Uchwała Nr AR - 001 - 3 - II/2008
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
z dnia 5 lutego 2008r
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego Uczelnianej Rady Samorządu
Doktorantów.
Działając na podstawie art. 202 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) wprowadza się w Akademii
Wychowania Fizycznego Regulamin Wyborczy Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.

Niniejszy regulamin wyborczy został sporządzony na podstawie art. 202 ust. 3 ustawy prawo
o szkolnictwie wyższym i reguluje on kwestię wyboru reprezentantów samorządu
studenckiego do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, Rad Wydziału, Senatu
Akademii oraz Kolegium Elektorów.

§ 1.
1. Wyboru przedstawicieli Samorządu dokonuje się spośród przedstawicieli uczestników
studiów doktoranckich wszystkich kierunków i specjalności, zarówno spośród
uczestników studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.
2. Wybory wymienionych w ust.1 przedstawicieli dokonywane są na zebraniach
wyborczych.
3. Zebrania wyborcze, podczas których wybiera się przedstawicieli samorządu do
URSD, Senatu i Rad Wydziału przeprowadza się rokrocznie, najpóźniej do końca
miesiąca czerwca.
4. Zebranie wyborcze, podczas którego wybiera się przedstawicieli samorządu do
Kolegiów

Elektorskich

przeprowadza

się

raz

na

cztery

lata,

zgodnie

z harmonogramem ustalonym przez Senat i Rady Wydziału.

§ 2.
1. Liczba członków URSD to 12 przedstawicieli .
2. Liczbę członków – przedstawicieli Samorządu w Senacie określa w drodze uchwały
Senat Akademii.

3. Liczbę członków – przedstawicieli Samorządu w Radach Wydziału określają
w drodze uchwały poszczególne Rady Wydziału.
4. Liczbę członków – przedstawicieli Samorządu w Kolegiach Elektorskich określają w
drodze uchwały poszczególne Rady Wydziału oraz Senat.

§ 3.
Przepisy ordynacji wyborczej stosuje się odpowiednio dla wszystkich zebrań wyborczych.

§ 4.
1. Przewodniczący URSD lub ustępujący Przewodniczący URSD zwołuje pierwsze
zebranie komisji wyborczej.
2. W skład komisji wchodzi minimum 5 osób.
3. Na zebraniu wyborczym dokonuje się w głosowaniu jawnym wyboru komisji
skrutacyjnej w składzie 3-osobowym.
4. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w danych wyborach.

§ 5.
1. Każdemu uczestnikowi studiów doktoranckich przysługuje prawo zgłaszania
kandydatury (również własnej) na piśmie, nie później niż na 2 tygodnie przed
planowanymi wyborami.
2. Osoba, której kandydaturę zgłoszono musi wyrazić przed głosowaniem zgodę
na kandydowanie. Zgłoszenie swojej kandydatury jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na kandydowanie.
3. W przypadku gdy liczba zgłoszony kandydatur odpowiada liczbie wolnych mandatów
w danych wyborach procedury głosowania nie przeprowadza się, a wszyscy
kandydaci automatycznie otrzymują mandat.
4. Komisja wyborcza podaje nazwiska kandydatów do publicznej wiadomości
– w formie ogłoszenia w gablocie URSD

§ 6.
Głosowanie trwa 3 dni, z czego jeden dzień musi być dniem wolnym od pracy.

§ 7.
1. Karty do głosowania przygotowuje komisja wyborcza.

2. Na kartach wyborczych obowiązuje alfabetyczna kolejność kandydatów.
3. Głosować wolno tylko osobiście. Każdy wyborca oddaje głos na liczbę kandydatów
równą liczbie mandatów w danych wyborach.
4. Wyborca oznacza kandydata (kandydatów), na których głosuje, poprzez postawienie
znaku „X” w kratce obok jego (ich) nazwiska na karcie wyborczej.
5. Głos uznaje się za nieważny, jeżeli został oddany na karcie innej niż przygotowana
do głosowania, karta została całkowicie przedarta, dopisane nazwiska nie figurują
na liście wyborczej lub jeżeli liczba postawiony znaków obok nazwisk kandydatów
przekracza liczbę mandatów w danym głosowaniu.

§ 8.
1. Do ustalenia wyników głosowania przystępuje się po jego ukończeniu. Do tego czasu
urny, do których oddawane są głosy pozostają zalakowane.
2. Za wybranego przedstawiciela uważa się kandydata, który uzyskał kolejno najwięcej
ważnie oddanych głosów.

§ 9.
1. Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie wybrano wymaganej liczby przedstawicieli
przeprowadza się wybory dodatkowe.
2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej liczby ważnie oddanych
głosów, przeprowadza się ponownie wybory spośród tych kandydatów (tylko w
wypadku, gdy liczba kandydatów tak wybranych przekraczałaby liczbę mandatów).
3. Jeżeli kolejne głosowania nie doprowadzą do wyboru wymaganego składu
przedstawicieli, przewodniczący zebrania wyborczego zarządza przerwę, a następnie
ponawia wybory.

§ 10.
1. Zebranie wyborcze nie powinno zakończyć się przed dokonaniem wyboru wymaganej
liczby przedstawicieli.
2. Komisja skrutacyjna sporządza i podpisuje protokół z wyborów, który łącznie z
kartami do głosowania przekazuje komisji wyborczej.
3. Po przeprowadzeniu wyborów komisja wyborcza sporządza protokół z przebiegu
wyborów, który wraz z listą wybranych przedstawicieli przekazuje odpowiednio –
Rektorowi, Dziekanowi, Przewodniczącym Komisji Wyborczych.

§ 11.
Każdy kandydat na członka URSD, Rad Wydziału, Senatu AWF i Kolegium Elektorów
ma prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej we własnym zakresie. Na dzień przed
datą wyborów obowiązuje cisza wyborcza.

§ 12.
1. Utrata mandatu członka URSD, Akademii następuje w wyniku:
1) jego zrzeczenia się
2) utraty praw studenckich,
3) ukończenia studiów,
4) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich,
5) śmierci.
2. W przypadku utraty mandatu przez członka URSD przeprowadza się wybory
uzupełniające.

Uprawnionych do głosowania: 31 osób. TAK 24 NIE 0 , WSTRZ 0.
Obecnych: 24 osoby. Głosowały: 24 osoby.
Senat Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego Uczelnianej Rady Samorządu
Doktorantów.

