
 

Załącznik do uchwały nr 01/U/2020 

Walnego Zgromadzenia Doktorantów 

Uniwersytetu Medycznego Lublinie 

z dnia 14 stycznia 2020 roku 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

W LUBLINIE 

 

 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) doktorant – uczestnik studiów doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie; 

2) Regulamin – Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie; 

3) Samorząd Doktorantów – Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie; 

4) Statut UM – Statut Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 r.; 

5) Uczelnia – Uniwersytet Medyczny w Lublinie; 

6) Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.); 

7) Zarząd – Zarząd Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

§ 2 

Samorząd Doktorantów stanowi jedyną organizację reprezentującą społeczność doktorancką 

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

 

§ 3 

Samorząd Doktorantów działa na podstawie: 

1) Ustawy; 

2) Statutu UM; 

3) niniejszego Regulaminu. 

 

§ 4 

Samorząd Doktorantów może nawiązywać współpracę z krajowymi i zagranicznymi 

organizacjami o zbieżnych celach, w tym z Krajową Reprezentacją Doktorantów. 

 

§ 5 

Samorząd Doktorantów do swoich celów zalicza: 

1) reprezentowanie interesów społeczności doktoranckiej wobec Władz Uczelni, 

jednostek administracji oraz innych organizacji uczelnianych; 

2) ochronę praw doktorantów; 

3) działania na rzecz pozytywnych zmian w zakresie spraw doktorantów, w tym poprawę 

jakości kształcenia; 

4) działania na rzecz integracji środowiska doktorantów; 



 

5) podejmowanie działań mających na celu ochronę sytuacji materialnej doktorantów 

oraz współdecydowanie o podziale środków na pomoc materialną dla doktorantów; 

6) współdecydowanie we wszystkich sprawach ważnych dla społeczności doktoranckiej 

w przypadkach przewidzianych w Ustawie i Statucie UM; 

7) przedstawianie opinii środowiska doktorantów; 

8) opiekę nad doktorancką działalnością naukową, sportową i kulturalną; 

9) opracowanie i promowanie Kodeksu Etyki Doktoranta. 

 

§ 6 

 Realizując powyższe cele, Samorząd Doktorantów opiera się na społecznej pracy swoich 

członków. 

 

 

Członkowie Samorządu Doktorantów, ich prawa i obowiązki 

 

§ 7 

1. Członkiem Samorządu Doktorantów jest każdy doktorant Uczelni. 

2. Członek Samorządu Doktorantów posiada: 

1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Samorządu Doktorantów; 

2) prawo do uczestnictwa w działalności Samorządu Doktorantów; 

3) prawo do zgłaszania uwag i wniosków skierowanych do organów Samorządu 

Doktorantów; 

4) obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Doktorantów; 

5) obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu; 

6) obowiązek przestrzegania postanowień Kodeksu Etyki Doktoranta; 

7) obowiązek przestrzegania innych aktów prawnych mających zastosowanie 

i odniesienie do spraw związanych ze studiami doktoranckimi oraz szkołą doktorską. 

3. Członkostwo w Samorządzie Doktorantów ustaje na skutek: 

1) utraty statusu doktoranta; 

2) śmierci doktoranta. 

 

§ 8 

Funkcji członka danego organu Samorządu Doktorantów nie mogą pełnić doktoranci ukarani 

prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów. 

 

 

Organy Samorządu Doktorantów, ich prawa i obowiązki 

 

§ 9 

Organami kolegialnymi Samorządu Doktorantów są: 

1) Walne Zgromadzenie Doktorantów; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna. 

 

 

Walne Zgromadzenie Doktorantów 

 

§ 10 

Walne Zgromadzenie Doktorantów jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu 

Doktorantów. 



 

§ 11 

1. Samorząd Doktorantów obraduje w czasie posiedzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych 

Walnego Zgromadzenia Doktorantów. 

2. Obrady Walnego Zgromadzenia Doktorantów prowadzi Przewodniczący Zarządu. 

 

§ 12 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Doktorantów należy: 

1) uchwalanie Regulaminu Samorządu Doktorantów i jego zmian; 

2) wybór i odwołanie  członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej; 

3) wybór i odwołanie przedstawicieli do komisji dyscyplinarnych; 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu; 

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności 

Zarządu; 

6) udzielanie absolutorium członkom organów Samorządu Doktorantów z wykonanych 

obowiązków na posiedzeniu wyborczym, przed dokonaniem wyboru nowych 

członków tych organów. 

