
  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

Regulamin Samorządu Doktorantów  

  

Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej   

Polskiej Akademii Nauk 

im. Ludwika Hirszfelda  

we Wrocławiu   

  
  
  
  
  
  
  
  



Przepisy ogólne  
  

§ 1  

  

Samorząd Doktorantów Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej (IITD) PAN we Wrocławiu, 

zwany dalej „Samorządem”, jest zrzeszeniem doktorantów Instytutu Immunologii i Terapii 

Doświadczalnej PAN, zwanego dalej „Instytutem” albo „IITD”.  

  

§ 2  

  

Samorząd Doktorantów IITD tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich organizowanych 

przez Instytut.  

§ 3  

  

Samorząd działa na podstawie niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów IITD oraz zgodnie  z 

ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.   

Działalność Samorządu opiera się na współpracy z władzami Instytutu.  

  

§ 4  

  

Samorząd jest najwyższym wyrazicielem woli środowiska doktorantów oraz przedstawicielem tego 

środowiska. Stanowi jedyną organizację dla reprezentowania uczestników studiów doktoranckich  w 

Instytucie.  

§ 5  

  

Podstawowym celem działalności Samorządu jest:  

  

1. działanie na rzecz stałych pozytywnych zmian w sytuacji doktorantów Instytutu oraz 

przestrzegania ich praw,  

2. współdecydowanie we wszystkich sprawach ważnych dla społeczności doktoranckiej,  

3. wyrażanie opinii społeczności doktorantów w sprawach, którymi społeczność ta jest 

zainteresowana,   

4. reprezentowanie doktorantów wobec władz Instytutu oraz innych organizacji,  

5. współdecydowanie o podziale wszelkich funduszy pomocy dla doktorantów,  

6. uczestnictwo, poprzez swoich przedstawicieli, za zgodą Przewodniczącego Rady Naukowej,  

w posiedzeniach Rady Naukowej Instytutu,   

7. integracja środowiska doktorantów Instytutu,  

8. organizowanie wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej doktorantów Instytutu,  

9. wspieranie i propagowanie działalności naukowej, 10. opracowania i promowania kodeksu 

etyki studenta.  

  

 

 

 

 

 

 

  



Członkowie Samorządu  
  

 § 6  

  

Członkami Samorządu Doktorantów są wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich Instytutu (czynne 

prawo wyborcze).  

  

§ 7  

  

Członkowie Samorządu mają prawo do:   

1. uczestniczenia w pracach Samorządu,   

2. zgłaszania opinii i wniosków do Przewodniczącego Samorządu, zwanego dalej  

„Przewodniczącym”, Zastępcy Przewodniczącego lub Sekretarza,  

3. biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Samorządu.   

  

§ 8  

  

Członkowie Samorządu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i uchwał władz Samorządu.  

  

§ 9  

  

Utrata członkostwa w Samorządzie następuje w przypadku:   

1. ukończenia, bądź zrezygnowania ze studiów doktoranckich,  

2. skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich,  

3. pisemnej rezygnacji z członkostwa przekazanej Przewodniczącemu Samorządu,  

4. choroby uniemożliwiającej pełnienie obowiązków lub śmierci doktoranta.  

  

Organy Samorządu  
  

§ 10  

  

1. Samorząd działa poprzez swoje organy.   

2. Organami Samorządu są: Zebranie, Prezydium oraz Sąd Koleżeński.  

3. Organy Samorządu są wyłącznym  reprezentantem ogółu uczestników studiów doktoranckich 

prowadzonych w Instytucie.  

§ 11  

  

1. Organy Samorządu podejmują decyzje i wyrażają opinie w formie uchwał (organy kolegialne) 

oraz decyzji i zarządzeń (Przewodniczący).  

2. Prezydium ma prawo do powoływania pełnomocników, określając zakres obowiązków i praw 

pełnomocnika oraz okres, na który został on ustanowiony.  

3. Prezydium wybiera przedstawiciela doktorantów w Radzie Naukowej Instytutu.  

  

§ 12  

  

1. Uchwały (decyzje) Organów Samorządu są wiążące dla wszystkich członków Samorządu.  

2. Każdy członek samorządu ma prawo zwrócić się do Dyrektora Instytutu o uchylenie uchwały 

(decyzji).  



