Załącznik do uchwały Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 września 2022 roku
REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
z dnia 7 września 2022 roku

Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1.
Zakres regulacji

1. Niniejszy Regulamin określa:
1) organizację oraz sposób działania Samorządu Doktorantów, zwanego dalej Samorządem;
2) sposób powoływania przedstawicieli doktorantów w organach Uniwersytetu Gdańskiego,
zwanego dalej Uniwersytetem;
3) sposób powoływania przedstawicieli doktorantów w Kolegium Elektorów, o którym jest
mowa w § 43 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku,
zwanego dalej
Statutem;
4) sposób powoływania przedstawicieli doktorantów w radzie wydziału, radzie dyscypliny
naukowej oraz radzie szkoły doktorskiej;
5) sposób powoływania przedstawicieli doktorantów w komisjach, radach oraz zespołach
doradczych niebędących organami Uniwersytetu;
6) prawa i obowiązki członków Samorządu;
7) ustrój i tryb działania organów Samorządu;
8) sposób wyboru organów Samorządu;
9) finanse Samorządu;
10) tryb zmiany Regulaminu.
§ 2.
Samorząd Doktorantów

1. Samorząd tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich i wszyscy doktoranci szkół
doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Samorząd jest wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.
§ 3.
Podstawa prawna działania Samorządu

Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce, (zwanej dalej Ustawą), ustawy z dnia 03 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
§ 4.
Jawność działania organów Samorządu

Działalność organów Samorządu jest jawna.

§ 5.
Zadania Samorządu

Samorząd działając przez swoje organy:
1) broni praw doktorantów;
2) reprezentuje interesy doktorantów w Uniwersytecie i poza nim;
3) prowadzi działalność w zakresie spraw doktoranckich, w tym socjalno-bytowych
i kulturalnych;
4) decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez
Uniwersytet na sprawy doktoranckie oraz sporządza sprawozdanie z rozdziału

środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku
akademickim i udostępnia je w BIP na stronie Uniwersytetu.
5) wyraża opinię społeczności doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego w sprawach,
którymi społeczność ta jest zainteresowana,
6) uczestniczy, poprzez swoich przedstawicieli, w pracach organów kolegialnych,
w podejmowaniu decyzji w sprawach Uniwersytetu Gdańskiego, a w szczególności:
a) opiniuje projekty decyzji organów Uniwersytetu Gdańskiego w sprawach
dotyczących doktorantów, w tym związanych z organizacją i regulaminem
studiów doktoranckich oraz regulaminami szkół doktorskich,
b) współpracuje z władzami Uniwersytetu Gdańskiego, wydziałów oraz szkół
doktorskich tejże uczelni w działaniach zmierzających do poprawy systemu
kształcenia,
c) porozumiewa się z odpowiednimi organami, zespołami oraz innymi
jednostkami Uniwersytetu Gdańskiego, w zakresie środków finansowych
przeznaczonych na cele doktoranckie,
7) prowadzi i popiera działalność zmierzającą do rozwoju doktorantów Uniwersytetu
Gdańskiego poprzez prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, kulturalnej
i sportowej.

Rozdział II
Prawa i obowiązki członków Samorządu
§ 6.
Członkostwo w Samorządzie

Członkiem Samorządu jest każdy doktorant Uniwersytetu Gdańskiego.
§ 7.
Ustanie członkostwa w Samorządzie

Członkostwo w Samorządzie ustaje na skutek:
1) rezygnacji ze studiów doktoranckich albo z kształcenia w szkole doktorskiej;
2) skreślenia z listy doktorantów studiów doktoranckich albo szkoły doktorskiej.
§ 8.
Prawa członków Samorządu

Członek Samorządu ma:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Samorządu;
2) prawo do wyrażania opinii i składania wniosków do organów Samorządu;
3) prawo do uczestnictwa w obradach Rady;
4) prawo do uczestnictwa w działalności Samorządu;
5) prawo do korzystania z urządzeń i środków finansowych Samorządu na zasadach
określonych przez Radę;
6) prawo do korzystania z innych uprawnień ustanowionych przez Radę Doktorantów
Uniwersytetu Gdańskiego.
§ 9.
Obowiązek członków Samorządu

Członkowie Samorządu mają obowiązek przestrzegania Ustawy, Statutu, Regulaminu i uchwał
organów Samorządu.
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Rozdział III
Ustrój Samorządu
§ 10.
Organy Samorządu

