REGULAMIN
SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
uchwalony dnia 2 czerwca 2012 roku

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem, tworzą uczestnicy studiów doktoranckich,
prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
§2
Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą, zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Regulaminem Samorządu Doktorantów, uchwalonym
przez uczelniany organ uchwałodawczy tego samorządu.
§3
Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Samorządu, w tym organy i sposób ich
wyłaniania oraz zakres ich działań.
§4
Organy Samorządu Doktorantów są reprezentantem ogółu uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, stosownie do kompetencji określonych
w Regulaminie Samorządu dla każdego z tych organów.
§5
Samorząd reprezentuje doktorantów w zakresie spraw doktoranckich, w tym socjalno - bytowych i kulturalnych doktorantów.
Samorząd ma prawo wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących
ogółu doktorantów Uczelni.
§6
Samorząd, we współpracy z władzami Uniwersytetu Ekonomicznego oraz partnerami zewnętrznymi, wspiera doktorantów Uniwersytetu w poszukiwaniu i pozyskiwaniu środków
na rozwój własny, zespołów badawczych oraz w promocji i rozwoju prowadzonych prac badawczych i rezultatów tych prac.
Rozdział II
ORGANIZACJA SAMORZADU
§7
Organami Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) są:

1. Zgromadzenie Uczestników Studiów Doktoranckich, zwane dalej Zgromadzeniem Doktorantów,
2. Rada Doktorantów, zwana dalej Radą,
3. Prezydium Rady Doktorantów, zwane dalej Prezydium Rady lub Prezydium,
4. Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów, zwana dalej Komisją Rewizyjną,
5. Sąd Koleżeński.
§8
1. Kadencja Rady Doktorantów, Prezydium Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
oraz przedstawicieli Samorządu w gremiach Uczelnianych i Wydziałowych trwa rok kalendarzowy i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia, a kończy w dniu 31 grudnia każdego roku.
2. Rok sprawozdawczy z działalności Rady Doktorantów, Komisji Rewizyjnej i Przedstawicieli Samorządu Doktorantów w poszczególnych gremiach Uczelnianych i Wydziałowych
UEP upływa z końcem kadencji tj. 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
3. Kadencja Rady Doktorantów, Komisji Rewizyjnej i Członków Samorządu Doktorantów
w poszczególnych gremiach Uczelnianych i Wydziałowych UEP upływa nie później niż
w dniu 31 grudnia danego roku.

Zgromadzenie Uczestników Studiów Doktoranckich UEP
§9
Zgromadzenie Uczestników Studiów Doktoranckich UEP reprezentuje interesy wszystkich
doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
§10
Zgromadzenie Uczestników Studiów Doktoranckich UEP jest najwyższym organem Samorządu Doktorantów UEP.
§11
Zgromadzenie Uczestników Studiów Doktoranckich UEP jako najwyższy organ Samorządu
Doktorantów UEP podejmuje najważniejsze decyzje w sprawach zastrzeżonych dla Samorządu, zgodnie z kompetencjami określonymi w § 17.
§12
Zgromadzenie Uczestników Studiów Doktoranckich UEP działa i podejmuje decyzje (uchwały) na posiedzeniach zwoływanych w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
§13
Zwyczajne Zgromadzenie Uczestników Studiów Doktoranckich UEP zwołuje Rada Doktorantów raz do roku przed upływem kadencji organów określonych w § 7 ust. 2-5, w celu dokonania oceny działalności Rady Doktorantów i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji.
§14
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Uczestników Studiów Doktoranckich UEP zwołuje Prezydium Rady Doktorantów:
- z własnej inicjatywy,