3. Każdy Organ prowadzi księgę uchwał, decyzji i innych rozstrzygnięć oraz protokołów.  

  

§ 13  

  

Kadencja Prezydium trwa jeden rok kalendarzowy i rozpoczyna się wraz  z wyborem Prezydium na 

Zebraniu, nie później niż do dnia 30 listopada.  

  

§ 14  

  

Jeżeli uzupełnienie mandatu w organach Samorządu byłoby niemożliwe lub niecelowe, na wniosek 

Przewodniczącego, mandat ten może zostać nieobsadzony do końca kadencji danego organu.  

  

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Naukowej Instytutu 

 

§ 15  

 

Zgodnie z §15 ust. 1. pkt e) Statutu w skład Rady Naukowej Instytutu wchodzi przedstawiciel 

doktorantów (1 osoba).  

§ 16 

 

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Naukowej Instytutu zostaje wybrany w wyborach, 

zorganizowanych w ramach powszechnego zebrania doktorantów Instytutu, które nadzorowane jest 

przez Komisję Wyborczą w porozumieniu z Przewodniczącym Samorządu Doktorantów na zasadach 

opisanych w Regulaminie przeprowadzania wyborów do Rady Naukowej Instytutu Immunologii i 

Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda. 

 

§ 17 

 

1. Termin wyborów zostaje uzgodniony z Komisją Wyborczą. 

2. Ogłoszenie terminu powszechnego zebrania doktorantów Instytutu następuje nie później niż 14 

dni przed pierwszą turą wyborów.  

3. Druga tura głosowania może zostać zarządzona i przeprowadzona w czasie tego samego 

powszechnego zebrania doktorantów.  

4. Jeżeli w drugiej turze głosowań mandat nie zostanie obsadzony Komisja wyborcza zarządza 

przeprowadzenie wyborów uzupełniających.  

5. Wybory uzupełniające przeprowadza się w terminie 7 dni od zakończenia głosowania w drugiej 

turze. W wyborach uzupełniających wybór kandydata dokonywany jest zwykłą większością 

głosów. 

§ 18 

 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje słuchaczom Studium Doktoranckiego na podstawie listy 

przekazanej przez Kierownika Studium Doktoranckiego.  

2. Po zamknięciu list wszelkie zmiany na listach wyborców mogą być dokonane wyłącznie z powodu 

utraty lub nabycia czynnego prawa wyborczego. Decyzja o dokonaniu zmiany na liście 

podejmowana jest jednomyślnie, w pełnym składzie Komisji i odnotowywana jest w protokole z 

przeprowadzanych wyborów.  

 



§ 19 

 

1. Wybory są bezpośrednie i tajne. 

2. Głosowanie przeprowadza się w dniach roboczych w godzinach od 8 do 16 na terenie Instytutu.  

3. Przed przystąpieniem do głosowania powoływana jest Komisja skrutacyjna.    

4. Komisja skrutacyjna wyłaniana jest spośród Doktorantów. 

5. Wybór członków komisji skrutacyjnej odbywa się na zebraniu wyborczym w głosowaniu jawnym.  

6. Przed przystąpieniem do głosowania każdy z uprawnionych do głosowania otrzymuje kartę 

wyborczą.  

7. Karta do głosowania zawiera listę kandydatów oraz informację o sposobie głosowania i 

warunkach ważności głosu.  

8. Po sprawdzeniu listy obecności i wydaniu uprawnionym kart do głosowania Komisja stwierdza, 

czy zostało osiągnięte wymagane kworum. 

9. Warunkiem przeprowadzenia głosowania jest obecność co najmniej 2/3 uprawnionych do 

głosowania. 

10. Po stwierdzeniu wymaganego kworum Komisja zarządza głosowanie. W przypadku braku 

kworum zebranie wyborcze zostaje rozwiązane, a Komisja wyznacza termin nowego zebrania. 

11. Komisja skrutacyjna przeprowadza liczenie głosów niezwłocznie po zakończeniu głosowania, w 

trakcie zebrania wyborczego.  