Organami Samorządu są:
1) Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, zwana dalej Radą;
2) Przewodniczący Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, zwany dalej
Przewodniczącym Rady;
3) Komisja Budżetowa Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, zwana dalej
Komisją;
4) wydziałowe rady doktorantów i rady doktorantów szkół doktorskich;
Podrozdział I
Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego
§ 11.
Definicja i zadania Rady

1. Rada jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu.
2. Rada jest organem kierującym całokształtem działalności Samorządu.
3. Rada reprezentuje Samorząd.
§ 12.
Kadencja Rady

Kadencja Rady trwa dwa lata i kończy wraz z wyborem członków Rady nowej kadencji.
§ 13.
Skład Rady

1. Rada składa się z doktorantów wybranych z poszczególnych wydziałowych rad doktorantów lub
rad szkół doktorskich, w liczbie proporcjonalnej do liczby doktorantów danego wydziału lub
szkoły doktorskiej.
2. Reprezentacja poszczególnych wydziałów i szkół doktorskich w Radzie ustalana jest
według zasady, zgodnie z którą 1 reprezentant w Radzie przypada na każdą rozpoczętą
liczbę 25 doktorantów kształcących się na danym wydziale lub w szkole doktorskiej.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się pojęcia skład regulaminowy, rozumie się przez
to liczbę członków Rady wynikającą z ust. 2.
4. Jedna osoba może pełnić tylko jeden mandat członka Rady.
§ 14.
Zakres kompetencji Rady

Rada podejmuje decyzje w sprawach:
1) zastrzeżonych do jej wyłącznych kompetencji w niniejszym Regulaminie;
2) wszystkich innych, niezastrzeżonych w niniejszym Regulaminie do wyłącznej
kompetencji innych organów Samorządu.
§ 15.
Forma działania Rady i moc wiążąca uchwał

1. Rada podejmuje decyzje oraz wyraża opinie w formie uchwał.
2. Uchwały Rady są wiążące dla wszystkich organów Samorządu, chyba że z treści uchwały wynika
inaczej.
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§ 16.
Kompetencje kreacyjne Rady

Rada wybiera spośród członków samorządu doktorantów UG Przewodniczącego Rady, a spośród
członków Rady przedstawicieli doktorantów w Senacie oraz przedstawicieli doktorantów
w komisjach senackich Uniwersytetu Gdańskiego. Jeżeli na Przewodniczącego Rady wybrany
zostaje członek samorządu doktorantów nie będący członkiem Rady z chwilą wyboru na
przewodniczącego staje się jej członkiem.
§ 17.
Posiedzenia Rady

1. Posiedzenia Rady są jawne. Rada na podstawie uchwały może wyłączyć jawność posiedzenia lub
jego części.
2. Rada obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
3. Posiedzenia zwyczajne zwołuje Przewodniczący Rady co najmniej raz na kwartał.
Zawiadomienia rozsyła się drogą e-mailową nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem.
4. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) Rektora Uniwersytetu Gdańskiego;
2) 1/3 regulaminowego składu Rady.
5. Posiedzenie nadzwyczajne zwoływane jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez
podmioty określone w ust. 4.
§ 18.
Sposoby podejmowania uchwał

1. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/3
regulaminowego składu, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
2. Rada podejmuje uchwały w sprawach personalnych bezwzględną większością głosów,
w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 1/3 regulaminowego składu.
3. Uchwały mogą być podjęte drogą elektroniczną.
§ 19.
Obowiązki członka Rady

W zakresie pełnienia swojego mandatu członek Rady zobowiązany jest:
1) brać czynny udział w jej pracach;
2) działać zgodnie z jego uchwałami.
§ 20.
Prezydium Rady

2. Rada, na wniosek Przewodniczącego Rady, powołuje Prezydium Rady, które jest organem
Samorządu Doktorantów
3. Prezydium Rady spełnia funkcję doradczą i pomocniczą w realizacji zadań Przewodniczącego
Rady, składające się z wybranego wcześniej Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady
i Sekretarza Rady.
2. Wiceprzewodniczący Rady zastępuje Przewodniczącego Rady w razie jego nieobecności
i wykonuje inne obowiązki powierzone mu przez Przewodniczącego Rady.
3. Sekretarz protokołuje posiedzenia Rady, sporządza projekty uchwał i wykonuje inne obowiązki
powierzone mu przez Przewodniczącego Rady.
Podrozdział II.
Przewodniczący Rady
§21.
Przewodniczący Rady i jego zadania