- na wniosek nie mniej niż 1/3 członków Rady Doktorantów UEP,
- na wniosek władz uczelni,
- na wniosek przewodniczącego lub nie mniej niż połowy składu Komisji Rewizyjnej,
- nie mniej niż 40 doktorantów UEP.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Uczestników Studiów Doktoranckich UEP zwoływane jest:
- w sprawach określonych w § 15,
- w sprawach istotnych dla społeczności Doktorantów UEP, samej Uczelni bądź poszczególnych jednostek organizacyjnych UEP.
3. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia składane są do Prezydium Rady Doktorantów UEP w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§15
Nadzwyczajne Zgromadzenie Uczestników Studiów Doktoranckich dotyczyć może również:
a) wniosku o odwołanie członka lub pełnego składu Rady,
b) wniosku o odwołanie członka lub pełnego składu Prezydium Rady,
c) wniosku o odwołanie członka lub pełnego składu Komisji Rewizyjnej,
d) wniosku o odwołanie członka lub pełnego składu Sądu Koleżeńskiego.
§16
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Uczestników Studiów Doktoranckich zwołuje się nie później
niż 30 dni od daty wpływu wniosku o jego zwołanie do Przewodniczącego Rady Doktorantów
UEP. Do Nadzwyczajnego Zgromadzenia zastosowanie ma § 19 ust. 1 i 2.
2. O miejscu, terminie i porządku Nadzwyczajnego Zgromadzenia uczestnicy studiów doktoranckich są powiadamiani w formie elektronicznej przez Przewodniczącego Rady Doktorantów, nie później niż 7 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia.
3. Decyzje (uchwały) są podejmowane przez Nadzwyczajne Zgromadzenie bezwzględną
większością głosów uczestników studiów doktoranckich obecnych na Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu.
4. Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Głosowanie związane z wyborem osób bądź w innych sprawach osobowych jest tajne.
§17
Do kompetencji Zgromadzenia Uczestników Studiów Doktoranckich UEP należy:
a) uchwalanie Regulaminu Samorządu Doktorantów i zmian tego Regulaminu,
b) wybór:
- składu Rady Doktorantów,
- składu Komisji Rewizyjnej,
- składu Sądu Koleżeńskiego,
- przedstawicieli Samorządu do uczelnianego i wydziałowych kolegiów elektorów,
- przedstawicieli Samorządu do uczelnianej i wydziałowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach organów Uczelni,
- przedstawicieli Samorządu do komisji dyscyplinarnej dla doktorantów Uczelni,
- przedstawicieli Samorządu do odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów Uczelni.

c) ocena działalności organów Samorządu poprzez przyjmowanie sprawozdań z ich działalności.
§18
1. Zwyczajne Zgromadzenie Uczestników Studiów Doktoranckich UEP zwołuje się raz do
roku, w związku z postanowieniami § 8 ust. 1-3.
2. O miejscu, terminie i porządku Zwyczajnego Zgromadzenia uczestnicy studiów doktoranckich są powiadamiani w formie elektronicznej przez Przewodniczącego Rady Doktorantów,
nie później niż 7 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia.
3. Decyzje (uchwały) są podejmowane przez Zwyczajne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów uczestników studiów doktoranckich obecnych na Zgromadzeniu .
4. Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Głosowanie związane z wyborem osób bądź w innych sprawach osobowych jest tajne.
.
§19
1. Obrady Zgromadzenia Uczestników Studiów Doktoranckich UEP prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia - Członek Rady Doktorantów UEP wyznaczony przez Przewodniczącego
Rady Doktorantów UEP albo sam Przewodniczący Rady.
2. Zgromadzenia Uczestników Studiów Doktoranckich UEP są protokołowane przez Sekretarza Zgromadzenia – Członka Rady Doktorantów UEP wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady Doktorantów UEP.

Rada Doktorantów
§20
Rada Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest wyrazicielem interesów
całej społeczności doktorantów UEP i reprezentuje ją przed Władzami Uczelni i Wydziałów
UEP oraz poza Uczelnią.
§21
Rada Doktorantów UEP zapewnia ciągłość działań prowadzonych w imieniu i w interesie
doktorantów UEP, kierując się zasadami etyki zawartymi w Kodeksie Etyki Doktoranta UEP.
Rada Doktorantów promuje w społeczności doktorantów UEP działania i postawy, zgodne z
tym Kodeksem.
§22
Rada Doktorantów składa się z przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na poszczególnych wydziałach UEP.
§23
1. Na każdym Wydziale UEP prowadzącym studia doktoranckie wybiera się po czterech
przedstawicieli doktorantów do Rady Doktorantów UEP. Wybory odbywają się podczas Wydziałowego Zgromadzenia Uczestników Studiów Doktoranckich UEP w głosowaniu tajnym.

