Uchwała Nr AR001-5-IV/2017
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Samorządu Doktorantów”.
Działając na podstawie art. 208 ust. 1 pkt 2 oraz art. 202 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1842 ze zm) uchwala się, co następuje:
§1
Zatwierdza się „Regulamin Samorządu Doktorantów”.
§2
Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Głosowanie: 25 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.
Uprawnionych do głosowania – 30 osób. Obecnych 25 osób. Głosowało 25 osób.
Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu
jawnym, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Samorządu

Doktorantów”.
Rektor
prof. dr hab. Adam Zając
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Postanowienia ogólne

§1
1. Samorząd doktorantów zwany dalej „Samorządem” tworzą wszyscy słuchacze studiów
doktoranckich prowadzonych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki w Katowicach zwanej dalej „Uczelnią”.
2. Wszyscy słuchacze studiów doktoranckich mają prawo do uczestnictwa w pracach
organów Samorządu oraz zgłaszania własnych opinii i wniosków.
3. Samorząd, stanowiąc integralną część społeczności akademickiej współdecyduje
w sprawach Uczelni, uczestniczy w zarządzaniu nią oraz jest współodpowiedzialny
za realizację jej zadań.

§2
1. Samorząd działa zgodnie z:
a) Ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1842, z późń. zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz aktami wykonawczymi do Ustawy,
b) Aktami wewnętrznymi Uczelni, w szczególności Statutem Akademii Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zwanego dalej „Statutem” oraz
Regulaminem Studiów Doktoranckich,
c) Pozostałymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§3
1.

Zadaniami Samorządu są:
a) Ochrona praw doktorantów,
b) Reprezentowanie interesów doktorantów,
c) Wyrażanie opinii społeczności doktorantów uczelni w sprawach, które jej dotyczą,
d) Wspieranie i propagowanie działalności naukowej doktorantów,
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e) Wnioskowanie w sprawach dotyczących doktorantów uczelni oraz sprawach
ogólnouczelnianych wymagających konsultacji wszystkich środowisk akademickich,
f) Uczestnictwo poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych uczelni

na

zasadach określonych w Ustawie oraz Statucie Uczelni, w szczególności opiniowanie
projektów aktów organów uczelni w sprawach dotyczących doktorantów, w tym
związanych z organizacją i regulaminem studiów doktoranckich,
g) Uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w sprawach przyznawania stypendiów, pomocy
materialnej i współdecydowanie w zakresie podziału środków przeznaczonych na cele
doktoranckie,
h) Występowanie z wnioskami do władz Uczelni,
i) Prowadzenie działalności socjalnej, społecznej, kulturalnej, oświatowej i naukowej
w ramach uregulowań prawnych w Uczelni,
j) Organizowanie wzajemnej pomocy o współpracy koleżeńskiej,
k) Integracja środowiska doktorantów.

§4
1. W celu realizacji zadań, opisanych w §3 Regulaminu, Uczelnia w miarę możliwości
zapewni organom Samorządu:
a) Środki materialne i finansowe,
b) Sposobność korzystania ze swoich pomieszczeń i urządzeń.
2.

Samorząd wnosząc o środki, o których mowa w ust. 1 jest zobowiązany do przedstawienia
treści wniosku o dofinansowanie, odpowiednim władzom Uczelni.

Organy Samorządu
§5
1.

Samorząd działa poprzez swoje organy, które reprezentują Samorząd na zewnątrz.

2.

Organami Samorządu są:
a) Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów zwana dalej „URSD”,
b) Przewodniczący URSD zwany dalej „Przewodniczącym ”,
c) Doktorancki Sąd Koleżeński zwany dalej „Sądem”,
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d) Doktorancki Odwoławczy Sąd Koleżeński zwany dalej „Sądem Odwoławczym”.
3.

Członkowie poszczególnych organów Samorządu, o których mowa w ust. 1, pełnią swoje
funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia.

4.

Organ Samorządu, o którym mowa w ust. 2a, podejmuje decyzje w formie uchwał.

§6
1.

Poszczególne organy Samorządu, o których mowa w § 5 ust. 2, wybierane są w drodze
wyborów. Tryb i zasady wyborów do organów Samorządu, Rad Wydziału, Senatu,
Kolegium Elektorów i innych jednostek Uczelni określa rozdział „Wybory”.

2.