 

§ 13 

1. Walne Zgromadzenia Doktorantów podejmuje swoje decyzje w formie uchwał i opinii. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Doktorantów zapadają zwykłą większością głosów, o ile 

postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej. Do ważności podejmowanych 

uchwał wymagana jest obecność co najmniej dziesięciu doktorantów. 

3. Przebieg posiedzenia Walnego Zgromadzenia Doktorantów dokumentowany jest 

protokołem obrad. 

4. W sprawach personalnych obowiązuje tajny tryb głosowania. 

 

§ 14 

1. Posiedzenie zwyczajne Walnego  Zgromadzenia Doktorantów zwołuje Przewodniczący 

Zarządu, nie rzadziej niż raz w roku akademickim. 

2. Posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia Doktorantów musi się odbyć najpóźniej 

do dnia 30 czerwca danego roku akademickiego, w sprawach dotyczących: 

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności organów Samorządu 

Doktorantów; 

2) udzielenia  absolutorium członkom organów Samorządu Doktorantów z wykonanych 

obowiązków; 

3) wyboru nowych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

3. Informacja o zwołaniu posiedzenia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doktorantów 

powinna być podana do publicznej wiadomości minimum 14 dni przed planowanym 

posiedzeniem. 

4. Informacja, o której mowa w ust. 3 może być przekazana za pomocą wszelkich dostępnych 

środków komunikacji, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej Samorządu 

Doktorantów. 

 

§ 15 

1. Posiedzenie nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Doktorantów zwołuje Przewodniczący 

Zarządu: 

1) w przypadkach szczególnie ważnych dla społeczności doktorantów; 

2) na pisemny wniosek co najmniej 3 członków Zarządu; 

3) na wniosek 15 doktorantów; 



 

4) na pisemny wniosek Rektora lub Prorektora ds. Szkoły Doktorskiej i Szkolenia 

Podyplomowego; 

5) gdy niniejszy Regulamin tak stanowi. 

2. Informacja o zwołaniu posiedzenia nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doktorantów 

powinna być podana do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed planowanym 

posiedzeniem. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 2 może być przekazana za pomocą wszelkich dostępnych 

środków komunikacji, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej Samorządu 

Doktorantów. 

 

 

Zarząd Samorządu Doktorantów 

 

§ 16 

Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu Doktorantów. 

 

§ 17 

Zarząd kieruje pracami Samorządu Doktorantów. 

 

§ 18 

1. Zarząd obraduje w czasie posiedzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych. 

2. Posiedzenia Zarządu są jawne. 

3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu zwołuje ustępujący Przewodniczący 

Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący – w dniu posiedzenia 

Walnego Zgromadzenia Doktorantów. 

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący lub na jego wniosek Wiceprzewodniczący. 

5. Posiedzenia zwyczajne są zwoływane co najmniej raz na cztery miesiące. 

6. Posiedzenia nadzwyczajne zwołać może: 

1) Przewodniczący Zarządu; 

2) każdy z członków Zarządu w uzasadnionych przypadkach wymagających nagłego 

rozpatrzenia sprawy przez Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna w przypadku braku zwołania posiedzenia Zarządu w okresie 

dłuższym niż cztery miesiące, od ostatniego posiedzenia. 

7. Informacja o zwołaniu posiedzenia zwyczajnego Zarządu powinna być przesłana 

wszystkim członkom w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym posiedzeniem. 

8. Informacja o zwołaniu posiedzenia nadzwyczajnego Zarządu powinna być przesłana 

wszystkim członkom w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed planowanym 

posiedzeniem. 

9. Do ważności posiedzenia Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy ogólnej 

liczby członków Zarządu. 

10. Obrady Zarządu są protokołowane przez Sekretarza. 

11. W obradach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem 

doradczym. 

12. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 3 posiedzeniach Zarządu może skutkować 

usunięciem ze składu Zarządu. § 12 pkt 2 stosuje się odpowiednio.  