2. Rada Doktorantów na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym, większością 2/3 jej regulaminowego składu, członków Prezydium Rady Doktorantów, zgodnie z § 24, § 31 i § 32.
§24
Do kompetencji Rady Doktorantów należy:
- przedkładanie Zgromadzeniu Uczestników Studiów Doktoranckich UEP projektu Regulaminu Samorządu Doktorantów i projektów zmian;
- uzgadnianie zasad przyznawania doktorantom świadczeń z funduszu pomocy materialnej
dla studentów i doktorantów, określonych przez rektora w Regulaminie Pomocy Materialnej
dla Doktorantów;
- opiniowanie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
projakościowej,
- uzgadnianie Regulaminu Studiów Doktoranckich uchwalanego przez Senat Uczelni,
- opiniowanie programów i planów studiów doktoranckich;
- ustalanie liczebności Prezydium Rady Doktorantów zgodnie z § 32;
- powoływanie i odwoływanie członków Prezydium Rady;
- zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady sporządzanych przez Przewodniczącego Rady Doktorantów i Wiceprzewodniczących;
- wybór, spośród członków Rady Doktorantów, przedstawicieli Samorządu do Rad
Wydziałów;
- wybór, spośród członków Rady Doktorantów, przedstawicieli Samorządu do Rady
Bibliotecznej;
- wybór, spośród członków Rady Doktorantów, przedstawicieli Samorządu do wydziałowych
komisji stypendialnych i do komisji doktoranckiej opiniującej wnioski o stypendia doktoranckie i o zwiększenie stypendiów doktoranckich,
-wybieranie przedstawicieli Samorządu do struktur Uczelni innych jak wymienione
w niniejszym Regulaminie, w pracach których przewidywany jest udział doktorantów;
- powoływanie Komisji Wyborczej do organów Samorządu, a w razie potrzeby powoływanie
doraźnych lub stałych komisji Rady Doktorantów wspierających jej działalność;
- powoływanie komisji doraźnych realizujących przyjęte plany działań Rady Doktorantów;
- wyrażanie opinii dotyczącej kandydatury na kierownika studiów doktoranckich na poszczególnych Wydziałach;
- wyrażenie opinii dotyczącej kandydatury na stanowisko prorektora ds. studenckich;
- wyrażenie opinii dotyczącej kandydatury na stanowisko prodziekana właściwego do spraw
studenckich ;
- akceptacja wniosku, o którym mowa w art. 78 ust. 2 zdanie drugie Ustawy.
§25
1. Rada może w razie potrzeby powołać Koordynatora do realizacji jednorazowych, konkretnych zadań spośród doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Rada, powołując
koordynatora może w formie pisemnego pełnomocnictwa udzielić mu umocowania do podejmowania określonych czynności poza Uczelnią. Pełnomocnictwo podpisuje Prezydium
Rady i nie może ono uprawniać koordynatora (pełnomocnika) do zaciągania zobowiązań finansowych.

2. Wyboru Koordynatora dokonuje się bezwzględną większością głosów, w obecności co
najmniej połowy członków Rady.
3. Prezydium ma prawo odwołać Koordynatora bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.
4. Do czasu powołania nowego Koordynatora, obowiązki koordynatora przejmuje Prezydium.
5. Doktoranci nie będący członkami Rady mogą brać udział w pracach komisji doraźnych, na
podstawie uchwały Rady podjętej zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.
§26
1. Radę Doktorantów reprezentuje Prezydium Rady Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
2. W uzasadnionych przypadkach Radę Doktorantów może reprezentować w strukturach
Uczelni lub na zewnątrz osoba delegowana przez Radę, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi
inaczej.
§27
1. W wypadku, gdy osoby, o których mowa w § 26 ust. 1 i 2 z usprawiedliwionych przyczyn
nie mogą reprezentować Samorządu Doktorantów uprawnionym do reprezentacji w zastępstwie jest jeden z Członków Rady Doktorantów wybrany przez Radę
z jej składu.
2. Zasadę wyrażoną w ust. 1 z zastrzeżeniem § 35 ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do reprezentacji Samorządu Doktorantów Uczelni w innych gremiach Uczelni i Wydziałów UEP oraz
na zewnątrz.
§28
1. Rada Doktorantów obraduje na posiedzeniach.
2. Zwyczajne posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, co najmniej raz w miesiącu z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
3. W miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu zwyczajne posiedzenia Rady nie odbywają się.
4. Informacja o terminie i miejscu zwyczajnego posiedzenia Rady powinna zostać przekazana
wszystkim członkom Rady Doktorantów najpóźniej na siedem dni przed posiedzeniem. Informacja jest przekazywana drogą elektroniczną w formie e-maila wysłanego na konta pocztowe członków Rady.
5. Nadto nadzwyczajne posiedzenia Rady Doktorantów zwoływane są przez Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady:
- na wniosek 1/3 Członków Rady Doktorantów,
- na wniosek władz UEP,
- na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub nie mniej niż połowy jej składu
- na wniosek nie mniej niż 20 doktorantów UEP złożony pod rygorem nieważności w formie
pisemnej Prezydium Rady Doktorantów UEP.
6. Posiedzenia Rady są protokołowane.
§29
1. W sprawach dotyczących powoływania i odwoływania