1. Przewodniczący Rady jest organem wykonawczym Samorządu Doktorantów. Do kompetencji
Przewodniczącego Rady należy:
1) koordynowanie prac Samorządu;
2) reprezentowanie Rady na zewnątrz;
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3) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień niniejszego
Regulaminu i innych przepisów prawa;
4) nadzorowanie wykonywania uchwał Rady;
5) zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków dla ich działalności;
6) kierowanie pracami Rady;
2. Rada wybiera Przewodniczącego Rady spośród kandydatów będących członkami samorządu
doktorantów UG, większością bezwzględną przy obecności co najmniej 1/2 regulaminowego
składu Rady.
3. Kadencja Przewodniczącego Rady trwa dwa lata, przy czym kończy się w momencie wyboru
nowego Przewodniczącego Rady, na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji.
4. Przewodniczący Rady za swoją pracę odpowiada przed Radą.
Rada może odwołać Przewodniczącego uchwałą podjętą większością 2/3 regulaminowego
składu Rady. Na posiedzeniu, na którym odwołano Przewodniczącego Rady, Rada wybiera w
jego miejsce inną osobę na czas pozostały do końca kadencji Rady. W sytuacji gdy Rada nie
wyłoni nowego Przewodniczącego Rady, uchwała o odwołaniu traci moc.
§ 22.
Pełnomocnicy Przewodniczącego Rady

Przewodniczący Rady może powoływać swoich pełnomocników do spraw wymienionych w § 21
ust. 1 pkt. 2 i 5.
Podrozdział III
Komisja Budżetowa Rady Doktorantów
§23.
Komisja Budżetowa

Komisja Budżetowa, zwana dalej Komisją, jest organem Rady Doktorantów Uniwersytetu
Gdańskiego. Zadaniem Komisji jest przyznawanie doktorantom, wydziałowym radom doktorantów,
radom doktorantów szkół doktorskich oraz innym organizacjom doktoranckim środków
finansowych będących w dyspozycji Samorządu, z przeznaczeniem na ich działalność.
§24.
Skład i powoływanie

1. W skład Komisji wchodzą przewodniczący oraz 4 członków.
2. Przewodniczącym Komisji jest Przewodniczący Rady. Członków Komisji powołuje Rada zwykłą
większością głosów spośród członków Rady, przy obecności co najmniej połowy
regulaminowego składu Rady.
§25.
Regulamin Komisji

Szczegółowy ustrój Komisji, tryb pracy oraz zasady wydatkowania środków przez Komisję
określa regulamin Komisji uchwalony przez Radę.
Podrozdział IV
Ustrój i tryb działania wydziałowych rad doktorantów i rad doktorantów szkół doktorskich
§ 26.
Samorząd Doktorancki na Wydziale oraz w Szkole Doktorskiej

1. Samorząd Doktorantów Wydziału, zwany dalej Samorządem Wydziału, stanowią wszyscy
doktoranci danego Wydziału.
2. Samorząd Doktorantów Szkoły Doktorskiej, zwany dalej Samorządem Szkoły Doktorskiej,
stanowią wszyscy doktoranci szkoły doktorskiej.
3. Wybieralne organy Samorządu Wydziału albo Samorządu Szkoły Doktorskiej są
reprezentantami ogółu doktorantów odpowiednio wydziału albo szkoły.
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4. Organy, o których mowa w ustępie 3. podejmują, w ramach swoich kompetencji, wszelkie
decyzje i działania dotyczące wewnętrznych spraw odpowiednio wydziału albo szkoły.

§ 27.
Wydziałowe rady doktorantów oraz rady doktorantów szkół doktorskich

1. Wydziałowym organem Samorządu jest wydziałowa rada doktorantów, wybierana przez
wszystkich doktorantów wydziału.
2. Organem Samorządu Szkoły Doktorskiej jest rada doktorantów szkoły doktorskiej.
§ 28.
Regulaminy wydziałowej rady doktorantów oraz rady doktorantów szkoły doktorskiej

1. Wydziałowe rady doktorantów oraz rady doktorantów szkół doktorskich mogą działać na
podstawie regulaminów ustanawianych przez te organy oraz zatwierdzonych przez Radę.
2. Postanowienia regulaminów, o których mowa w ust. 3, nie mogą uchybiać postanowieniom
niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku braku regulaminu wydziałowej rady doktorantów lub rady doktorantów szkoły
doktorskiej oraz w kwestiach nieuregulowanych tymi regulaminami, stosuje się odpowiednio
przepisy niniejszego Regulaminu.
§ 29.
Skład wydziałowej rady doktorantów oraz rady doktorantów szkoły doktorskiej

