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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 5/2020 Rektora ASP w Gdańsku 

 z dnia 16.01.2020 r.  

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU 
 

ROZDZIAŁ I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 
 

1. Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. samorząd doktorantów tworzą doktoranci 

Szkoły Doktorskiej oraz uczestnicy studiów doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych, zwany dalej 

„samorządem doktoranckim”. 

2. Samorząd doktorancki działa na terenie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na podstawie przepisów: 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku  Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej Ustawą, 

Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26.06.2019r. oraz niniejszego regulaminu. 

 

§ 2 

 

1. Celami Samorządu są: 

1) integracja środowiska doktorantów; 

2) wspieranie i propagowanie działalności naukowej i kulturalnej; 

3) organizowanie wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej; 

4) działanie na rzecz stałych, pozytywnych zmian w sytuacji doktorantów oraz przestrzegania ich 

praw;  

5) reprezentowanie społeczności doktorantów w sprawach dotyczących ich praw, interesów, 

nauki, kultury i warunków socjalno-bytowych; 

2. Samorząd realizuje swoje cele poprzez: 

1) wykonywanie swoich uprawnień wynikających z ustawy, w szczególności; 

a) uzgadnianie z Senatem Uczelni treści regulaminu studiów doktoranckich oraz zmian 

wprowadzanych do regulaminu, 

b) uzgadnianie z organami Uczelni zasad przyznawania świadczeń, 

c) współpracę z organami Uczelni w innych działaniach zmierzających do poprawy systemu 

kształcenia doktorantów. 

2) występowanie z wnioskami do władz Uczelni; 

3) wyrażanie opinii z własnej inicjatywy i na wniosek organów Uczelni; 

4) działalność zmierzającą do rozwoju osobowości studiujących oraz realizacji ich zainteresowań 

poprzez prowadzenie i popieranie działalności artystycznej, naukowej, kulturalnej, 

turystycznej, sportowej i wydawniczej; 

5) uczestniczenie w obradach i działalności organów kolegialnych Uczelni. 

3. Samorząd decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na 

sprawy doktoranckie. Samorząd sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych  

i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim i udostępnia je w BIP na stronie 

podmiotowej uczelni. 

 

ROZDZIAŁ II 

 

Organy Samorządu Doktorantów, zasady funkcjonowania i kompetencje. 

 

§ 3 

 

1. Organy Samorządu Doktorantów są wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku. 

2. Organami Samorządu są: 

1) Zebranie Ogólne Samorządu Doktorantów, zwane dalej „Zebraniem Ogólnym”; 

2) Rada Samorządu Doktorantów, zwana dalej „Radą”. 
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§ 4 

 

1. Członek Samorządu Doktorantów ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Samorządu; 

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem organów Samorządu; 

3) uczestnictwa w obradach Zebrania Ogólnego Doktorantów; 

4) uczestnictwa w działalności Samorządu; 

5) korzystania z innych przywilejów ustanowionych przez Radę Samorządu Doktorantów; 

6) nawiązywania współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, o tych samych 

lub podobnych celach, w szczególności z Krajową Reprezentacją Doktorantów. 

 

§ 5 

 

1. Kadencja organów Samorządu wymienionych w § 3 ust. 2 pkt.1 i 2) wynosi 2 lata od dnia wyborów przy 

czym, jeżeli koniec kadencji przypadałby na dzień późniejszy niż 30 września, to kadencja kończy się 

30 września. W trakcie kadencji może zostać wybrana nowa Rada. 

2. Do czasu wyboru nowych organów dotychczasowe nadal pełnią swoje funkcje. 

3. Wybory do organów Samorządu zarządza Rada. 

 

 
ROZDZIAŁ III 

 

Zebranie Ogólne Samorządu Doktorantów  

 

§ 6 

 

1. Zebranie Ogólne tworzą wszyscy obecni na zebraniu doktoranci. 

 

§ 7 

 

1. Zebranie Ogólne jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu Doktorantów wyznaczającym 

kierunki jego działania. 

2. Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy w szczególności: 

1) wybieranie przedstawicieli doktorantów do Rady Samorządu Doktorantów;  

2) podejmowanie uchwały o udzieleniu bądź odmowie udzielenia Radzie Samorządu 

Doktorantów absolutorium z jej działalności; 

3) delegowanie przedstawicieli do Senatu Uczelni i Uczelnianego Kolegium Elektorów; 

4) decydowanie o podjęciu przez samorząd doktorancki akcji protestacyjnej lub strajku  

doktorantów o zasięgu uczelnianym, przeprowadzanej za zgodą Rektora; 

5) zmiana regulaminu Samorządu Doktorantów.  

 
§ 8 

 

1. Zebranie Ogólne zwoływane jest przez Radę w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku oraz: 

1) bezzwłocznie, w przypadku potrzeby uzupełnienia składu Rady; 

2) na wniosek organów Akademii, Dyrektora Szkoły Doktorskiej oraz Kierownika 

Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich; 

3) na wniosek 25 % doktorantów.  

2. O Zebraniu Ogólnym Przewodniczący Rady zawiadamia doktorantów na tydzień przed planowany   

zebraniem. 

3. Kworum  stanowi ponad 50% uprawnionych do uczestnictwa w Zebraniu. W razie braku wymaganego 

kworum wyznacza się dodatkowy termin Zebrania, który przypada 15 minut po pierwotnie 

wyznaczonym terminie. Zebranie zwołane w terminie dodatkowym jest ważne bez względu na liczbę 

uczestniczących w nim doktorantów.  

 

§ 9 

 

1. Pracami Zebrania Ogólnego kieruje Przewodniczący Zebrania, przy czym do czasu jego wyboru pracami 

kieruje Przewodniczący Rady a w przypadku jego nieobecności jego zastępca lub osoba delegowana 

przez Przewodniczącego Rady. 
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2. Przewodniczącego Zebrania wybiera się spośród  doktorantów uczestniczących w Zebraniu. Prawo do 

zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Zebrania przysługuje wszystkim obecnym na Zebraniu 

doktorantom. 

3. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu jawnym po uzyskaniu przez jednego ze  

zgłoszonych kandydatów zwykłej większości głosów. W razie nieuzyskania przez żadnego  

z kandydatów zwykłej większości głosów przeprowadza się drugą turę wyborów spośród dwójki 

kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę. 

4. Z Zebrania Ogólnego sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zebrania. 

5. Przewodniczący Rady przekazuje kopię protokołu, o którym stanowi ust. 4, właściwym władzom 

Uczelni, na ich żądanie. 

6. Uchwały Zebrania Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów. 

7. Protokoły i uchwały Zebrania Ogólnego przechowuje Sekretarz Rady. 

8. Sekretarz udostępnia protokoły i uchwały Zebrania Ogólnego na życzenie wszystkim zainteresowanym. 

 
ROZDZIAŁ IV 

 

Rada Samorządu Doktorantów  

 

§ 10 

 

Rada jest organem wykonawczym Samorządu Doktorantów realizującym ogólne cele wyznaczone przez 

Zebranie Ogólne. 

 

§ 11 

 

1. Rada liczy do  czterech członków w tym z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz 

Sekretarza. 

2. Do czasu gdy Radę Samorządu Doktorantów tworzą doktoranci Szkoły Doktorskiej oraz uczestnicy 

studiów doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku każda z tych grup powinna mieć swojego 

przedstawiciela na stanowisku przewodniczącego lub zastępcy. 

3. Wyboru na członka Rady dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych podczas Zebrania Ogólnego 

spośród ogółu doktorantów. 

4. Za wybranych na przedstawicieli Rady uznaje się doktorantów, którzy w głosowaniu uzyskali największą 

liczbę głosów. 

5. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez dwóch lub więcej kandydatów, którzy zdobyli 

najmniejszą liczbę głosów kwalifikującą do objęcia ostatniego wolnego mandatu na przedstawiciela 

Rady, przeprowadza się dodatkowe głosowanie, wskazując na kandydata, który ma objąć ten mandat. 

6. Prawidłowość wyborów stwierdza Przewodniczący Zebrania poprzez złożenie podpisu pod protokołem 

wyborczym. 

7. Kadencja Rady rozpoczyna się z chwilą wyboru i trwa do momentu wyboru nowej Rady.  

8. Rada może powoływać swoich pełnomocników, jeśli jest to niezbędne do realizacji bieżących zadań. 

 

§ 12 

 

1. Mandat przedstawiciela Rady wygasa z upływem kadencji Rady oraz wskutek : 

1) złożenia rezygnacji; 

2) skreślenia z listy doktorantów; 

3) podjęcia lub przedłużenia podjętego urlopu na okres dłuższy niż jeden semestr na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach; 

4) prawomocnego ukarania przez komisje dyscyplinarną karą zawieszenia w prawach doktoranta 

Uczelni; 

5) trwałej lub trwającej przynajmniej przez 90 dni niemożności sprawowania funkcji 

przedstawiciela Rady; 

6) odwołania przez Zebranie Ogólne z funkcji przedstawiciela Rady; 

7) ukończenia studiów doktoranckich. 

2. Wygaśniecie mandatu przedstawiciela Rady w przypadkach określonych w ust.1 Rada stwierdza  

z dniem wystąpienia okoliczności uzasadniającej wygaśniecie mandatu, a w przypadku, gdy dotyczy to 

wszystkich przedstawicieli Rady, z dniem stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przez właściwe organy 

Uczelni. 

3. W razie wygaśnięcia mandatu wszystkich przedstawicieli Rady, właściwe organy Uczelni niezwłocznie 

zwołują Zebranie Ogólne w celu przeprowadzenia wyborów do Samorządu Doktorantów. 
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§ 13 

 

1. Do kompetencji Rady należy w szczególności: 

1) współpraca z organami Uczelni w sprawach dotyczących doktorantów; 

2) reprezentowanie doktorantów i ich spraw; 

3) zwracanie się z wnioskiem do Zebrania Ogólnego o zmianę Regulaminu Samorządu 

Doktorantów; 

4) delegowanie przedstawicieli do stałych i doraźnych komisji uczelnianych, w których 

członkami są przedstawiciele doktorantów. Ilość delegatów doktorantów wchodzących w skład 

komisji określa Rektor; 

5) współpraca z organizacjami zrzeszającymi doktorantów innych uczelni; 

6) prowadzenie działalności w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych doktorantów; 

7) popieranie naukowych, artystycznych, kulturalnych i sportowych inicjatyw doktorantów; 

8) decydowanie w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez Uczelnię na 

cele Samorządu Doktorantów; 

9) wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych w Regulaminie do kompetencji Zebrania 

Ogólnego. 

 

§ 14 

 

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady w razie potrzeby, a także na wniosek władz Akademii, 

przedstawiciela Rady, bądź w każdym przypadku, gdy Regulamin przewiduje konieczność podjęcia 

rozstrzygnięcia lub innego działania przez Radę. 

2. O zwołaniu posiedzenia Przewodniczący Rady zawiadamia pozostałych przedstawicieli Rady oraz 

wnioskodawców posiedzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później jednak niż na trzy dni przed 

terminem posiedzenia. 

3. W posiedzeniach mogą dodatkowo uczestniczyć, z głosem doradczym, wnioskodawcy posiedzenia albo 

ich przedstawiciele oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady za zgodą Rady. 

4. Porządek posiedzenia Rady ustala Przewodniczący Rady. 

5. Rada może uzupełnić porządek posiedzenia o dodatkowe punkty, jednak wyłącznie na wniosek 

przedstawiciela Rady. 

 
§ 15 

 

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej 1/2 przedstawicieli, w drodze głosowania jawnego, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 17.  