Nowo wybrane organy Samorządu rozpoczynają pracę najpóźniej z dniem 10 listopada na
posiedzeniu zwołanym po zakończeniu wyborów. Pierwsze posiedzenie nowej kadencji
organów zwołuje ustępujący Przewodniczący, podczas którego przekazuje on
przewodnictwo nowo wybranemu Przewodniczącemu.

3.

Kadencja organów Samorządu trwa dwa lata i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia
Rady, zwołanego nie później niż 10 listopada w roku wyborów Samorządu a kończy się
wraz z pierwszym posiedzeniem Rady następnej kadencji.

4.

Nabycie prawa członka organu Samorządu następuje na drodze wyborów zgodnie

z

zapisami rozdziału „Wybory”.

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów
§7
1. URSD jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu.
2. W skład URSD wchodzą:
a) Przewodniczący Samorządu Doktorantów,
b) Zastępca Przewodniczącego Samorządu Doktorantów,
c) Trzech Członków Samorządu Doktorantów.
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§8
3.

Do kompetencji URSD należą w szczególności:
a) Opiniowanie regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu wydatkowania środków
funduszu pomocy materialnej oraz innych aktów prawa wewnętrznego Uczelni dot.
doktorantów,
b) Określanie kierunków pracy Samorządu oraz jego organów,
c) Opiniowanie spraw doktorantów Uczelni,
d) Opiniowanie planów i programów kształcenia,
e) Sprawowanie nadzoru nad działalnością pozostałych organów Samorządu,
f) Uchwalanie regulaminu organów Samorządu i ich zmiany,
g) Powołanie członków Doktoranckiego Sądu Koleżeńskiego i Doktoranckiego
Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego,
h) Uchwalanie budżetu w zakresie środków przeznaczonych przez Uczelnię

na

działalność doktorantów którymi może dysponować,
i) Podejmowanie decyzji odnośnie przeprowadzenia akcji protestacyjnej, zgodnie

z

obowiązującym prawem, jeżeli wcześniejsze negocjacje z Rektorem Uczelni lub inne
niż strajk formy akcji protestacyjnej nie doprowadziły do rozwiązania konfliktów, w
sprawach o szczególnym znaczeniu URSD może zarządzić referendum, tryb i zasady
przeprowadzenia referendum określi URSD w drodze uchwały,
j) Rozstrzyganie spraw przedłożonych przez Przewodniczącego albo organy Uczelni,
k) Delegowanie przedstawicieli Samorządu do organów określonych w Statucie Uczelni,
l) Delegowanie przedstawicieli do Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz innych
porozumień branżowych i lokalnych,
m) Przygotowywanie sprawozdania z działalności Samorządu,
n) Wybranie Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Samorządu (jako
Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego URSD) ,
o) Wnioskowanie do Rektora Uczelni o wszczęcie procedury dyscyplinarnej,
p) Opracowanie i promowanie kodeksu etyki doktoranta,
q) Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązującego prawa zarówno
powszechnego jak i wewnętrznego Uczelni.
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§9
1. URSD może powołać stałe i doraźne komisje doradczo-opiniodawcze.
2. Tryb i zasady funkcjonowania komisji o których mowa w ust.1, URSD określa w drodze
uchwały.

§ 10
1. URSD podejmuje decyzje kolegialne i wyraża opinie w formie uchwał.
2. Uchwały URSD zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50%
aktualnych członków URSD w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw osobowych. Na
wniosek Przewodniczącego lub co najmniej 1/2 członków URSD głosowanie można
utajnić.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego URSD.

Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego URSD
§ 11
1.

Przewodniczący jest organem wykonawczym Samorządu.

2.

URSD wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Samorządu zwanego dalej
„Przewodniczącym” w trakcie pierwszego posiedzenia po wyborach do URSD.

3.

Przewodniczący wybierany jest zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
50% członków URSD, w głosowaniu tajnym spośród kandydatów przedstawionych
przez co najmniej dwóch członków URSD.

4.

Każdy członek URSD może zgłosić tylko jednego kandydata.

5.

Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, na tym samym
posiedzeniu URSD przeprowadza się ponownie wybór przewodniczącego spośród
dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów.

6.

Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:
a) Reprezentowanie Samorządu wobec władz Uczelni oraz poza nią,
b) Zwoływanie i prowadzenie obrad URSD,
c) Koordynowanie i kontrolowanie prac wszystkich organów samorządu

w

szczególności pozostałych członków URSD,
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d) Wykonywanie uchwał URSD,
e) Przygotowanie projektu budżetu oraz sprawozdania z rozdziału przyznanych środków
finansowych,
f) Przedstawienie odpowiednim Organom Uczelni sprawozdania z rozdziału środków
finansowych,
g) Występowanie przed organami Uczelni w celu reprezentowania interesów członków
Samorządu,
h) Czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień niniejszego
Regulaminu i innych przepisów prawa,
i) Dysponowanie środkami finansowymi Samorządu na podstawie uchwał Rady.
7.