12. Za głosy ważne uważa się te oddane na jednego kandydata. Oddanie głosu na większą liczbę 

kandydatów lub niewybranie żadnego kandydata powoduje nieważność głosu.  

13. Wybór kandydata dokonywany jest zwykłą większością głosów.  

14. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z przebiegu głosowania i przekazuje go 

przewodniczącemu Komisji wyborczej.  

 

§ 20 

 

1. Wynik głosowania jest podawany do publicznej wiadomości przez przewodniczącego Komisji 

wyborczej niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji skrutacyjnej w trakcie zebrania 

wyborczego.  

2. Za wybranego w I turze uważa się kandydata, który uzyskał zwykłą większość głosów. 

3. Jeżeli w I turze kandydaci uzyskają równą liczbę głosów zarządza się drugą turę głosowania. 

4. Głosowanie w drugiej turze odbywa się na kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali równą 

liczbę głosów. 

5. Za wybranego w II turze uważa się kandydata, który uzyskał zwykłą większość głosów 

6. Jeżeli w wyniku wyborów po drugiej turze mandat nie zostanie obsadzony Komisja wyborcza 

zarządza przeprowadzenie ponownych wyborów w terminie 7 dni od daty zakończenia 

głosowania. Ponowne wybory przeprowadza się na tych samych zasadach jak pierwsze wybory. 

7. Po zakończeniu głosowania Komisja sporządza protokół wyborczy oraz wydaje komunikat o 

wynikach wyborów wśród doktorantów. Komunikat wskazuje  

a) Liczbę wyborców uprawnionych do głosowania, 

b) Liczbę obecnych wyborców uprawnionych i wymagane kworum, 

c) Liczbę wydanych kart do głosowania, 

d) Liczbę oddanych głosów z podziałem na głosy ważne i nie ważne, 

e) Doktoranta wybranego do Rady Naukowej Instytutu. 

 

 

 



§ 21 

 

1. Mandat przedstawiciela doktorantów w Radzie Naukowej Instytutu wygasa w przypadku: 

a) utraty statusu słuchacza studium doktoranckiego IITD PAN, 

b) śmierci doktoranta, 

c) zrzeczenia się mandatu. 

2. Zrzeczenie się mandatu jest możliwe po uprzednim poinformowaniu Przewodniczącego Rady. 

3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu członka Rady Dyrektor Instytutu zawiadamia, na 

podstawie protokołu Komisji wyborczej, kolejnego kandydata z tej samej listy kandydatów, 

który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu 

pierwszeństwie do mandatu. 

4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do 

uzyskania mandatu z danej listy, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie. 

5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady stwierdzono wygaśnięcie mandatu, a kolejny kandydat 

z tej samej listy kandydatów odmówi skorzystania z przysługującego mu pierwszeństwa do 

mandatu Dyrektor Instytutu zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających. 

 

Zebranie  
  

§ 22 

  

1. Zebranie jest najwyższym Organem Samorządu.  

2. Zebranie tworzą wyłącznie doktoranci Instytutu.  

3. Zebranie obraduje raz w roku. Dopuszcza się również zwoływanie Zebrań nadzwyczajnych.  

4. Przebiegiem Zebrania kieruje Przewodniczący Zebrania, który jest wybierany na początku 

Zebrania.   

5. Przebieg sesji protokołuje Sekretarz Zebrania wybierany przez Zebranie na wniosek 

Przewodniczącego Zebrania, bezpośrednio po jego wyłonieniu.  

6. Zebranie zwyczajne zwołuje Przewodniczący Samorządu w listopadzie każdego roku. Wniosek o 

zwołanie Zebrania nadzwyczajnego musi zawierać uzasadnienie oraz proponowany porządek 

obrad. Zebranie nadzwyczajne obraduje tylko nad wnioskowanym porządkiem obrad.  

7. Prezydium informuje doktorantów Instytutu o terminie Zebrania zwyczajnego oraz 

nadzwyczajnego co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem propozycja, pocztą elektroniczną 

za potwierdzeniem odbioru lub telefonicznie, odnotowując fakt powiadomienia telefonicznego.   

8. Zebranie otwiera urzędujący Przewodniczący. Niezwłocznie po otwarciu Zebrania dokonuje 

się wyboru Przewodniczącego Zebrania. Przewodniczący Samorządu nie może zostać wybranym 

Przewodniczącym Zebrania.  