- członków Prezydium Rady ,
- członków Rady lub Samorządu, reprezentujących społeczność doktorantów UEP w poszczególnych gremiach UEP i poza Uczelnią,
- członków komisji doraźnych,
Rada Doktorantów podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów jej regulaminowego
składu w głosowaniu tajnym.
2. W pozostałych sprawach Rada Doktorantów podejmuje uchwały w obecności co najmniej
½ składu Członków Rady, zwykłą większością głosów.
3. Głosowanie w sprawach, o których w ust. 2 jest jawne z wyjątkiem ust. 4.
4. Głosowanie dotyczące wyboru osób bądź w innych sprawach osobowych jest tajne.

PREZYDIUM RADY DOKTORANTÓW UEP
§30
Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady Doktorantów UEP.
§31
1. Rada Doktorantów na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów jej regulaminowego składu Prezydium Rady
Doktorantów.
2. Kandydat na stanowisko przewodniczącego Rady Doktorantów powinien mieć co najmniej
6-miesięczny staż w działalności Rady Doktorantów jako jej członek.
§32
Radę Doktorantów reprezentuje Prezydium Rady UEP w składzie nie mniejszym niż
- Przewodnicząca/y
- Wiceprzewodnicząca/y – Sekretarz Rady Doktorantów
- Wiceprzewodnicząca/y - Skarbnik Rady Doktorantów
i nie większym niż pięć osób.
§33
1. Prezydium Rady Doktorantów UEP jako:
1) organ wykonawczy Rady realizuje:
- postanowienia Zgromadzenia Uczestników Studiów Doktoranckich UEP,
- postanowienia Rady Doktorantów,
- zadania własne Prezydium;
2) organ inicjatywny występuje z wnioskami i inicjatywami dotyczącymi zasad i form funkcjonowania Samorządu Doktorantów UEP i całego środowiska doktorantów UEP.
2. Posiedzenia Prezydium Rady Doktorantów są protokołowane, a postanowienia Prezydium
Rady mają formę pisemną i są podejmowane w formie uchwał.
§34
1. Do kompetencji Prezydium Rady Doktorantów w szczególności należy:
- wykonywanie postanowień Zgromadzenia Doktorantów UEP,
- wykonywanie postanowień Rady Doktorantów,

- prowadzenie spraw organizacyjnych Samorządu Doktorantów UEP,
- prowadzenie spraw finansowych Samorządu Doktorantów UEP,
- inicjowanie współpracy Samorządu Doktorantów UEP z Władzami i społecznością UEP,
- inicjowanie, wspomaganie i wspieranie aktywności badawczej i naukowej doktorantów
UEP, a także współpracy z przedstawicielami innych Uczelni Regionu, z kraju i spoza jego
granic oraz możliwości komercyjnego wykorzystania dorobku doktorantów.
2. Do kompetencji Prezydium Rady Doktorantów UEP nadto należy:
- inicjatywa dotycząca wydatków budżetowych Samorządu Doktorantów UEP,
- opiniowanie pracy osób reprezentujących Samorząd Doktorantów UEP w strukturach UEP
oraz na zewnątrz.
3. Do obowiązków Prezydium Rady doktorantów w szczególności należy:
- przygotowanie i wykonanie budżetu Samorządu Doktorantów UEP oraz składanie sprawozdań z jego wykonania,
- przygotowanie i wykonanie planu zadań w poszczególnych okresach sprawozdawczych
oraz przygotowanie sprawozdania z jego wykonania,
- wykonanie uchwał przyjętych przez Radę Doktorantów UEP i bieżące raportowanie z ich
realizacji,
- przygotowywanie na Zgromadzenie Doktorantów UEP sprawozdań z działalności Rady
i Prezydium Rady Doktorantów UEP za dany okres sprawozdawczy,
- sprawowanie nadzoru nad formalno-prawnym aspektem działań osób reprezentujących Samorząd Doktorantów UEP w strukturach Uczelni i Wydziałów UEP oraz na zewnątrz UEP,
- utrzymywanie stałych relacji z Władzami oraz Administracją UEP oraz udział w ważnych
wydarzeniach dla Uczelni,
- dbanie o aktualizację strony internetowej Rady Doktorantów UEP.
4. Prezydium może delegować niektóre zadania poszczególnym członkom Rady Doktorantów
lub koordynatorom komisji doraźnych.
§35
1. Przewodniczący Rady Doktorantów jest przedstawicielem Samorządu Doktorantów w Senacie Uczelni i przedstawicielem Samorządu Doktorantów UEP w strukturach Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
2. W wypadku, gdy Przewodniczący z usprawiedliwionych przyczyn nie może reprezentować
Samorządu, uprawnionym do udziału w posiedzeniu Senatu jest jeden z Członków Rady Doktorantów wyznaczony przez Radę Doktorantów.
3. Osoba uprawniona uczestniczy za zgodą Rektora w posiedzeniu Senatu wyłącznie z głosem
doradczym, na zasadach określonych w § 31 ust. 5 Statutu UEP.
4. Zasadę wyrażoną w ust. 2 stosuje się odpowiednio do reprezentacji Samorządu Doktorantów Uczelni w innych gremiach Uczelni i Wydziałów UEP oraz na zewnątrz.
5. Do chwili wyboru Rady Doktorantów następnej kadencji, przedstawiciel UEP do Krajowej
Reprezentacji Doktorantów pozostaje bez zmian.