URSD może udzielić votum nieufności dla Przewodniczącego zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 75% członków URSD, w głosowaniu tajnym.

8.

Wniosek o udzielenie votum nieufności zgłasza co najmniej trzech członków URSD,
a głosowanie w sprawie wniosku może odbyć sie nie wcześniej niż po upływie 14 dni od
daty jego zgłoszenia.

9.

Udzielenie votum nieufności jest równoznaczne z odwołaniem Przewodniczącego URSD
udzielając

votum

nieufności

musi

jednocześnie

dokonać

wyboru

nowego

Przewodniczącego.
10. Odwołany Przewodniczący nie traci mandatu członka URSD.
11. Przepisy §11 z wyjątkiem pkt. 7 oraz 9 stosuje się odpowiednio do jego Zastępcy.
12. Jeżeli w trakcie kadencji mandat Przewodniczącego wygaśnie, dotychczasowy Zastępca
Przewodniczącego zostaje pełniącym obowiązki Przewodniczącego. Mandat Zastępcy
w powyższym przypadku obejmuje osoba, która w ostatnich wyborach uzyskała kolejną
największą

liczbę

głosów.

Osoby te

funkcje

pełnią

do

momentu

wyboru

Przewodniczącego i Zastępcy Samorządu.

§ 12
1.

URSD wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego URSD spośród kandydatów
zaproponowanych przez nowo wybranego Przewodniczącego oraz zgłoszonych przez
pozostałych członków URSD, zwanego dalej „Zastępcą”. Każdy

z uprawnionych ma

prawo do zgłoszenia jednego kandydata na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego
URSD.
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2. Pozostałe przepisy w zakresie wyboru Przewodniczącego stosuje się odpowiednio

do

wyborów Zastępcy.
3.

Kadencja Zastępcy upływa wraz z końcem kadencji lub odwołaniem Przewodniczącego.

§ 13
1. Przewodniczący działa zgodnie z prawem i uchwałami URSD podjętymi w zakresie jej
kompetencji, za swoją pracę odpowiada przed Samorządem.

Zebrania URSD
§ 14
1. URSD obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. Wszystkie posiedzenia
są protokołowane.
2. Posiedzenia zwyczajne zwołuje drogą elektroniczną Przewodniczący lub Zastępca,

co

najmniej 7 dni przed datą zebrania, odbywają się co najmniej cztery razy w roku.
3. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje drogą elektroniczną Przewodniczący lub Zastępca co
najmniej jeden dzień przed datą zebrania na wniosek:
a) Rektora lub Prorektorów,
b) Dziekana lub Prodziekanów,
c) Kierownika Studiów Doktoranckich,
d) Co najmniej połowy członków URSD,
e) Z własnej inicjatywy.
4. Posiedzenia URSD są otwarte dla wszystkich doktorantów bez prawa głosu, na wniosek
Zarządu, URSD może utajnić obrady.
5. Posiedzenia URSD prowadzi Przewodniczący URSD.
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Sąd Koleżeński Oraz Odwoławczy Sąd Koleżeński
§ 15
1.

Sąd jest organem sądowniczym Samorządu, posiadającym uprawnienia dyscyplinarne
wobec doktorantów Uczelni wynikające z Ustawy i postanowień niniejszego regulaminu.

2.

Rektor może, z inicjatywy własnej lub na wniosek organu samorządu doktorantów,
wskazanego w regulaminie samorządu, przekazać sprawę do sądu koleżeńskiego zamiast
przekazać ją rzecznikowi dyscyplinarnemu. Sąd koleżeński nie może wymierzać kar
wymienionych w art. 212 pkt 4 i 5 Ustawy.

3.

Kandydatów do Sądu i Sądu Odwoławczego proponuje każdy z członków URSD.

4.

W skład Sądu i Sądu Odwoławczego wchodzi po czterech członków samorządu
wybranych w tajnym głosowaniu na pierwszym posiedzeniu URSD. Nie można
jednocześnie być członkiem Sądu i Sądu Odwoławczego.

5.

