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Rozdział 1. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Samorząd Doktorantów Akademii Pomorskiej (zwany dalej Samorządem) działa na podstawie 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (zwanej dalej Ustawą), Statutu Akademii Pomorskiej 
(zwanym dalej Statutem) i niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Pomorskiej 
(zwanego dalej Regulaminem).  

2. Zebrania organów Samorządu są jawne, za wyjątkiem Komisji Stypendialnej oraz Sądu 
Koleżeńskiego. 

3. Samorząd tworzą wszyscy uczestnicy studiów III stopnia prowadzonych przez Instytut Historii i 
Politologii oraz Instytut Polonistyki (zwanych dalej Instytutami). 

 
§ 2 

Do zadań Samorządu należy:  
a) dbałość o przestrzeganie praw i interesów doktorantów zarówno na Uczelni, jak i na 

zewnątrz;  
b) promowanie kodeksu etyki doktoranta; 
c) uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących kształcenia doktorantów 

poprzez:  
a) opiniowanie projektów wydawanych przez organy prawodawcze Uczelni, a w 

szczególności tych, które dotyczą organizacji i studiów doktoranckich, 
b) przedstawianie wniosków odpowiednim władzom Uczelni w sprawie podziału środków 

finansowych przeznaczonych na cele kształcenia doktorantów, 
c) współpracę z władzami Uczelni mającą na celu doskonalenie systemu kształcenia. 

 

Rozdział 2. Członkowie 
§ 3 

Członkiem Samorządu staje się uczestnik studiów III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych, 
począwszy od dnia wydania przez Rektora Uczelni decyzji o przyjęciu go na studia doktoranckie do 
dnia ich ukończenia. 



 
§ 4 

Obowiązkiem członków Samorządu jest przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał 
podejmowanych przez organy Samorządu. 

§ 5 
Członkostwo w Samorządzie ustaje na skutek: 

a) rezygnacji przez doktoranta ze studiów doktoranckich, 
b) skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich. 

 
§ 6 

Członkowi Samorządu przysługuje: 
a) prawo wyboru reprezentantów w organach Samorządu 
b) prawo do zgłaszania wniosków oraz opinii podczas Rady Doktorantów, 
c) prawo do uczestnictwa w działalności Samorządu, 
d) prawo do korzystania ze środków finansowych przyznanych uczestnikom studiów III stopnia 

na zasadach określonych przez Radę Doktorantów, 
e) korzystania z innych uprawnień ustanowionych przez Radę Doktorantów. 

 
Rozdział  3.Organy samorządu doktorantów 

 
§ 7 

1. Organy Samorządu tworzą: 
1. Rada Doktorantów, 
2. Starosta, 
3. Sąd koleżeński. 

2. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok akademicki, tj. od 01.11 do 30.10. 
3. Wybory do organów samorządu przeprowadza się w październiku. 
 

Rozdział 4. Rada Doktorantów 
 

§ 8 
1. Rada Doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku (zwana dalej Radą), jest najwyższym organem 

Samorządu.  
2. Rada Doktorantów reprezentuje Samorząd. 
3. Rada Doktorantów jest organem kierującym całą działalnością Samorządu. 
4. Rada jest organem kolegialnym. 
   

§ 9 
1. Rada składa się ze starostów i przedstawicieli doktorantów oraz sekretarza wybieranego z pośród 

członków Rady.  
2. Członkowie Rady wybierają w głosowaniu tajnym przy obecności 5/6 składu, przewodniczącego 

oraz wiceprzewodniczącego RD. 
3. Członkowie Rady wybierani są z poszczególnych Instytutów w liczbie po trzech przedstawicieli z 

każdego kierunku. 
4. Zakres obowiązków sekretarza Rady – protokołowanie zebrań, obecności, redagowanie uchwał, 

korespondencja.  
 

§ 10 
Jeden doktorant może dysponować tylko jednym mandatem członka Rady Doktorantów. 
 

§ 11 



1. Na czele Rady stoi Przewodniczący Rady Doktorantów AP, zwany dalej Przewodniczącym 
Samorządu). Przewodniczący jest wybierany spośród członków Rady w głosowaniu tajnym przy 
obecności 5/6 składu Rady. Pierwsze zebranie Rady Doktorantów danej kadencji odbywa się w 
dniu wyborów do Rady Samorządu. Podczas pierwszego posiedzenia rady jest wybierany jej 
przewodniczący. 