KOMISJA REWIZYJNA
§36
Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów jest organem nadzoru i kontroli nad działalnością organów i gremiów Samorządu Doktorantów UEP oraz osób reprezentujących ten Samorząd.
§37
1. Do składu Komisji Rewizyjnej powołuje się po jednym przedstawicielu uczestników studiów doktoranckich z każdego wydziału UEP prowadzącego Studia III stopnia, na roczną
kadencję.
2. Na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się w tym samym miejscu i czasie, co pierwsze
posiedzenie Rady Doktorantów nowej kadencji, Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
- bieżąca kontrola działalności finansowej organów Samorządu i dokumentów dotyczących
tej działalności,
- opiniowanie bieżących sprawozdań finansowych organów Samorządu,
- sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez Radę Doktorantów i jej Prezydium postanowień niniejszego regulaminu.
§38
1. Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów UEP podejmuje uchwały w sprawach, o których mowa w § 37 bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy regulaminowej liczby członków.
2. Głosowanie w sprawach jest jawne, z wyjątkiem pkt. 3.
3. Głosowanie związane z wyborem osób bądź w innych sprawach osobowych jest tajne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA DOKTORANTÓW
§ 39.
Zgodnie z brzmieniem art. 226 Ustawy za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni
oraz za czyny uchybiające godności doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
§ 40.
1. Doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za:
- naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni;
- czyny uchybiające godności doktoranta, a w szczególności za naruszenie Kodeksu Etyki
doktoranta UEP;

2. Doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed:
- komisją dyscyplinarną albo
- sądem koleżeńskim albo
- rektorem.
3. W przypadku przewinień mniejszej wagi, Rektor może wymierzyć karę upomnienia z pominięciem Komisji Dyscyplinarnej lub Sądu.

SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 41.
1. Sąd Koleżeński działa na podstawie Ustawy, statutu UEP oraz niniejszego Regulaminu.
2. Sąd Koleżeński orzeka w sprawach dyscyplinarnych doktorantów:
a) przekazanych do rozpatrzenia temu Sądowi przez Rektora;
b) z odwołania doktoranta lub Prezydium Rady Doktorantów wniesionego do tego Sądu
od wymierzonej doktorantowi przez rektora kary upomnienia.
3. Sąd Koleżeński drugiej instancji rozpatruje odwołania wniesione przez strony od orzeczeń
Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji.
4. Rektor może przekazać sprawę dyscyplinarną do Sądu Koleżeńskiego z własnej inicjatywy
lub na wniosek Rady Doktorantów.
§ 42.
1. Sąd Koleżeński składa się z co najmniej z dziesięciu członków, wybranych na wydziałowych zgromadzeniach doktorantów z zachowaniem równej reprezentacji wydziałów prowadzących studia doktoranckie na UEP.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji i Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji
są wybierani (łącznie) na wydziałowych zgromadzeniach doktorantów podczas wyborów do
organów samorządu.
3. Członkostwa w powyższych sądach nie można łączyć ze sprawowaniem innych funkcji w
samorządzie.
ROZPRAWA PRZED SĄDEM KOLEŻEŃSKIM
§ 43.
1. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego i jego zastępca są wybierani na pierwszym posiedzeniu Sądu, bezwzględną większością głosów.
3. Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
4. Do zadań przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego należy:
- organizowanie pracy sądu,
- wyznaczanie składów orzekających,
- wyznaczanie terminów rozpraw,