1. W skład wydziałowej rady doktorantów oraz rady doktorantów szkoły doktorskiej wchodzi co
najmniej 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie
przewodniczącego.
2. Dokładną liczbę członków wydziałowej rady doktorantów lub rady doktorantów szkoły
doktorskiej określa odpowiednio ustępująca wydziałowa rada doktoratów lub ustępująca rada
szkoły doktorskiej.
3. W przypadku gdy ustępująca wydziałowa rada doktorantów lub rada doktorantów szkoły
doktorskiej nie określi liczby członków bądź gdy ten organ powoływany jest po raz pierwszy,
liczba członków wynosi 5.
§ 30.
Obowiązki przewodniczącego wydziałowej rady doktorantów
oraz przewodniczącego rady doktorantów szkoły doktorskiej

Do obowiązków przewodniczącego wydziałowej rady doktorantów lub przewodniczącego rady
doktorantów szkoły doktorskiej należy odpowiednio:
1) reprezentowanie doktorantów wydziału przed władzami wydziału lub władzami
szkoły doktorskiej;
2) zwoływanie posiedzeń wydziałowej rady doktorantów lub rady doktorantów szkoły
doktorskiej;
3) koordynowanie prac wydziałowej rady doktorantów lub rady doktorantów szkoły
doktorskiej.
§ 31.
Posiedzenia wydziałowej rady doktorantów oraz rady doktorantów szkoły doktorskiej

Przewodniczący wydziałowej rady doktorantów lub przewodniczący rady doktorantów szkoły
doktorskiej zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy lub odpowiednio na wniosek:
1) dziekana lub dyrektora szkoły doktorskiej;
2) co najmniej jednego członka wydziałowej rady doktorantów lub rady doktorantów
szkoły doktorskiej;
3) Uczelnianego Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów;
4) 10% doktorantów danego wydziału lub szkoły doktorskiej.
§ 32.
Kompetencje kreacyjne wydziałowej rady doktorantów oraz rady doktorantów szkoły doktorskiej
1. Wydziałowa rada doktorantów wybiera spośród swoich członków przedstawicieli

doktorantów do rady wydziału.
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2. Rada doktorantów szkoły doktorskiej wybiera przedstawiciela doktorantów w radzie
dyscypliny naukowej spośród doktorantów kształcących się w danej dyscyplinie.
3. W przypadku gdy doktoranci kształcący się w danej dyscyplinie naukowej, kształcą się
w więcej niż jednej szkole doktorskiej, wyboru przedstawiciela doktorantów w radzie
dyscypliny naukowej dokonują łącznie rady doktorantów wszystkich szkół doktorskich,
w których kształcą się doktoranci w tej dyscyplinie.
4. Rada doktorantów szkoły doktorskiej wybiera przedstawicieli doktorantów w radzie szkoły
doktorskiej spośród doktorantów szkoły doktorskiej. Liczbę przedstawicieli doktorantów
w radzie szkoły doktorskiej określają odrębne przepisy.
5. Do wyboru przedstawicieli doktorantów określonych w ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio
przepisy o wyborze przedstawiciela doktorantów w Senacie Uniwersytetu Gdańskiego,
z tym zastrzeżeniem, że kadencja przedstawiciela doktorantów szkoły doktorskiej w radzie
dyscypliny naukowej trwa 1 rok.
Rozdział III
Wybór przedstawicieli doktorantów w Senacie Uniwersytetu Gdańskiego, komisjach
senackich Uniwersytetu Gdańskiego, komisjach uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego oraz
innych radach, komisjach i zespołach doradczych niebędących organami Uniwersytetu.
§ 33.
Kompetencja Rady

Rada dokonuje wyboru przedstawicieli doktorantów w Senacie Uniwersytetu Gdańskiego, zwanym
dalej Senatem, komisjach senackich Uniwersytetu Gdańskiego, zwanymi dalej komisjami senackimi,
komisjach uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych radach, komisjach i zespołach
doradczych niebędących organami Uniwersytetu.
§ 34.
Przedstawiciele doktorantów w Senacie, komisjach senackich oraz Kolegium Elektorów