Doktorant ponosi odpowiedzialność przed Sądem Koleżeńskim za czyny rażąco
uchybiające godności doktoranta oraz w przypadku naruszenia przepisów obowiązujących
na Uczelni, w szczególności norm zawartych w:
a)

Kodeksie Etyki Doktoranta,

b)

Regulaminie Studiów Doktoranckich

c)

Regulaminie Samorządu Doktorantów,

d)

Statucie Uczelni

§ 16
1. Pracami Sądu i Sądu Odwoławczego kierują jego Przewodniczący oraz Zastępcy
przewodniczącego wybrani spośród jego członków na jego pierwszym posiedzeniu.
2. Na wniosek przewodniczących zostają wybrani sekretarze odpowiedzialni

za

sprawozdawczość z posiedzeń i orzeczeń.

§ 17
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1. Do kompetencji Sądu należy:
a) opiniowanie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez komisję dyscyplinarną,
b) wydawanie orzeczeń wobec doktorantów będących przedmiotem postępowania
dyscyplinarnego,
2. Orzeczenia Sądu podawane są do wiadomości zainteresowanych stron oraz
przedstawicielom władz Uczelni i URSD.

§ 18
1. Rozprawy sądów są jawne.
2. Sąd wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której wysłuchuje
rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego oraz jego obrońcy.
3. Orzeczenia zapadają bezwzględną większością głosów składu orzekającego w głosowaniu
tajnym, po przeprowadzeniu narady.
4. Orzeczenie powinno zostać wydane bezpośrednio po zamknięciu rozprawy. W sprawach
zawiłych przewodniczący składu może odroczyć wydanie orzeczenia na czas do jednego
tygodnia od dnia rozprawy.
5. Orzeczenie doręcza się stronom w terminie jednego tygodnia od jego wydania.
6. Sąd w ramach swoich kompetencji może orzec wobec doktorantów, w stosunku do których
wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne za postępowanie uchybiające godności
doktoranta oraz naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni, następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) nagana z ostrzeżeniem.
7. Od orzeczeń Sądu przysługuje odwołanie do Sadu Odwoławczego, które wnosi się

w

terminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
8.

W zakresie orzekania Sąd i Sąd Odwoławczy jest niezawisły od innych organów
samorządu.
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Wybory
§ 19
1. Przewodniczący lub ustępujący Przewodniczący do przeprowadzenia wyborów powołuje
komisję wyborczą samorządu doktorantów zwaną dalej „komisją”.
2. Przewodniczący URSD zwołuje pierwsze zebranie komisji.
3. W skład komisji wchodzi pięć osób.
4. Na pierwszym zebraniu komisji dokonuje się w głosowaniu jawnym wyboru komisji
skrutacyjnej w składzie 3-osobowym, przewodniczącego komisji oraz sekretarza komisji.
5. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w danych wyborach.
6. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał.
7. Do zadań Komisji należy :
a) Organizacja oraz przeprowadzenie wyborów do Rady Wydziału, Senatu, Kolegium
Elektorów Uczelni, Wydziału oraz URSD,
b) Ustalanie oraz ogłoszenie kalendarza wyborów,
c) Ustalanie oraz ogłoszenie procedury głosowania,
d) Wyznaczenie miejsca i terminu wyborów zgodnie z kalendarzem,
e) Przyjmowanie zgłaszanych kandydatur,
f) Podawanie wyników wyborów do publicznej wiadomości.

§ 20
1. Mandat członków URSD oraz Sądu, Sądu Odwoławczego trwa dwa lata. W przypadku
utraty prawa członka organu przed upływem kadencji przeprowadza się wybory
uzupełniające. Wybory uzupełniające przeprowadza się najpóźniej dwa miesiące

po

utracie prawa przez członka danego organu .
2. Mandat członków Rady Wydziału, Senatu, Kolegium Elektorów z ramienia doktorantów
trwa cztery lata. W przypadku utraty prawa członka organu przed upływem kadencji
przeprowadza się wybory uzupełniające. Wybory przeprowadza się zgodnie

z

harmonogramem ustalonym przez Senat i Rady Wydziału. Wybory uzupełniające
przeprowadza się najpóźniej dwa miesiące po utracie prawa przez członka danego organu.
§21
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1. Każdemu doktorantowi przysługuje prawo zgłaszania kandydatur (również własnej) na
piśmie, nie później niż na trzy dni przed planowanymi wyborami.
2. Osoba, której kandydaturę zgłoszono musi wyrazić przed głosowaniem zgodę na
kandydowanie. Zgłoszenie własnej kandydatury jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na kandydowanie.
3. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatur odpowiada liczbie wolnych mandatów
w danych wyborach procedury głosowania nie przeprowadza się, a wszyscy kandydaci
automatycznie otrzymują mandat.