- wyznaczanie protokolantów.
§ 44
Pierwsze posiedzenie wybranego Sądu Koleżeńskiego odbywa się w dniu i miejscu pierwszego posiedzenia Rady Doktorantów nowej kadencji.
§ 45
1. W pierwszej instancji, Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzech osób.
2. W drugiej instancji, Sąd Koleżeński orzeka w składzie pięciu osób.
3. Członek Sądu Koleżeńskiego, który orzekał w danej sprawie w pierwszej instancji nie może być członkiem składu orzekającego w drugiej instancji.
4. W przypadku powstania wakatu w składzie orzekającym, Przewodniczący Sądu dokonuje
uzupełnienia
5. Członkowie Sądu danej instancji wybierają spośród siebie prowadzącego rozprawę.
§ 46
1. Stronami w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim ( w tym na rozprawie) są wnioskodawca i obwiniony.
2. Obwiniony ma prawo do korzystania z pomocy wybranego obrońcy.
3. Sąd wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której wysłuchuje wnioskodawcę, obwinionego lub jego obrońcę.
4. Rozprawa przed sądem jest, zgodnie z art. 219 ust. 1 Ustawy, jawna.
§ 47
Sąd podejmuje decyzję w sprawie:
- przesłuchania stron i świadków;
- dopuszczenia przedstawicieli stron na ich wniosek.
§ 48
Karami wymierzanymi przez Sąd Koleżeński są:
- upomnienie
- nagana
- nagana z ostrzeżeniem.
§ 49
Sąd właściwej instancji, niezwłocznie po zakończeniu rozprawy, podejmuje decyzję w sprawie:
- umorzenia postępowania albo;
- stwierdzenia niewinności obwinionego albo;
- stwierdzenia jego winy i wymierzenia mu kary proporcjonalnej do jej stopnia.
§ 50
1. Od rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji przysługuje stronie odwołanie do sądu drugiej
instancji w ciągu czternastu dni od doręczenia jej decyzji sądu.
2. W przypadku niezłożenia przez strony odwołania od rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji w czasie określonym w pkt. 1, decyzja sądu staje się ostateczna.
3. Rozstrzygnięcie sądu drugiej instancji jest ostateczne i stronom nie przysługuje odwołanie.

§ 51
1. Po upływie roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu, sąd na wniosek ukaranego
może podjąć decyzję w sprawie zatarcia kary.
2. Kara ulega zatarciu po upływie trzech lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu.
§ 52
1.Orzeczenia każdego z wymienionych sądów sporządzane są w formie pisemnej. Orzeczenie
składa się z sentencji, uzasadnienia oraz z pouczenia co do trybu odwoławczego.
2. Orzeczenie od którego nie przysługuje odwołanie przewodniczący składu orzekającego
przesyła rektorowi i kierownikowi odpowiednich studiów doktoranckich w celu włączenia
orzeczenia do akt osobowych doktoranta.
§ 53
Działania Sądu wymagają formy pisemnego potwierdzenia przez osoby powołane do ich
prowadzenia.

Rozdział III
WYGAŚNIĘCIE MANDATU
§ 54.
1. Mandat w Radzie Doktorantów, Komisji Rewizyjnej, Sądzie Koleżeńskim oraz mandat
przedstawiciela Samorządu w strukturach i gremiach Uczelni wygasa wskutek:
 rezygnacji z posiadanego mandatu,
 skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich,
 upływu kadencji,
 trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu wymienionego wyżej
organu Samorządu albo na posiedzeniu właściwego gremium Uczelni
2. Dopuszcza się pozbawienie członka organu Samorządu mandatu również na wniosek:
- trzech członków Rady Doktorantów,
- Komisji Rewizyjnej
- 20 doktorantów
w przypadku:
 naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Regulaminu studiów doktoranckich,
Statutu UEP lub Kodeksu Etyki Doktoranta UEP,
 niewywiązywania się z przyjętych obowiązków.
Uchwałę o pozbawieniu mandatu podejmuje odpowiednio Zgromadzenie Uczestników Studiów Doktoranckich zwykłą większością głosów albo inny organ Samorządu Doktorantów
uprawniony do obsadzenia danego mandatu.
3. W wypadku wygaśnięcia lub pozbawienia mandatu członka Rady, mandat zwolniony w
Radzie Doktorantów obejmuje kandydat, który nie wszedł do składu Rady Doktorantów ale
wśród kandydatów, którzy nie weszli do składu Rady, w głosowaniu wyborczym do Rady
Doktorantów uzyskał najwyższą liczbą głosów. W przypadku braku zgody tego kandydata na