13. Członkowie nowo wybranego Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach 

dotychczasowego Zarządu oraz mogą mieć wgląd do dokumentacji związanej 

z działalnością tego organu. 

 

§ 19 



 

Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał powziętych zwykłą większością głosów, o ile 

niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 

§ 20 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) określenie kierunków prac Samorządu Doktorantów; 

2) uzgadnianie z Władzami Uczelni zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej; 

3) opiniowanie innych aktów prawnych mających zastosowanie i odniesienie do spraw 

dotyczących doktorantów; 

4) dysponowanie środkami finansowymi Samorządu Doktorantów; 

5) występowanie do właściwych organów Uczelni w sprawach dotyczących rozwoju 

naukowego i sytuacji socjalno-bytowej doktorantów; 

6) opracowanie kalendarzy wyborczych, w tym ustalenie terminu i miejsca wyborów; 

7) opiniowanie kandydatów do objęcia funkcji Prorektora ds. Szkoły Doktorskiej 

i Szkolenia Podyplomowego; 

8) rozpatrywanie spraw przedłożonych przez Przewodniczącego Zarządu albo organy 

Uczelni; 

9) wybór przedstawicieli doktorantów do organów Uczelnianych w przypadkach 

niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Doktorantów; 

10) wybór przedstawiciela Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów; 

11) uzgadnianie z Władzami Uczelni zasad przyznawania świadczeń ze środków 

Funduszu Stypendialnego, Własnego Funduszu na Stypendia oraz innych środków 

Uczelni w zakresie przeznaczonym dla doktorantów; 

12) podejmowanie decyzji w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych 

przez organy Uczelni jako budżet Zarządu; 

13) przedstawianie organom Uczelni sprawozdania z wydatkowania środków 

finansowych i rozliczenia tych środków raz w roku akademickim; 

14) przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Doktorantów sprawozdania 

z własnej działalności; 

15) powoływanie i odwoływanie komisji do zadań szczegółowych i ich przewodniczących 

spośród wszystkich doktorantów; 

16) powoływanie i odwoływanie, pełnomocników do wykonywania określonych zadań; 

17) wykonywanie pozostałych czynności niezastrzeżonych Ustawą lub niniejszym 

Regulaminem dla innych organów Samorządu Doktorantów. 

 

§ 21 

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. 

2. Protokoły z posiedzeń Zarządu są jawne. 

3. Protokoły posiedzeń, uchwały oraz inne dokumenty Zarządu podpisuje Przewodniczący 

Zarządu. 

4. Protokoły posiedzeń, uchwały oraz inne dokumenty Zarządu przechowuje Przewodniczący 

Zarządu. 

5. Przewodniczący Zarządu podaje uchwały Zarządu do wiadomości doktorantów oraz 

innych organów w ciągu 7 dni od ich podjęcia, w sposób określony przez Zarząd. 

6. Zarząd może postanowić o utajnieniu swojego posiedzenia w całości lub jego części. 

7. Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu podpisują listę obecności. 

 

§ 22 

Przewodniczący Zarządu posiada kompetencje do: 

1) kierowania pracami Zarządu; 

2) zwoływania posiedzeń Zarządu; 



 

3) przewodniczenia posiedzeniom Zarządu; 

4) nadzorowania wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Doktorantów oraz Zarządu; 

5) określania zadań członków Zarządu; 

6) bezpośredniego reprezentowania doktorantów wobec Władz Uczelni, jednostek 

administracji oraz innych organizacji uczelnianych; 

7) czuwania nad przestrzeganiem przez organy Samorządu Doktorantów zapisów 

niniejszego Regulaminu i innych przepisów prawa; 

8) zapewnienia organom Samorządu Doktorantów odpowiednich warunków dla ich 

działalności; 

9) wytyczania celów i zadań dla Samorządu Doktorantów na kolejny rok akademicki; 

10) pełnienia funkcji przedstawiciela doktorantów w składzie Senatu Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie; 

11) pełnienia funkcji przedstawiciela doktorantów w składzie Rady Naukowej Szkoły 

Doktorskiej; 

12) przygotowania części merytorycznej rocznego sprawozdania z działalności Zarządu, 

przedkładanego w Dziale Kształcenia do dnia 31 stycznia; 

13) przygotowania rocznego sprawozdania z działalności Zarządu, przedstawianego 

podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia Doktorantów. 