§ 22
1. Każdy kandydat na członka URSD, Rad Wydziału, Senatu, Kolegium Elektorów, RMDS
ma prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej we własnym zakresie. Na dzień przed
datą wyborów obowiązuje cisza wyborcza.

§ 23
1. Głosowanie może odbywać się w dwóch trybach:
a. Pierwszy:
a) Głosowanie w formie papierowej, trwające 2 dni,
b) Karty do głosowania przygotowuje komisja wyborcza,
c) Na kartach wyborczych obowiązuje alfabetyczna kolejność kandydatów,
d) Głosować wolno tylko osobiście. Każdy wyborca oddaje głos na liczbę
kandydatów równą liczbie mandatów w danych wyborach,
e) Wyborca oznacza kandydata (kandydatów), na którego (których) głosuje,
poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok jego (ich) nazwiska na karcie
wyborczej,
f) 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 postawionych znaków
obok nazwisk kandydatów przekracza liczbę mandatów w danym głosowaniu.

b. Drugi:
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a) Głosowanie trwające dwa dni, przeprowadzone w formie elektronicznej,
b) Na liście wyborczej obowiązuje alfabetyczna kolejność kandydatów,
c) Każdy doktorant uzyskuje prawo głosu po zalogowaniu do systemu USOS.

§24
1. URSD decyduje w drodze uchwały o trybie przebiegu wyborów.
2. Informacja o trybie przeprowadzenia wyborów podana jest do publicznej wiadomości

z

co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 25
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).

§ 26
1. Do ustalenia wyników głosowania komisja skrutacyjna przystępuje bezpośrednio po jego
ukończeniu.
2. Za wybranego przedstawiciela uważa się kandydata, który uzyskał kolejno najwięcej
ważnie oddanych głosów.
3. Komisja skrutacyjna sporządza i podpisuje protokół z wyborów, który łącznie z kartami do
głosowania, w przypadku głosowania na kartach, przekazuje komisji wyborczej.
4. Po przeprowadzeniu wyborów komisja wyborcza sporządza protokół z przebiegu
wyborów, który wraz z listą wybranych przedstawicieli przekazuje odpowiednio –
Przewodniczącemu

URSD,

Rektorowi,

Dziekanowi,

Przewodniczącym

Komisji

Wyborczych.
5.

Komisja wyborcza podaje nazwiska kandydatów do publicznej wiadomości, nie później
niż 2 dni po zakończeniu wyborów.
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6. Wygaśnięcie mandatu przed upływem kadencji członka organów samorządu następuje
w przypadku:
a) Utraty statusu doktoranta,
b) Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce przewodniczącego organu lub Przewodniczącego
URSD,
c) Zachowania uchybiającego godności doktoranta, naruszenia przepisów Uczelni,
co dodatkowo stanowi podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,
d) Uchylania się od obowiązków i wyznaczonych zadań, co dodatkowo stanowi podstawę
do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,
e) Śmierci,
f) Odwołania przez członków danego organu bezwzględną większością głosów ogółu
członków.
7. Utrata mandatu członka organu, o którym mowa w ust. 4 pkt. c) i d) następuje na mocy
uchwały Zarządu URSD na uprzedni wniosek przewodniczącego organu Samorządu lub
Przewodniczącego URSD.

Zmiana regulaminu Samorządu
§ 27
1. Projekt zmiany regulaminu Samorządu może przedłożyć co najmniej 4 członków URSD.
2. Uchwalę o zmianie regulaminu Samorządu podejmuje URSD zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 2/3 składu URSD.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 może zostać podjęta nie wcześniej niż po upływie
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dni od dnia przedłożenia URSD projektu nowego regulaminu.
4. Uchwała, o której mowa w ust. 2 wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia jej przez Senat
Uczelni.

Przepisy przejściowe i końcowe
§ 28
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1. Funkcjonujące w chwili wejścia w życie niniejszego Regulaminu organy samorządu mają
obowiązek działać w oparciu o niniejszy Regulamin.

§29
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu uchyla się Regulamin Samorządu
Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 1 października 2011 roku stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały AR001-5-XII/2011
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki

w

Katowicach z dnia 13.12.2011r. oraz 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.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzania przez Senat Uczelni.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy, Statutu
Uczelni i innych właściwych przepisów prawa.
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