wstąpienie w skład Rady– mandat w Radzie Doktorantów obejmuje kolejny kandydat z listy
kandydatów z kolejną najwyższą liczbą uzyskanych głosów.
4. W wypadku braku kandydatur do uzupełnienia składu Rady Doktorantów w trybie pkt.3
niniejszego paragrafu, wybory nowego członka Rady Doktorantów przeprowadza się w trybie obowiązującym przy powołania składu Rady nowej kadencji.
5. Postanowienia pkt. 3 i pkt.4 stosuje się odpowiednio przy obsadzaniu mandatów w innych
organach Samorządu Doktorantów oraz mandatów przedstawicieli Samorządu Doktorantów
w strukturach i gremiach Uczelni, zwolnionych w trybie postanowień pkt. 1 i pkt.2.

Rozdział IV
FINANSE SAMORZADU
§ 55.
1. Środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów Samorządu Doktorantów przyznaje Uczelnia.
2. Środki budżetowe na działalność Samorządu Doktorantów wydzielane są z puli przeznaczonej na działalność organizacji studenckich.
3. Decyzje o wysokości środków przyznanych na następny rok finansowy na działalność Samorządu Doktorantów podejmuje Senat Uczelni.
4. W sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy Uczelni na cele
doktorantów decyduje Rada Doktorantów.
§ 56.
1. Działania niezwiązane ze stałym funkcjonowaniem określonego w niniejszym Regulaminie
organu lub zadaniami przewidzianymi w planie działań Rady Doktorantów UEP wymagają:
- uchwały Rady Doktorantów UEP przyjmującej do realizacji i finasowania dane działania,
- planu realizacji,
- kosztorysu,
- harmonogramu poszczególnych jego etapów,
przygotowanych w terminie wyznaczonym przez Radę Doktorantów.
2. Na podstawie dokumentów określonych w ust. 1 decyzję o realizacji danego działania podejmują dwie osoby ze składu Prezydium Rady przy kontrasygnacie Wiceprzewodniczącego
Prezydium – Skarbnika.
3. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia osoby odpowiedzialne za jego realizację są zobligowane
do przygotowania w terminie 30 dni rozliczenia finansowego, które przekazywane jest Wiceprzewodniczącemu Rady Doktorantów- Skarbnikowi, w terminie 14 dni od sporządzenia
tego rozliczenia.
§ 57
Do obowiązków Wiceprzewodniczącego - Skarbnika Prezydium Rady Doktorantów UEP
w szczególności należy:

1) składanie na ręce Prorektora ds. Edukacji i Studentów wniosków o finansowanie przedsięwzięć Samorządu z puli środków przewidzianych na jego działalność,
2) prawidłowe rozliczanie środków, o których mowa w pkt. 1 przed właściwym organem i
służbami finansowo-księgowymi Uczelni,
3) przygotowanie rocznego sprawozdania z środków przyznanych na działalność Samorządu.

Rozdział V
WYBORY DO ORGANÓW SAMORZADU
ORAZ
PRZEDSTAWICIELI SAMORZADU DO STRUKTUR UCZELNI
§ 58
1. Wybory, o których mowa w § 22 i § 23 ust. 1, odbywają się na Wydziałowych Zgromadzeniach Uczestników Studiów Doktoranckich UEP oddzielnie na każdym z wydziałów Uczelni
prowadzącym studia doktoranckie.
2. Wydziałowe Zgromadzenie Uczestników Studiów Doktoranckich UEP dokonuje wyboru
zwykłą większością głosów.
3. Do Wydziałowego Zgromadzenia Uczestników Studiów Doktoranckich UEP o którym
mowa w pkt.1 stosuje się § 18 pkt. 2 i 5 oraz § 19 .
§ 59
1. Prawo zgłaszania kandydatur do organów Samorządu wymienionych w § 7 pkt.2,4,5 oraz
na przedstawicieli Samorządu do struktur Uczelni wymienionych w § 17 pkt. b) tiret 4-7 niniejszego Regulaminu przysługuje wszystkim uczestnikom studiów doktoranckich odpowiednio z danego wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu albo z Uczelni.
2. Zgłaszanie kandydatów następuje podczas Wydziałowego Zgromadzenia, o którym mowa
w § 58.
Kandydaci wyrażają pisemnie zgodę na kandydowanie i przedstawiają swoją kandydaturę
zgromadzonym.
Kandydować mogą wyłącznie doktoranci Wydziału na którym odbywa się Zgromadzenie i
postępowanie wyborcze.
3. Podział mandatów pomiędzy Wydziały prowadzące studia doktoranckie wynika odpowiednio z postanowień niniejszego Regulaminu albo Statutu UEP.
§ 60
1. Wydziałowe Zgromadzenia Uczestników Studiów Doktoranckich UEP zwołuje Rada Doktorantów w porozumieniu z Wydziałowymi Komisjami Wyborczymi Samorządu Doktorantów nie później niż na 14 dni przed upływem kadencji, w celu przeprowadzenia wyborów.
2. Wydziałowe Komisje Wyborcze Samorządu Doktorantów powołuje Rada Doktorantów nie
później niż na 30 dni przed terminem wyborów.
3. O dokładnym terminie Zgromadzenia Uczestników Studiów Doktoranckich UEP i Wydziałowych Zgromadzeń Uczestników Studiów Doktoranckich UEP oraz o warunkach zgłaszania