2. Przy podejmowaniu uchwały każdy przedstawiciel Rady dysponuje jednym głosem. 

3. W razie równego rozkładu głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

4. Głosowanie tajne można przeprowadzić: 

1) w sprawach personalnych; 

2) na wniosek członka Rady. 

 
§ 16 

 

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół. 

2. Protokoły posiedzeń, uchwały oraz inne dokumenty Samorządu Doktorantów podpisuje Przewodniczący  

Rady oraz jeden z jej przedstawicieli. 

3. Przewodniczący Rady może upoważnić, za jej zgodą, przedstawiciela Rady do podpisywania niektórych 

dokumentów Rady, z wyłączeniem protokołów posiedzeń i uchwał. 

4. Przewodniczący Rady podaje uchwały Rady do wiadomości doktorantów w ciągu 7 dni od ich podjęcia  

w sposób określony przez Radę. 

5. Przewodniczący Rady przekazuje kopie uchwał, w ciągu 7 dni od ich podjęcia innym organom lub 

osobom, w szczególności właściwym władzom Uczelni, jeśli postanowienie lub uchwała ich 

dotyczy oraz jeśli Rada uzna to za celowe. 

6. Rada może postanowić o utajnieniu swojego posiedzenia lub jego części. W takim wypadku ust. 4 i 5 nie 

stosuje się. 

7. Protokoły posiedzeń oraz inne dokumenty Samorządu Doktorantów przechowuje Sekretarz Rady. 
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§ 17 

 

Rada może upoważnić wybranego przedstawiciela Rady, za jego zgodą, do korzystania z określonych 

kompetencji zastrzeżonych dla Rady na czas określony, w szczególności w okresie przerw wakacyjnych  

w zajęciach dydaktycznych na Uczelni, a jego decyzje wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu 

Rady. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów 

 

§ 18 

 

1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady w szczególności należy : 

1) stanie na czele Rady Samorządu Doktorantów; 

2) organizowanie i kierowanie pracą Rady;  

3) reprezentowanie Rady oraz Samorządu Doktorantów przed władzami Akademii oraz na 

zewnątrz; 

4) składanie wniosku o podjęcie uchwały w celu zwołania Zebrania Ogólnego; 

5) organizowanie i nadzorowanie form oraz zakresu pomocy udzielanej doktorantom; 

6) wykonywanie innych czynności powierzonych mu przez Radę. 

2. Przewodniczący Rady wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki we współpracy z  Zastępcą 

Przewodniczącego Rady oraz Sekretarzem. 

3. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady jego uprawnienia i obowiązki przejmuje Zastępca 

Przewodniczącego. 

4. W sprawach niecierpiących zwłoki Przewodniczący Rady ma prawo podjąć decyzje samodzielnie lub po 

uzgodnieniu z pozostałymi członkami Rady. Decyzja taka wymaga pisemnego zatwierdzenia  na 

najbliższym posiedzeniu Rady. 

 

§ 19 

 

1. Funkcja Przewodniczącego Rady wygasa z chwilą: 

1) rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady złożonej Radzie; 

2) odwołania przez Radę z funkcji Przewodniczącego Rady; 

3) wygaśnięcia jego mandatu w Radzie; 

4) ukończenia studiów, skreślenia z listy, rezygnacji. 

2. Uchwałę o odwołaniu Przewodniczącego Rady podejmuje Rada bezwzględną większością głosów,  

w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli Rady. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

 Komisje Stypendialne 

 

§ 20 

 

1. Rada Doktorantów deleguje dwóch przedstawicieli spośród ogółu doktorantów do Uczelnianej Komisji 

Opiniodawczej ds. Stypendium Rektora dla doktorantów Międzywydziałowych Środowiskowych 

Studiów Doktoranckich. 

2. Członkowie Uczelnianej Komisji Opiniodawczej ds. Stypendium Rektora dla doktorantów 

Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich na pierwszym posiedzeniu,  

w głosowaniu jawnym  wybierają spośród siebie przewodniczącego. 

