę jego członków.
Prezydium ma kompetencje UZSD.
Liczbę członków TRUSD określa zebranie doktorantów, o którym mowa w § 46 ust.
3.
TRUSD przekazuje swoje kompetencje RUSD niezwłocznie po jej ukonstytuowaniu
się, nie później niż w ciągu miesiąca od dokonania wyboru RUSD.
Z chwilą przekazania kompetencji RUSD, TRUSD staje się UZSD, o którym mowa
w niniejszym Regulaminie, na okres do dnia 30 września 2007 r.; § 27 stosuje się
odpowiednio.
Do czasu powołania wydziałowych organów Samorządu Doktorantów ich
uprawnienia wykonują na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez TRUSD
wskazani w nim Doktoranci danego wydziału, a tam, gdzie zostały dotychczas
powołane organy przedstawicielskie Doktorantów wydziału – te organy.
Do chwili ukonstytuowania się RUSD kompetencje do zmiany niniejszego
Regulaminu i podejmowania akcji protestacyjnej oraz strajku ma jedynie
ogólnouniwersyteckie zebranie doktorantów, zwoływane w drodze uchwały przez
TRUSD.

§ 48
1. Wybory do WRSD przeprowadza się najpóźniej do dnia 30 marca 2007 r.
2. Wybory przeprowadza Tymczasowa Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu
Doktorantów powołana przez TRUSD najpóźniej do dnia 31 października 2006 r.
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3. Pierwsze wybory przeprowadza się w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu
oraz ordynacji wyborczej uchwalonej przez TRUSD i zaakceptowanej przez
Prorektora ds. Kształcenia.
4. Wybór wszystkich organów Samorządu Doktorantów przewidzianych w niniejszym
Regulaminie zakończyć się musi do dnia 30 czerwca 2007 r.
Rozdział II
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 49
1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić tylko w drodze uchwały RUSD
podjętej kwalifikowaną większością 2/3 ogólnej liczby członków.
2. Z wnioskiem o dokonanie zmian w regulaminie wystąpić mogą:
a) UZSD,
b) co najmniej 3 WRSD,
c) grupa co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków RUSD.
§ 50
1. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat UMCS jego zgodności ze
Statutem UMCS i innymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. §§ 46-48 niniejszego Regulaminu i z nimi związane wchodzą w życie z dniem
przyjęcia Regulaminu przez ogólnouniwersyteckie zebranie doktorantów i
zatwierdzenia przez Prorektora UMCS ds. Kształcenia.

Niniejszy Regulamin został jednogłośnie przyjęty przez Walne Zebranie
Doktorantów UMCS na zebraniu w dniu 12 czerwca 2006 roku.
SEKRETARZ
Walnego Zebrania Doktorantów UMCS
mgr Paw eł PACHUTA
PRZEWODNICZĄCA
Walnego Zebrania Doktorantów UMCS
mgr Bożena CZECH

Uchwała Senatu UMCS nr XXI-11.5/06 z dnia 27 września 2006 r.
Na podstawie art. 202 ust. 4 w zw. z art. 208. ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Senat Uniwersytetu Marii Curie –
Skłodowskiej stwierdza zgodność regulaminu samorządu doktorantów z
ustawą i statutem uczelni.
Przewodniczący Senatu UMCS
REKTOR
prof. dr hab. Wiesław Andrzej KAMIŃSKI
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