2. Rada wybiera przedstawicieli doktorantów do Komisji Senackich Akademii Pomorskiej (zwanych 
dalej członkami doktoranckimi Komisji Senackich AP). Desygnowanych kandydatów, po 
uprzednim uzyskaniu ich zgody, wybiera się w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej 5/6 
składu Rady na okres kadencji czteroletnich zgodnie ze Statutem AP. 

§ 12 
Rada posiada uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawach: 

1) wyznaczonych w Regulaminie do jej wyłącznych kompetencji, 
2) wszystkich innych nie zastrzeżonych przez kompetencje innych organów Samorządu. 

  
§ 13 

1. Rada podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. 
2. Uchwały Rady są wiążące dla wszystkich organów Samorządu, o ile z treści uchwały nie wynika 

inaczej. 
3. Z zebrań Rady sporządza się protokoły, które przyjmowane są poprzez głosowanie na kolejnym 

zebraniu. Każdy akt wyborczy musi być opisany w protokole. 
4. Zgodność podejmowanych uchwał, w razie wątpliwości, podlega opinii Komisji Regulaminowej, 

która dysponuje głosem doradczym. 
 

§ 14 
1. Obrady Rady odbywają się w trybie zwykłym i nadzwyczajnym.  
2. Posiedzenia zwyczajne są zwoływane przez Przewodniczącego. Zawiadomienia o terminie 

posiedzenia są rozsyłane drogą elektroniczną nie później niż na 10 dni przed planowanym 
terminem posiedzenia. Posiedzenia zwyczajne odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał  

3. Posiedzenia nadzwyczajne są zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego lub na wniosek: 
1) Rektora AP, 
2) połowy regulaminowego składu Rady Doktorantów, 
3) Dyrektorów Instytutów lub Kierowników Studiów Doktoranckich, 
4) Starostów. 

4. Zawiadomienia o posiedzeniach nadzwyczajnych są rozsyłane drogą elektroniczną nie później niż 
na 7 dni po złożeniu wniosku przez podmioty wymienione w punkcie 4. 

 
§ 15 

1. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 
regulaminowego składu, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.  

2. Rada podejmuje uchwały w sprawach personalnych bezwzględną większością głosów,  
w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu. 

 
§ 16 

Członkowie Rady są zobowiązani do brania czynnego udziału w jej posiedzeniach oraz do działania 
zgodnie z jej uchwałami. 
  

§ 17 
1. Do obowiązków Przewodniczącego należy: 

1) reprezentowanie Samorządu na zewnątrz, 
2) koordynowanie prac Samorządu, 
3) przewodniczenie posiedzeniom zwyczajnym i nadzwyczajnym Rady, 



4) dbałość o przestrzeganie przez organy Samorządu postanowień niniejszego Regulaminu  
i innych przepisów, 

5) nadzór nad realizowaniem uchwał Rady, 
6) zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków dla ich działalności. 

2. Przewodniczący Samorządu za swoją pracę odpowiada przed Radą Doktorantów.  
§ 18 

Przewodniczący Samorządu ma prawo do wyznaczania swoich pełnomocników do spraw 
wymienionych w § 17 ust.1 pkt. 1 i 6. 
 

Rozdział 5. Przedstawiciel doktorantów w Senacie AP 
 

§ 19 
1. Doktorant - członek Senatu AP (zwany dalej Przedstawicielem Doktorantów w Senacie) 

reprezentuje w nim społeczność doktorantów i bierze aktywny udział w jego pracach.  
2. Przedstawiciel Doktorantów w Senacie jest wybierany przez Radę spośród kandydatów 

zgłoszonych przez członków Samorządu. Zgłaszanie kandydatur ma miejsce podczas pierwszego 
posiedzenia Rady. Wybór Przedstawiciela Doktorantów w Senacie jest dokonywany w sposób 
tajny podczas pierwszego posiedzenia Rady danej kadencji, w głosowaniu tajnym, przy obecności 
co najmniej 5/6 składu Rady.  

3. Kadencja Przedstawiciela Doktorantów w Senacie i Radzie Wydziału oraz innych komisjach 
uczelnianych trwa 4 lata, zgodnie ze Statutem Uczelni. 

4. Funkcja Przedstawiciela Doktorantów w Senacie może być wykonywana przez tą samą osobę 
maksymalnie przez dwie następujące po sobie kadencje. Nie należy w tym łączyć stanowisk 
Starosty i Przewodniczącego z funkcją przedstawiciela doktorantów w Senacie. 