kandydatów doktoranci informowani są drogą elektroniczną i poprzez ogłoszenia w siedzibie
Uczelni na tablicach ogłoszeniowych najpóźniej na 7 dni przed terminem wyborów.
4. W razie potrzeby zwołania Wydziałowego Zgromadzenia Uczestników Studiów Doktoranckich w innym celu, niż określony w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zgromadzenie takie
zwołuje Rada Doktorantów nie później niż na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.
§ 61
1. Nazwiska kandydatów uzyskane w trybie § 59 do poszczególnych gremiów UEP oraz na
przedstawicieli Samorządu do organów wymienionych w § 7 pkt.2,4,5 niniejszego Regulaminu, umieszcza się na odrębnych kartach do głosowania.
2. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów jest tajne i odbywa się według następujących zasad:
a. Liczba skreśleń na karcie do głosowania nie może być większa niż liczba mandatów
do obsadzenia w danym głosowaniu.
b. Oddana pusta karta do głosowania oznacza wstrzymanie się od głosu w danym głosowaniu.
§ 62
1. Mandat otrzymuje kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
2. W przypadku, gdy kandydaci otrzymali taką samą liczbę głosów wybory powtarza się z
udziałem tych kandydatów, o ile pozostają jeszcze mandat/y do osadzenia.
3. W przypadku ponownego uzyskania podczas głosowania , którym mowa w pkt.2, równej
liczby głosów o rozstrzygnięciu decyduje przeprowadzenie głosowania dla każdego kandydata oddzielnie, w tej sytuacji o wyborze decyduje porównanie liczby głosów uzyskanych przez
poszczególnych kandydatów.
4. W przypadku nie uzyskania rozstrzygnięcia w sposób, o którym mowa w pkt. 2 i 3, głosowania są ponawiane przy zastosowaniu pkt.3, aż do uzyskania rozstrzygnięcia lub pozostania
jednego kandydata przez pisemną rezygnację pozostałych kandydujących.
§ 63
1. Z przeprowadzonych wyborów Wydziałowe Komisje Wyborcze Samorządu Doktorantów i
Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów sporządzają protokoły, w których
przedstawiają wyniki wyborów w tym: liczby głosów uzyskane przez poszczególnych kandydatów oraz wskazują tych kandydatów, którzy w wyniku głosowania uzyskali mandat.
2. Członkowie Wydziałowych Komisji Wyborczych Samorządu Doktorantów tworzą Uczelnianą Komisję Wyborczą Samorządu Doktorantów UEP.
3. W przypadku utraty w trakcie kadencji mandatu przedstawiciela Samorządu w strukturach
Uczelni bądź mandatu w organie Samorządu - mandat obejmuje Kandydat z najwyższą liczbą
oddanych głosów w głosowaniu wyborczym, a w przypadku odmowy wstąpienia w skład
organu – kolejny z listy kandydatów z najwyższą liczbą uzyskanych głosów.
4. Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów nie może kandydować
w wyborach przeprowadzanych na tym Wydziale, na którym zasiada w Komisji.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 64
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego po stwierdzeniu
przez Senat UEP jego zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uczelni.
Organy Samorządu Doktorantów wybrane na podstawie Regulaminu dotychczasowego działają w dotychczasowym składzie do zakończenia ich kadencji.
§ 65
Wraz z wejściem w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Samorządu Doktorantów .