  

§ 23 

  

Do zadań Zebrania należy:  

  

1. uchwalenie Regulaminu Samorządu oraz dokonywanie jego zmian,  

2. wybór członków pozostałych Organów oraz Prezydium Samorządu na nową kadencję,  

4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Organów Samorządu,  

5. udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Organów Samorządu z wykonanych 

obowiązków, przed dokonaniem wyboru nowych władz. Członkowie organów, którzy nie 

otrzymali absolutorium tracą bierne prawo wyborcze na okres jednej kadencji,  



6. wybieranie przedstawicieli do istniejących i nowych komisji doktoranckich,  

7. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych Zebraniu przez Organy Samorządu, 

każdy doktorant ma prawo zwrócić się do Organów Samorządu z wnioskiem o zamieszczenie 

danej sprawy w porządku Zgromadzenia.  

  

§ 24 

  

1. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 

delegatów Zebrania w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie 

stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decydującym jest głos 

Przewodniczącego Zebrania.  

2. W sprawach nie cierpiących zwłoki, nie dotyczących spraw personalnych, Przewodniczący 

Zebrania może zarządzić głosowanie w drodze korespondencyjnej lub z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej.  

3. W chwili utraty kworum obrady Zebrania zostają zawieszone; wznowienie obrad następuje 

niezwłocznie po ponownym zebraniu kworum.  

4. W sprawach personalnych Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniach tajnych.  

5. Na wniosek każdego z delegatów Zebranie może podjąć uchwałę (powziętą w głosowaniu 

jawnym) o głosowaniu tajnym w danej sprawie.  

6. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad na Zebraniu zwyczajnym może zgłosić każdy  z 

delegatów po otwarciu obrad.  

7. Uchwały Zebrania podpisuje Przewodniczący Zebrania, załączając listę obecności do  

protokołu Zebrania.  

  

Przewodniczący Samorządu  
  

§ 25 

  

Do praw i obowiązków Przewodniczącego Samorządu należy w szczególności:   

  

1. kierowanie pracami Organów Samorządu,   

2. reprezentowanie społeczności doktorantów, w szczególności wobec władz Instytutu i innych 

podmiotów społeczności Instytutu, a także wobec władz samorządowych i państwowych 

organów administracji oraz podmiotów gospodarczych,   

3. zwoływanie zebrań Organów Samorządu, które zwoływane są nie mniej niż raz na kwartał. 

Zebrania Organów Samorządu są protokołowane przez Sekretarza.  

4. czuwanie nad przestrzeganiem przez Organy Samorządu postanowień niniejszego Regulaminu 

i innych przepisów prawa,   

5. wyrażanie opinii co do powołania i odwołania kierownika studiów doktoranckich,  

6. wyznaczanie osób do realizacji uchwał Organów Samorządu oraz ich nadzorowanie,   

7. powoływanie pełnomocników.  

 

 

 

 

 

  



Prezydium Samorządu  
  

§ 26 

  

1. W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący Samorządu, Zastępca Przewodniczącego oraz 

Sekretarz.  

2. Zastępca Przewodniczącego wykonuje czynności powierzone mu przez Przewodniczącego, w 

szczególności na czas przeszkody w wykonywaniu obowiązków zastrzeżonych dla 

Przewodniczącego Samorządu powinien on upoważnić Zastępcę do ich wykonywania.   

3. Sekretarz wykonuje zadania przewidziane w Regulaminie oraz powierzone mu przez  

Przewodniczącego Samorządu, a ponadto wszystkie czynności o charakterze administracyjnym i 

technicznym związane z działalnością Prezydium.  

4. Prezydium podejmuje uchwały w obecności przynajmniej dwóch członków, zwykłą większością 

głosów; w przypadku równej liczby głosów, decydującym jest głos Przewodniczącego 

Samorządu, a pod jego nieobecność Zastępcy Przewodniczącego.  