 
§ 20 

Przedstawiciel Doktorantów w Senacie realizuje uchwały Rady. Zakres zadań i udział w pracach 
Senatu z godny ze ST AP. 
 

Rozdział 6. Przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału Filologiczno-Historycznego 
 

§ 21 
1. Doktorant - członek Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej  

w Słupsku (zwany dalej Przedstawicielem Doktorantów w Radzie Wydziałowej) reprezentuje w 
nim społeczność doktorantów i bierze aktywny udział w jego pracach zgodnie ze ST AP. 

2. Rada desygnuje w wyborach tajnych jednego Przedstawiciela Doktorantów w Radzie 
Wydziałowej. Kandydatów zgłaszają członkowie Samorządu. Wybór Przedstawiciela Doktorantów 
w Radzie Wydziału jest dokonywany w sposób tajny podczas pierwszego posiedzenia Rady danej 
kadencji, przy obecności co najmniej 5/6 składu Rady. 

3. Liczba Przedstawicieli jest ustalana według zasad określonych w §51 Statutu Akademii 
Pomorskiej tj. po jednym dla wydziału. 

 
Rozdział 7. Członkowie kolegium elektorów Uczelni 

 
§ 22 

1. Liczbę członków kolegium elektorów Uczelni określa § 60 Statutu Uczelni, z tym że spośród 
Doktorantów jest wybierany minimalnie jeden członek kolegium elektorów Uczelni. 

2. Członkowie kolegium elektorów Uczelni są wybierani przez ogół doktorantów Uczelni w 
głosowaniu tajnym. Termin wyborów ustala Przewodniczący Rady, nie może on jednak przypadać 
później niż dwa tygodnie przed wyborami władz Uczelni.  

3. Liczbę członków kolegium elektorów Wydziału określa § 62 Statutu Uczelni, z tym że spośród 
doktorantów jest wybierany minimalnie jeden członek kolegium elektorów Wydziału. 



4. Członkowie kolegium elektorów Wydziału są wybierani przez Samorząd w głosowaniu tajnym. 
Termin wyborów ustala Przewodniczący Rady, nie może on jednak przypadać później niż dwa 
tygodnie przed wyborami władz Wydziału. 

 
Rozdział 9. Członek Komisji wyborczej Uczelni oraz Wydziałowej komisji wyborczej 

 
§ 23 

Rada deleguje przedstawiciela do komisji wyborczej Uczelni oraz przedstawiciela do Wydziałowej 
komisji wyborczej. Kadencję członków komisji wyborczej Uczelni oraz Wydziałowej komisji wyborczej, 
termin wyboru reguluje § 68 Statutu Uczelni. 
 

Rozdział 10. Starostowie 
 

§ 24 
1. Starosta Studiów Doktoranckich z Historii oraz Starosta Studiów Doktoranckich  

z Literaturoznawstwa (zwani dalej Starostami) są organami jednoosobowymi.  
2. Starostowie są wybierani przez samorząd w głosowaniu jawnym. 
3. Starostowie są reprezentantami doktorantów z określonego kierunku. 
4. Starostowie wypełniają następujące zadania: 

1) reprezentują doktorantów określonego kierunku, 
2) ogłaszają wybory do Rady, 
3) dbają o realizację uchwał Rady nie zastrzeżonych przez kompetencje Przewodniczącego, 
4) podejmują wszelkie decyzje związane z funkcjonowaniem Samorządu Doktorantów 

określonego wydziału, nie zastrzeżonych przez kompetencje Rady. 
 

Rozdział 11. Przedstawiciel doktorantów w Radzie bibliotecznej 
 

§ 25 
 

1. Rada Doktorantów deleguje jednego przedstawiciela doktorantów do rady bibliotecznej, który 
będzie realizował postulaty i potrzeby wszystkich kierunków studiów doktoranckich. 

2.  Wyboru delegowanej osoby dokonuje się poprzez głosowanie tajne, przy obecności co najmniej 
5/6 członków Rady bezwzględną większością głosów. 

3. Kadencja przedstawiciela Doktorantów w Radzie Bibliotecznej odpowiada kadencji organów 
Uczelni. 

4. Zakres kompetencji przedstawiciela doktorantów w Radzie bibliotecznej ustala § 22 Statutu 
Uczelni. 

 

Rozdział 12. Komisja Regulaminowa 
 

§ 26 
Komisja Regulaminowa stanowi organ kontrolny Samorządu. Podstawą do działania Komisji jest 
opracowany przez nią Regulamin, zatwierdzony następnie przez Radę. 
 