1. Przedstawiciele doktorantów w Senacie reprezentują w nim Samorząd oraz biorą aktywny
udział w jego pracach.
2. Liczbę przedstawicieli doktorantów w Senacie określają odrębne przepisy.
3. Przewodniczący Rady pełni funkcję przedstawiciela doktorantów w Senacie z urzędu.
4. Pozostałych przedstawicieli doktorantów w Senacie wybiera Rada.
5. Kadencja przedstawicieli doktorantów w Senacie trwa dwa lata i kończy się w momencie
wyboru przedstawicieli doktorantów na następną kadencję.
6. Mandat osób wymienionych w ust. 1 i 2 wygasa na skutek:
1) złożenia rezygnacji;
2) sytuacji, o których mowa w § 7;
3) odwołania przedstawiciela przez Radę.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawiciela doktorantów w Senacie Rada dokonuje
wyboru nowego przedstawiciela celem obsadzenia zwolnionego mandatu.
8. Z wyłączeniem ust. 3 przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wyboru
przedstawicieli doktorantów w komisjach senackich.
9. Z wyłączeniem ust. 3 przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wyboru
przedstawicieli doktorantów w Kolegium Elektorów, o którym mowa w § 43 Statutu. Liczbę
przedstawicieli doktorantów w Kolegium Elektorów określają odrębne przepisy.
§ 35.
Odesłanie

Przepisy §34 stosuje się odpowiednio do wyboru przedstawicieli doktorantów w komisjach
uczelnianych oraz innych.
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Rozdział IV
Finanse Samorządu
§ 36.
Budżet Samorządu

1. Budżet Samorządu stanowią środki przekazane do jego dyspozycji przez Uniwersytet.
2. Rada wydatkuje środki przekazane do jej dyspozycji na dofinansowywanie działalności:
1) doktorantów;
2) wydziałowych rad doktorantów;
3) rad doktorantów szkół doktorskich;
4) organizacji doktoranckich;
5) Rady.
§ 37.
Organ właściwy do dysponowania środkami

1. W sprawach określonych w § 36 ust. 2 pkt 1-4 organem właściwym do dysponowania środkami
Samorządu jest Komisja.
2. W sprawach określonych w § 36 ust. 2 pkt 5 organem właściwym do dysponowania środkami
Samorządu jest Przewodniczący Rady.
3. W sytuacji gdy jednorazowy wydatek przewyższa kwotę 5.000,00 PLN Przewodniczący Rady
obowiązany jest uzyskać zgodę Komisji na ten wydatek.
Rozdział V
Wybory organów Samorządu
§ 38.
Wybory

1. Wybory do organów Samorządu są powszechne, tajne i równe.
2. Wybory do wydziałowej rady doktorantów oraz rady doktorantów szkoły doktorskiej są
bezpośrednie.
3. Czynne prawo wyborcze ma każdy doktorant Uniwersytetu.
4. Bierne prawo wyborcze ma każdy doktorant wymieniony w ust. 3 z wyjątkiem doktoranta:
1) ukaranego zawieszeniem w prawach doktoranta na podstawie prawomocnego
orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów;
2) będącego członkiem właściwej komisji wyborczej;
3) będącego Uczelnianym Komisarzem Wyborczym;
4) będącego pełnomocnikiem Uczelnianego Komisarza Wyborczego.
§ 39.

Uczelniany Komisarz Wyborczy Samorządu Doktorantów

1. Najwyższym organem wyborczym Samorządu jest Uczelniany Komisarz Wyborczy.
2. Rada powołuje Uczelnianego Komisarza Wyborczego na pierwszym posiedzeniu Rady nowej
kadencji.
3. Uczelniany Komisarz Wyborczy może powoływać swoich pełnomocników do pełnienia
obowiązków w zakresie określonym Ordynacją Wyborczą.
4. Funkcji Uczelnianego Komisarza Wyborczego lub członka wydziałowej komisji wyborczej albo
komisji wyborczej szkoły doktorskiej nie mogą pełnić doktoranci ukarani prawomocnym
wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.
§ 40.
Nadzór nad wyborami

Uczelniany Komisarz Wyborczy organizuje i nadzoruje wybory.
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§ 41.
Wydziałowe komisje wyborcze