5. Do praw i obowiązków Prezydium Samorządu należy wykonywanie zadań określonych w 

Regulaminie, a ponadto:  

  

1) podejmowanie decyzji w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez 

Instytut na cele Samorządu oraz przedstawienie sprawozdania w tym zakresie,   

2) podejmowanie uzgodnień z Dyrektorem Instytutu w sprawach rozdziału pomocy materialnej 

dla doktorantów Instytutu,   

3) zwoływanie zebrań Organów Samorządu, jeżeli nie zostały zwołane przez Przewodniczącego 

Samorządu,  

4) wyznaczenie spośród Członków Prezydium osoby uprawnionej do udziału w posiedzeniach 

Rady Naukowej Instytutu,  

5) wyznaczenie spośród Członków Prezydium lub Samorządu delegata reprezentującego Instytut 

na Zebraniu Samorządu Doktorantów PAN,  

6) wyznaczanie przedstawiciela do Komisji Doktoranckiej,  

7) podejmowanie uzgodnień z Kierownikiem Studiów Doktoranckich oraz Dyrektorem Instytutu 

w sprawach dotyczących Studiów Doktoranckich.  

  

§ 27 

  

1. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza 

przysługuje wszystkim doktorantom Instytutu obecnym  na Zebraniu. Wymagana jest zgoda 

kandydata na kandydowanie.   

2. Wybory Przewodniczącego Samorządu i pozostałych członków Prezydium odbywają się przez 

głosowanie tajne na poszczególnych kandydatów. Każdy doktorant może oddać głos na 

jednego kandydata na poszczególne stanowisko lub wstrzymać się od głosu.  

3. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów, nie mniej jednak niż połowę 

głosów ważnych. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał w pierwszej turze wymaganej 

większości głosów, przeprowadza się drugą turę, w której biorą udział kandydaci, którzy 

otrzymali kolejno pierwszą i drugą największą liczbę głosów. W przypadku niedokonania 

wyboru w drugiej turze, procedurę wyborczą wyboru Przewodniczącego Samorządu i 

Prezydium powtarza się od początku.   

  



§ 28 

  

Zebranie może odwołać Przewodniczącego Samorządu i Prezydium na podstawie wniosku 

zgłoszonego przez co najmniej 5 członków Samorządu. Decyzja zostaje podjęta większością połowy 

głosów ogólnej liczby doktorantów Instytutu. W razie wątpliwości wymaganą liczbę głosów 

zaokrągla się w dół.   

  

§29 

  

W razie ustania kadencji Organów Samorządu, Prezydium i Sąd Koleżeński pełnią swoją funkcję do 

czasu ukonstytuowania się nowych Organów.  

  

§30 

  

Jeżeli w trakcie kadencji Przewodniczącego, w stosunku do niego ustanie członkostwo  w  

Samorządzie, tzn.:  

1. zostanie on odwołany,  

2. złoży rezygnację,  

3. będzie trwale niezdolny do pełnienia obowiązków Przewodniczącego, o niezdolności orzeka 

Zebranie zwykłą większością głosów,  

  

Zebranie niezwłocznie powołuje nowego Przewodniczącego Samorządu w trybie określonym  w 

przepisach §27.  

  

Sąd Koleżeński  
  

§31 

  

1. Sąd Koleżeński jest organem posiadającym uprawnienia dyscyplinarne wobec doktorantów w 

zakresie przyznanym przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym oraz na mocy rozporządzeń 

wykonawczych.   

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego oraz członkowie Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego, w liczbie 

po 3, wybierani są przez Zebranie, zwykłą większością głosów.  

4. Każdy doktorant ma prawo zgłosić kandydata do sądu koleżeńskiego. Wymagana jest zgoda 

wyznaczonej osoby na pełnienie funkcji członka Sądu Koleżeńskiego lub Odwoławczego Sądu 

Koleżeńskiego.  

5. Członkiem Sądu Koleżeńskiego lub Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego nie może być doktorant 

ukarany prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.   

6. Członek Sądu Koleżeńskiego lub Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego nie może zostać odwołany 

w trakcie pełnienia swojej funkcji.  

7. Członkostwa w Sądzie Koleżeńskim lub Odwoławczym Sądzie Koleżeńskim nie można łączyć z 

pełnieniem mandatu w innych organach Samorządu oraz z członkostwem w komisji 

dyscyplinarnej.   