§ 27 
1. Komisja składa się z czterech członków, wybieranych przez Samorząd  

w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym. Na pierwszym zebraniu po wyborach 
Członkowie wybierają ze swego grona Przewodniczącego. 

2. Mandat Członka Komisji Regulaminowej nie może być łączony z żadnym innym stanowiskiem w 
organach Samorządu Doktorantów.  

3. Mandat członka Komisji Regulaminowej wygasa na skutek: 
1) Rezygnacji  członka z pełnienia wyżej wymienionej funkcji, 



2) Skreślenia doktoranta z listy uczestników studium doktoranckiego. 
4. W przypadku zmniejszenia liczby członków Komisji regulaminowej jest ona uzupełniana na mocy 

uchwały Rady podczas nadzwyczajnego posiedzenia. Wybrany w ten sposób Członek rady 
sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, na którą był wybrany jego poprzednik. 

 
§ 28 

1) Decyzje Komisji regulaminowej są podejmowane w formie uchwał. 
2) Uchwały są podejmowane przez Komisję zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich 

członków.  
3) Komisja regulaminowa odbywa zebrania przynajmniej raz w semestrze. 
4) Posiedzenia są zwoływane na wniosek Przewodniczącego. 

 
§ 29 

1. Komisja Regulaminowa działa w zakresie: 
1) formułowania postulatów zmian w Regulaminie Doktorantów, 
2) kontroli działalności organów Samorządu wszystkich szczebli, 
3) rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Samorządu, 
4) Interpretowania niejasnych zapisów regulaminu, 
5) stwierdzania zgodności uchwał Rady oraz ich realizacji w świetle regulaminu, 
6) przeprowadzania kontroli na wniosek Rady lub Dyrektora Instytutu lub Kierownika Studiów 

Doktoranckich 
2. W przypadku ustalenia niezgodności uchwały Rady ze Statutem Uczelni, regulaminem lub 

Ustawą, Komisja kieruje wniosek do Rady o uchylenie uchwały w trybie natychmiastowym. 
  

Rozdział 13. Sąd koleżeński 
 

§ 30 
1. Organem Samorządu posiadającym uprawnienia dyscyplinarne wobec Doktorantów Uczelni jest 

Sąd koleżeński.  
2. Podstawą uprawnień Sądu koleżeńskiego jest Ustawa, ST AP oraz Regulamin Samorządu. 
 

§ 31 
1. W skład Sądu wchodzą przedstawiciele Samorządu. Doktoranci każdego z Instytutów wyznaczają 

po 4 członków Sądu.  
2. Sąd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Sądu. 
3. Do kompetencji Przewodniczącego Sądu należy w szczególności wyznaczanie składów 

orzekających, ich przewodniczącego i protokolantów oraz terminów rozpraw. 
4. Funkcja członka Sądu nie może być łączona z żadnym innym mandatem organu Samorządu. 
5. Mandat członka Sądu nie może być sprawowany przez doktoranta ukaranego prawomocnym 

wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej ds. doktorantów.  
 

§ 32 
Podstawą działania Sądu jest Regulamin opracowany przez Radę. 
 

§ 33 
1. Sąd orzeka w I instancji w składzie 3 członków, w II instancji w składzie 5 członków. 
2. Członkowie, którzy orzekali w I instancji, nie mogą orzekać w II instancji. 
 

Rozdział 14. Finanse 
 

§ 34 
Środki przeznaczone na działalność Samorządu Doktorantów są przydzielane zgodnie  



z Regulaminem przyznawania środków na działalność uczelnianych organizacji studenckich 
Akademii Pomorskiej w Słupsku. 
       

Rozdział 15. Pomoc materialna 
 

§ 35 

1. Rada Doktorantów deleguje do Doktoranckiej Komisji Stypendialnej dwóch przedstawicieli, po 
jednym doktorancie z każdego Instytutu. 

2. Rada deleguje do Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej dwóch przedstawicieli, po 
jednym z każdego Instytutu. 

3. Zakres uprawnień Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Doktoranckiej Komisji 
Stypendialnej określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Akademii 
Pomorskiej w Słupsku. 

 
Rozdział 15. Przepisy końcowe 

 

§ 36 
1. Zmiany w Regulaminie są podejmowane na mocy uchwał Rady, na wniosek Komisji 

Regulaminowej. 
2. Zmiany w Regulaminie uchwala Rada większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 

regulaminowego składu. 
 
 
 
 
 

 


