ZARZĄDZENIE nr 82/2019
Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie: zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Opolskiego z ustawą i statutem Uniwersytetu Opolskiego
Działając na podstawie art.110 ust.7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U. z 2018 r., poz.1668 ze zm. ) zarządzam, co
następuje:
§1
Stwierdzam
zgodność
„Regulaminu
Samorządu
Doktorantów
Uniwersytetu Opolskiego” - przyjętego uchwałą Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 listopada 2019 r., a stanowiącego
załącznik do niniejszego zarządzenia - z postanowieniami ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U. z 2018 r., poz.1668 ze
zm. ) oraz ze Statutem Uniwersytetu Opolskiego ( uchwała nr 198/2016-2020
Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 maja 2019 r. ).
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego
prof. dr hab. Marek Masnyk
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Załącznik do zarządzenia nr 82/2019
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 grudnia 2019 r.

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU
OPOLSKIEGO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa organizację, sposób funkcjonowania, organy, prawa i
obowiązki oraz zasady wyboru Samorządu Doktorantów.
§2
1. Użyte Regulaminie terminy oznaczają:
1) Doktorant – uczestnik studiów doktoranckich, o których mowa w art.
279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz.
1669) oraz doktorant szkoły doktorskiej, o których mowa w art. 215
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668),
2) Doktorant szkoły doktorskiej - doktorant szkoły doktorskiej, o
których mowa w art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668),
3) Komisja Rewizyjna – Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Opolskiego,
4) Organ – organy Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego,
5) Przewodniczący
–
Przewodniczący
Samorządu
Doktorantów
Uniwersytetu Opolskiego,
6) Rada – Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego,
7) Rada Wydziałowa – Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Opolskiego,
8) Regulamin – Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu
Opolskiego,
9) Samorząd Doktorantów – Samorząd Doktorantów Uniwersytetu
Opolskiego,
10) Statut - Statut Uniwersytetu Opolskiego (Uchwała nr 198/2016-2020
Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 maja 2019 r.),
11) Uczestnik studiów doktoranckich - uczestnik studiów doktoranckich,
o których mowa w art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669),
12) Uniwersytet – Uniwersytet Opolski,
13) Ustawa - ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668),
14) Ustawa wprowadzająca - ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
z 2018 r., poz. 1669),
15) Zarząd – Zarząd Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego.
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§3
1. Uczestnicy studiów doktoranckich oraz doktoranci szkoły doktorskiej
tworzą Samorząd Doktorantów.
2. Samorząd reprezentuje uczestników studiów doktoranckich oraz
doktorantów szkoły doktorskiej.
3. Samorząd jest reprezentantem ogółu doktorantów Uniwersytetu.
§4
Samorząd działa na podstawie Ustawy, Ustawy wprowadzającej, Statutu oraz
Regulaminu.
§5
1. Do zadań Samorządu należy:
1) reprezentowanie uczestników studiów doktoranckich oraz doktorantów
szkoły doktorskiej wobec władz Uniwersytetu i na zewnątrz,
2) dbanie o dobre imię uczestników studiów doktoranckich oraz
doktorantów szkoły doktorskiej,
3) stanie na straży praw uczestników studiów doktoranckich oraz
doktorantów szkoły doktorskiej,
4) wyrażanie opinii w sprawach związanych z procesem kształcenia
uczestników studiów doktoranckich oraz doktorantów szkoły
doktorskiej,
5) prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i społecznej oraz
socjalno-bytowej
uczestników
studiów
doktoranckich
oraz
doktorantów szkoły doktorskiej,
6) decydowanie
w
sprawach
rozdziału
środków
finansowych
przeznaczonych przez Uniwersytet na sprawy uczestników studiów
doktoranckich oraz doktorantów szkoły doktorskiej i sporządzanie
sprawozdania z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych
środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim i udostępnienie go w
BIP na stronie Uniwersytetu,
7) uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących
uczestników studiów doktoranckich oraz doktorantów szkoły
doktorskiej,
8) wybieranie przedstawicieli doktorantów do kolegialnych organów
Uniwersytetu,
9) realizacja innych działań określonych ustawą i innymi przepisami
powszechnie
obowiązującego
prawa,
Statutem
i
przepisami
wewnętrznymi Uniwersytetu oraz Regulaminem.
Rozdział II
Prawa i obowiązki członków Samorządu
§6
Uczestnicy studiów doktoranckich i doktoranci szkoły doktorskiej są
członkami Samorządu.
§7
1. Członkostwo w Samorządzie ustaje na skutek:

3

1) rezygnacji z studiów doktoranckich albo kształcenia w szkole
doktorskiej,
2) skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich albo szkoły
doktorskiej.
§8
1. Członkowie Samorządu mają:
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 Wydziałowej Rady,
4) prawo do uczestnictwa w działalności Samorządu.
§9
Członkowie Samorządu zobowiązani są do przestrzegania postanowień
Ustawy, Ustawy wprowadzającej, Statutu, Regulaminu, przepisów
wewnętrznych Uniwersytetu oraz uchwał organów Samorządu.
Rozdział III
Organy
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

§ 10
Samorząd realizuje swoje zadania przez organy.
Organy dzielą się na jednoosobowe i kolegialne.
Organem jednoosobowym jest Przewodniczący,
Organami kolegialnymi są:
1) Rada,
2) Zarząd,
3) Rada Wydziałowa,
4) Komisja Rewizyjna.
Organami wykonawczymi są Przewodniczący i Zarząd.
Organami uchwałodawczymi są Rada i Rada Wydziałowa
Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna.

§ 11
1. Organy wyrażają decyzje w formie uchwał.
2. Organy podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
chyba, że Regulamin stanowi inaczej.
3. Uchwały organów w sprawach personalnych podejmowane są w
głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. Uchwały organów sporządzane są w formie pisemnej i podpisywane przez
przewodniczącego danego organu.
5. W przypadku równej liczby głosów przewodniczącemu danego organu
przysługuje głos decydujący.
6. Uchwały organów mogą być podjęte drogą elektroniczną z zastrzeżeniem
spraw personalnych oraz uchwalenia albo zmiany Regulaminu.
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§ 12
1.
2.
3.
4.
5.

Posiedzenia organów są jawne.
Z posiedzeń organów sporządza się protokół.
Posiedzenia organów dzieli się na zwyczajne i nadzwyczajne.
Posiedzenie zwyczajne organów zwołuje przewodniczący danego organu.
Posiedzenie nadzwyczajne organów może być zwołane na wniosek
przewodniczącego organu lub 1/3 członków danego organu.
6. Posiedzenie zwyczajne organów odbywa się co najmniej raz na pół roku.
§ 13
1. Kadencja członków organów trwa dwa lata i kończy wraz z wyborem
nowych członków organów.
2. Mandat członka organu wygasa wskutek:
1) zrzeczenia się mandatu,
2) śmierci,
3) utraty statusu uczestnika studiów doktoranckich lub doktoranta
szkoły doktorskiej,
4) odwołania,
5) ukarania przez uczelnianą komisję dyscyplinarną dla doktorantów.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu przeprowadza się
wybory uzupełniające. Wybrany członek organu pełni funkcję do końca
kadencji danego organu.
4. Jeżeli obsadzenie mandatu organu, o którym mowa w ust. 4 byłoby
niemożliwe, mandat ten pozostaje nieobsadzony do końca kadencji
danego organu.
§ 14
1. Członek Zarządu i Rady nie może być jednocześnie członkiem Komisji
Rewizyjnej.
2. Nie można być członkiem więcej niż jednej Rady Wydziałowej.
Rozdział IV
Rada
§ 15
1. Rada jest organem uchwałodawczym Samorządu.
2. W skład Rady wchodzą przewodniczący Wydziałowych Rad.
§ 16
1. Do zadań Rady należy:
1) kierowanie całokształtem działalności Samorządu,
2) określanie kierunków pracy Samorządu,
3) powoływanie i odwoływanie:
a) Przewodniczącego Samorządu spośród członków Rady,
b) Członków Zarządu,
c) przedstawicieli doktorantów w organach kolegialnych, gremiach i
innych podmiotach Uniwersytetu.
4) uchwalanie Regulaminu i zmian w Regulaminie,
5) dokonywanie interpretacji postanowień Regulaminu,
6) rozpatrywanie innych spraw przedstawionych jej przez organy.
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Rozdział V
Zarząd
§ 17
1. Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu.
2. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący, jako jego przewodniczący,
zastępca Przewodniczącego, który zastępuje Przewodniczącego oraz
Sekretarza.
3. Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza wybiera
Rada spośród swoich członków, na pierwszym posiedzeniu Rady.
§ 18
1. Do zadań Zarządu należy:
1) kierowanie pracami Samorządu,
2) reprezentowanie Samorządu na zewnątrz
3) organizowanie prac Samorządu;
4) wykonywanie uchwał Rady;
5) reprezentowanie interesów Doktorantów;
6) uzgadnianie z Uniwersytetem wysokości świadczeń dla doktorantów,
7) podejmowanie decyzji w sprawach rozdziału środków finansowych
przyznanych Samorządowi,
8) rozpatrywanie niezastrzeżonych dla innych organów spraw.
Rozdział VI
Przewodniczący
§ 19
1. Przewodniczący jest organem wykonawczym Samorządu.
2. Do zadań Przewodniczącego należy:
1) reprezentowanie Samorządu na zewnątrz oraz wobec Uniwersytetu,
2) kierowanie pracami Zarządu,
3) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
4) prowadzenie gospodarki finansowej i lokalowej Samorządu,
5) dysponowanie środkami materialnymi i finansowymi Samorządu.
Rozdział VII
Rada Wydziałowa
§ 20
1. Rada Wydziałowa jest organem działającym w jednostce, w której
prowadzone są studia doktoranckie.
2. Rada Wydziałowa składa się z 3-5 członków.
3. Członkiem Rady Wydziałowej może zostać uczestników studiów
doktoranckich danego jednostki.
4. Rada Wydziałowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady
Wydziałowej.
§ 21
1. Do zadań Wydziałowej Rady należy:
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1) podejmowanie uchwał w zakresie dotyczącym działalności doktorantów
danej jednostki;
2) wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Wydziałowej,
3) reprezentowanie doktorantów jednostki przed władzami wydziału lub
władzami szkoły doktorskiej,
4) koordynowanie prac Rady Wydziałowej.
Rozdział VIII
Komisja Rewizyjna
1.
2.
3.
4.