1. Wybory na wydziale lub w szkole doktorskiej przeprowadza odpowiednio wydziałowa komisja
wyborcza lub komisja wyborcza szkoły doktorskiej.
2. Wydziałowa rada doktorantów powołuje wydziałową komisję wyborczą w terminie ustalonym
przez Uczelnianego Komisarza Wyborczego.
3. Rada doktorantów szkoły doktorskiej powołuje komisję wyborczą szkoły doktorskiej w terminie
ustalonym przez Uczelnianego Komisarza Wyborczego.
4. W przypadku braku wydziałowej rady doktorantów lub rady doktorantów szkoły doktorskiej
wybory przeprowadza Uczelniany Komisarz Wyborczy.
5. W przypadku zgłoszenia mniej niż dwóch kandydatur do wydziałowej rady doktorantów
wybory nie są przeprowadzane a wydziałowej rady doktorantów lub rady doktorantów szkoły
doktorskiej nie powołuje się.
§ 42.
Kadencja Rady, wydziałowej rady doktorantów oraz rady doktorantów szkoły doktorskiej

Kadencja Rady, wydziałowej rady doktorantów oraz rady doktorantów szkoły doktorskiej trwa
dwa lata i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia każdego z wyżej wymienionych organów
zwołanego nie później niż 30 stycznia, przy czym kończy się wraz z pierwszym posiedzeniem Rady
następnej kadencji.
§ 43.
Wygaśnięcie mandatu członka Rady, wydziałowej rady doktorantów oraz
rady doktorantów szkoły doktorskiej

1. Mandat członka Rady, wydziałowej rady doktorantów oraz rady doktorantów szkoły doktorskiej
wygasa na skutek:
1) zrzeczenia się mandatu;
2) sytuacji o których mowa w § 7;
3) odwołania przez organ delegujący;
4) ukarania go przez Komisję Dyscyplinarną ds. Doktorantów Uniwersytetu
Gdańskiego
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, odpowiednia wydziałowa rada doktorantów
lub rada doktorantów szkoły doktorskiej wybiera nowego delegata.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka wydziałowej rady doktorantów lub rady
doktorantów szkoły doktorskiej, wydziałowa rada doktorantów lub rada doktorantów szkoły
doktorskiej wskazuje osobę, która będzie pełnić mandat do końca kadencji.
4. Jeżeli obsadzenie mandatu, o którym mowa w ust. 3 byłoby niemożliwe, mandat ten pozostaje
nieobsadzony do końca kadencji.
§ 44.
Ordynacja Wyborcza

Szczegółową organizację wyborów określa Ordynacja Wyborcza uchwalona przez Radę.
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 45.
Zmiana Regulaminu

1. Zmiany niniejszego Regulaminu uchwala Rada większością 2/3 głosów, w obecności co
najmniej 1/2 regulaminowego składu.
2. Propozycje zmian w niniejszym regulaminie powinny być rozesłane wszystkim członkom Rady na
co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady, na którym mają one być rozpatrywane.
§ 46.
Wykładnia Regulaminu

Organem właściwym do dokonywania wykładni niniejszego Regulaminu jest Rada.
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§ 47.
Inne akty normatywne – wybory przedstawiciela lub przedstawicieli

W przypadku gdy w innych aktach normatywnych jest mowa o wyborach przedstawicieli
doktorantów, należy przez to rozumieć ich wybór przez właściwy organ przedstawicielski
Samorządu.
§ 48.
Inne akty normatywne – właściwe organy

1. W przypadku gdy w innych aktach normatywnych jest mowa o „właściwych organach
Samorządu”, należy przez to rozumieć organy Samorządu, do których zadań należą sprawy
uregulowane w przepisach tych aktów.
2. Jeśli ustalenie właściwego organu Samorządu zgodnie z ust. 1 nie jest jednoznaczne, organ
właściwy wskazuje:
1) W Uniwersytecie – Przewodniczący Rady;
2) na wydziale – przewodniczący wydziałowej rady doktorantów;
3) w szkole doktorskiej – przewodniczący rady doktorantów szkoły doktorskiej.
§ 49.
Sankcje dyscyplinarne

Niestosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie stanowi wykroczenie
przeciwko obowiązkom doktoranta Uniwersytetu Gdańskiego i może być podstawą wszczęcia
postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobom naruszającym te przepisy na ogólnych zasadach
przewidzianych w przepisach Ustawy.
§ 50.
Dotychczasowa kadencja Rady i kadencje wydziałowych rad doktorantów

1. Kadencja Rady i kadencje wydziałowych rad doktorantów rozpoczęte przed uchwaleniem
niniejszego Regulaminu kończą się z upływem tych kadencji.
2. Pierwsze kadencje nowych organów wybranych na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie kończą się z upływem kadencji, o których jest mowa w ust. 1.
§ 51.
Wejście w życie

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Rektora.
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