8. Mandat członka Sądu Koleżeńskiego lub Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego wygasa w 

przypadku:   

1) utraty statusu doktoranta;  

2) orzeczenia komisji dyscyplinarnej zawieszającej w prawach doktoranta;  

3) złożenia pisemnej rezygnacji.  



 

§ 32 

  

1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim wszczyna się na samodzielny wniosek Dyrektora lub na 

wniosek Dyrektora z inicjatywy Organu Samorządu.  

2. Wniosek do Dyrektora o przekazania sprawy do rozpoznania Sądowi Koleżeńskiemu może 

również złożyć rzecznik dyscyplinarny po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.   

  

§ 33 

  

1. Sąd Koleżeński lub Odwoławczy Sąd Koleżeński wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swego 

grona Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego oraz Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego.   

3. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności organizowanie pracy Sądu Koleżeńskiego  

lub Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego, wyznaczanie protokolantów oraz terminów rozpraw.  

  

§ 34 

  

1. W pierwszej instancji Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 członków.   

2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydanego w I instancji stronom służy odwołanie do 

Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego wnoszone w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronom 

orzeczenia z uzasadnieniem na piśmie.   

4. W drugiej instancji Sąd orzeka w składzie 3 członków.   

5. Członek Sądu, który uczestniczył w rozstrzyganiu sprawy w pierwszej instancji nie może być 

członkiem składu orzekającego w tej sprawie w instancji odwoławczej.  

6. Członek składu orzekającego, co do którego bezstronności istnieją uzasadnione obawy, winien 

być wyłączany od rozpatrywania sprawy. Każdemu uczestnikowi postępowania przysługuje 

prawo zgłoszenia wniosku o wyłączenie członka składu orzekającego. O wyłączeniu decyduje 

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego i wyznacza na jego 

miejsce innego członka.   

  

§ 35 

  

1. Posiedzenia Sądów Koleżeńskich są protokołowane. Postępowanie przez Sądem Koleżeńskim lub 

Odwoławczym Sądem Koleżeńskim jest jawne.   

2. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia:  

a. skazujące obwinionego;  

b. uniewinniające obwinionego;  

c. umarzające postępowanie;  

3. Sąd Koleżeński wydaje wyrok po wysłuchaniu obwinionego, pokrzywdzonego oraz ewentualnie 

świadków po głosowaniu tajnym.   

4. Odwoławczy Sąd Koleżeński może wysłuchać dodatkowo obwinionego, pokrzywdzonego oraz w 

szczególnie uzasadnionych  wypadkach świadków.  

5. Sąd Koleżeński drugiej instancji może:  

a. zmienić orzeczenie pierwszej instancji;  

b. utrzymać w mocy orzeczenie pierwszej instancji;  

c. umorzyć postępowanie.  

6. Orzeczenie odwoławczego składu orzekającego staje się prawomocne z chwilą ogłoszenia.  



7. Wyroki Sądów Koleżeńskich uzasadnia się na piśmie na wniosek Dyrektora, obwinionego oraz 

pokrzywdzonego, w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się 

osobie, która złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia.  

  

§ 36 

  

Sąd Koleżeński może orzec wobec obwinionego doktoranta następujące kary dyscyplinarne:   

  

1) upomnienie,   

2) naganę,  

3) naganę z ostrzeżeniem.   

  

Postanowienia końcowe  
  

§ 37 

  

1. Regulamin może być zmieniony uchwałą Zebrania podjętą w głosowaniu, większością co najmniej 

połowy głosów ogólnej liczby członków Samorządu. W przypadku równej liczby głosów, 

decydującym jest głos Przewodniczącego.  

2. O każdej zmianie w Regulaminie Przewodniczący Samorządu zobowiązany jest poinformować 

Kierownika Studium oraz Dyrektora Instytutu.   

  

§ 38 

  

1. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Przewodniczący Samorządu.  

2. W celu rozstrzygnięcia sprawy, Przewodniczący Samorządu może zwołać posiedzenie Organów 

Samorządu oraz zasięgnąć porady prawnej Instytutu.  

  

§ 39 

  

Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Radę naukową Instytutu jego zgodności  z 

ustawą i Statutem.  