§ 22
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Samorządu.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Rada spośród wszystkich
doktorantów Uniwersytetu.

§ 23
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) Sprawowanie kontroli nad działalnością Przewodniczącego, Zarządu i
Rady Wydziałowej z punktu widzenia legalności i rzetelności
podejmowanych działań,
2) informowanie Rady o stwierdzonych nieprawidłowościach.
Rozdział IX
Wybory organów Samorządu
§ 24
Samorządu są

1. Wybory do organów
powszechne, tajne, równe i
bezpośrednie.
2. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu uczestnikowi studiów
doktoranckich oraz doktorantowi szkoły doktorskiej.
3. Bierne prawo wyborcze przysługuje doktorantom, o których mowa w ust.
2, z wyjątkiem doktoranta ukaranego zawieszeniem w prawach
doktoranta na podstawie prawomocnego orzeczenia uczelnianej komisji
dyscyplinarnej dla doktorantów.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 25
Każdy doktorant posiadający czynne prawo wyborcze, może zgłosić
kandydata lub kandydować w wyborach.
Kandydowanie wymaga pisemnej zgody.
W wyjątkowych przypadkach zgoda na kandydowanie może zostać
przesłana drogą elektroniczną, co najmniej na 3 dni przed terminem
wyborów.
W przypadku wyrażenia zgody na kandydowanie w trybie, o którym mowa
w ust. 3, konieczne jest uzupełnienie pisemnej zgody w terminie 7 dni od
dnia przeprowadzenia wyborów.
Z wyborów sporządza się protokół.
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§ 26
1. Termin wyborów ogłasza się co najmniej na 7 dni przed ich planowanym
terminem,
2. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z 3-5 osób, którą
powołuje Rada
3. Ustala się następujący sposób przeprowadzania wyborów, w których
Komisja Wyborcza:
1) informuje zebranych o możliwości zgłaszania kandydatów,
2) przyjmuje zgłoszenia kandydatów,
3) ogłasza listę kandydatów,
4) wydaje i przyjmuje karty do głosowania,
5) przeprowadza liczenie głosów,
6) ogłasza wyniki wyborów.
Rozdział X
Przepisy końcowe
§ 27
1. Regulamin i jego zmiany uchwala Rada większością co najmniej 2/3, przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Przewodniczący przedstawia uchwałę Rady oraz treść Regulaminu
Rektorowi Uniwersytetu celem stwierdzenia zgodności z Ustawą, Ustawą
wprowadzającą i Statutem.
3. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu jego zgodności z ustawą,
ustawą wprowadzającą oraz statutem przez Rektora.
Rozdział XI
Przepisy przejściowe
§ 28
1. Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Samorząd
tworzą uczestnicy studiów doktoranckich oraz doktoranci szkoły
doktorskiej.
2. W okresie, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się doktorantom szkoły
doktorskiej jeden mandat w Radzie oraz jeden mandat w Zarządzie.
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