3. Doktoranci delegowani do ww. komisji zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla 

studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

4. Rada Doktorantów deleguje jednego przedstawiciela spośród ogółu doktorantów do Komisji 

Doktoranckiej Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich.  

5. Doktorant delegowany do ww. komisji jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem  

przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom 

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

 

 

 



6 

 

§ 21 

 

Kadencja członków Uczelnianej Komisji Opiniodawczej ds. Stypendium Rektora dla doktorantów 

Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich trwa dwanaście miesięcy i rozpoczyna się   

z początkiem każdego roku akademickiego. 

 
 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

Przedstawiciele doktorantów w organach kolegialnych i organach wyborczych ASP 

 

§ 22 

 

1. Wybory przedstawicieli doktorantów do Kolegium Elektorów Uczelni zarządza Przewodniczący Rady. 

2. Wyboru przedstawicieli doktorantów do Kolegium Elektorów Uczelni dokonuje Zebranie Ogólne  

z zachowaniem przykładowych zasad: 

1) prawo do zgłaszania kandydatów i kandydowania przysługuje każdemu doktorantowi, 

2) zgłoszenia kandydatów są przyjmowane aż do podjęcia przez Zebranie Ogólne uchwały  

o zamknięciu listy kandydatów, 

3) kandydaci winni wyrazić zgodę na kandydowanie pisemnie bądź ustnie do protokołu, 

4) nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej, w miejscu widocznym 

podczas głosowania, 

5) głosowanie jest tajne i polega na napisaniu nazwiska kandydata bądź kandydatów wskazanych 

do objęcia mandatu elektora Kolegium Elektorów Uczelni, 

6) głos jest ważny, jeżeli wyborca oddał swój głos na kandydatów, których liczba jest równa lub 

mniejsza od liczby przedstawicieli doktorantów w kolegium elektorów Uczelni, 

7) głos jest nieważny, jeżeli wyborca napisał nazwiska większej liczby kandydatów niż miejsc do 

obsadzenia, 

8) za wybranych na przedstawicieli doktorantów do Kolegium Elektorów Uczelni uznaje się 

kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów spośród tych, którzy uzyskali ponad 

połowę ważnych głosów, 

9) jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało w głosowaniu te samą liczbę głosów, 

przekraczającą połowę ważnie oddanych głosów i w ten sposób wybrano większą liczbę 

kandydatów od liczby przedstawicieli doktorantów do kolegium elektorów Uczelni, 

przeprowadza się ponowne głosowanie tylko na tych kandydatów, aż do wyłonienia liczby 

kandydatów zgodnej z liczbą wybieranych przedstawicieli, 

10) w przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów, przeprowadza się ponowne głosowanie na 

zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie, aż do obsadzenia wszystkich mandatów. 

Ponowne głosowanie przeprowadza się spośród kandydatów, którzy uzyskali równą i mniejszą 

niż wymagana liczbę głosów,  

11) jeżeli zebranie wyborcze nie doprowadziło do wyboru żadnego kandydata, wybrano liczbę 

kandydatów mniejsza od liczby przedstawicieli doktorantów w kolegium elektorów lub wygasł 

mandat doktoranta-elektora, zwołuje się ponowne zebranie wyborcze lub zebranie w sprawach 

wyborów uzupełniających. 

2) Wybory przedstawicieli doktorantów do Kolegium Elektorów Uczelni  obywają się z zgodnie  

z kalendarzem wyborczym. Na zebraniu obecny jest przedstawiciel Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

3) Liczbę przedstawicieli doktorantów w Kolegium Elektorów Uczelni  ustala Uczelniana Komisja 

Wyborcza. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

Przepisy końcowe 

 

§ 23 

 

1. Zmiany Regulaminu uchwala Zebranie Ogólne Doktorantów zwykłą większością  głosów, przy 

obecności co najmniej 10 osób. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ustawę i Statut ASP. 