 

§ 23 

1. Przewodniczący Zarządu jest jednocześnie Przewodniczącym Samorządu Doktorantów. 

2. Przewodniczący Zarządu za swoją pracę odpowiada przed Zarządem. 

 

§ 24 

Dla ważności pism i dokumentów wymagany jest podpis Przewodniczącego Zarządu lub 

upoważnionego przez niego członka Zarządu. 

 

§ 25 

Przewodniczący  i Wiceprzewodniczący Zarządu dysponują imiennymi pieczęciami  oraz 

pieczęcią Samorządu Doktorantów, zarejestrowanymi i wydanymi przez stosowny organ 

administracyjny Uczelni. 

 

§ 26 

1. Przewodniczący Zarządu może być odwołany większością głosów w głosowaniu tajnym 

na posiedzeniu Zarządu, na podstawie wniosku zgłoszonego przez co najmniej 3 członków 

Zarządu. 

2. Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do odwołania z  funkcji o , których mowa w § 21 

ust. 4 załącznika nr 1do Regulaminu. 

 

§ 27 

Wiceprzewodniczący Zarządu sprawuje funkcję Przewodniczącego na jego wniosek lub 

w czasie jego nieobecności. 

 

§ 28 

Skarbnik posiada kompetencje do: 

1) organizowania i koordynowania prac przy podziale środków przyznanych na pomoc 

materialną dla doktorantów; 

2) uczestnictwa w spotkaniach z Władzami Uczelni; 

3) przygotowania planu budżetu Zarządu na dany rok kalendarzowy; 



 

4) przygotowania części finansowej rocznego sprawozdania z działalności Zarządu, 

przedkładanego w Dziale Kształcenia do dnia 31 stycznia; 

5) przygotowania, na początku każdego semestru, wniosku zawierającego propozycje 

stawek stypendialnych z Funduszu Stypendialnego dla doktorantów, skierowanego do 

Prorektora ds. Szkoły Doktorskiej i Szkolenia Podyplomowego; 

6) opracowania, we współpracy z Działem Spraw Socjalnych Studentów, harmonogramu 

prac Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie 

świadczeń dla doktorantów. 

 

§ 29 

Sekretarz posiada kompetencje do: 

1) protokołowania posiedzeń Zarządu; 

2) protokołowania posiedzeń Walnego Zgromadzenia Doktoratów; 

3) protokołowania spotkań, w których uczestniczy Zarząd; 

4) sporządzenia protokołu powyborczego Walnego Zgromadzenia Doktoratów; 

5) przygotowywania dokumentacji do zamieszczenia na stronie internetowej Samorządu 

Doktorantów; 

6) przygotowywania projektów uchwał; 

7) przygotowywania listy artykułów piśmienniczych i biurowych niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania Zarządu. 

 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 30 

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Samorządu Doktorantów. 

 

§ 31 

Komisja Rewizyjna posiada kompetencje do: 

1) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym; 

2) zwoływania posiedzenia Zarządu w przypadku braku zwołania posiedzenia przez 

Przewodniczącego Zarządu w okresie dłuższym niż cztery miesiące, od dnia 

ostatniego posiedzenia; 

3) przygotowania sprawozdania z prac Zarządu zawierającego własną ocenę 

wykonywanych przez Zarząd zadań; 

4) przygotowania sprawozdania merytoryczno-finansowego z działalności Zarządu; 

5) zwołania posiedzenia nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doktorantów 

w przypadku podejmowania przez Zarząd działań naruszających dobre imię 

doktorantów lub sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 

§ 32 

Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 

 

§ 33 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej posiada kompetencje do: 

1) kierowania pracami Komisji Rewizyjnej; 

2) zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej i przewodniczenia tym posiedzeniom; 

3) reprezentowania Komisji Rewizyjnej; 



 

4) przygotowania rocznego sprawozdania z działalności Zarządu, przedstawianego 

podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia Doktorantów. 

 

§ 34 

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może być odwołany większością głosów 

w głosowaniu tajnym na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, na podstawie wniosku 

zgłoszonego przez co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej. 

2. Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do odwołania pozostałych członków Komisji 

Rewizyjnej. 

 

 

Wybory do organów Samorządu Doktorantów 

 

§ 35 

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów Samorządu Doktorantów 

określa Ordynacja Wyborcza, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

 

Kodeks Etyki Doktoranta 

 

§ 36 

1. Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zawiera normy moralne 

oraz wzory postępowania, które obowiązują każdego doktoranta Uczelni. 

2. Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Medycznego w Lublinie stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

 

Środki finansowe 

 

§ 37 

1. Uczelnia zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania Zarządu. 

2. Zarząd może pozyskiwać środki również z innych źródeł: 

1) dofinansowanie przez organy Uczelni lub organizacje zewnętrzne; 

2) darowizny; 

3) inne. 

3. Dodatkowe środki, które pozyska Zarząd w trakcie roku kalendarzowego, pozostają do 

jego dyspozycji. 

4. Na posiedzeniu Zarządu uchwala się korektę budżetu, w związku z ust. 3. 

5. Przyjęcie budżetu następuje w drodze uchwały Zarządu w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów. 

6. Zarząd uchwala budżet do dnia 31 stycznia. 

7. Zarząd i Komisja Rewizyjna sprawują kontrolę nad realizacją budżetu. 

8. Zarząd przedstawia organom Uczelni sprawozdanie z wydatkowania środków 

finansowych przeznaczonych przez organy Uczelni jako budżet Zarządu. 

 

 

 

 

 

 



 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§ 38 

1. W roku akademickim 2019/2020 w skład Senatu wchodzi dotychczasowy przedstawiciel 

doktorantów, wybrany na podstawie dotychczasowych przepisów. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie, po stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności 

z ustawą i Statutem Uczelni w terminie 30 dni od dnia jego przekazania. 

3. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc Regulamin Samorządu Doktorantów 

zatwierdzony uchwałą nr CCCXCV/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu 

Doktorantów. 

  



 

załącznik nr 1 

do Regulaminu Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

W LUBLINIE 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

W wyborach do organów Samorządu Doktorantów mogą brać udział wszyscy doktoranci UM 

w Lublinie Wybory są tajne i równe. 

 

§ 2 

Czynne i bierne prawo wyborcze posiada każdy doktorant. 

 

§ 3 

Doktorant przedłużający studia doktoranckie nie może być członkiem organów Samorządu 

Doktorantów. 

 

§ 4 

Kadencja organów Samorządu Doktorantów oraz senatorów trwa jeden rok akademicki 

i rozpoczyna się dnia 1 października. 

 

§ 5 

1. Mandat członka danego organu Samorządu Doktorantów wygasa na skutek: 

1) zrzeczenia się mandatu; 

2) ukarania go przez Komisję Dyscyplinarną dla Doktorantów; 

3) utraty statusu doktoranta; 

4) śmierci członka; 

5) odwołania. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu wybiera się nowego członka w celu 

obsadzenia zwolnionego mandatu. 

3. Wyboru nowego członka dokonuje się w terminie do 30 dni od chwili wygaśnięcia 

mandatu. 

4. Jeżeli obsadzenie mandatu, o którym mowa w ust. 2, nie jest możliwe, mandat ten pozostaje 

nieobsadzony do końca kadencji. 

5. Zapisy ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio w przypadku wygaśnięcia mandatu członka 

Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 6 

Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka  Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 7 

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Komisji 

Skrutacyjnej. 

 

 

 



 

Komisja Skrutacyjna 

 

§ 8 

Komisja Skrutacyjna przeprowadza i nadzoruje wybory. 

 

1. § 9 

2. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą 2 osoby wybrane spośród doktorantów obecnych 

na Walnym Zgromadzeniu Doktorantów. 

3. W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób chętnych do Komisji Skrutacyjnej, 

następuje głosowanie tajne. 

 

§ 10 

Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na członków organów Samorządu 

Doktorantów. 

 

§ 11 

Funkcji członka Komisji Skrutacyjnej nie mogą pełnić doktoranci ukarani prawomocnym 

wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów. 

 

§ 12 

1. Kalendarz wyborczy opracowuje Zarząd. 

2. Protokół powyborczy z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Doktorantów sporządza 

Sekretarz Zarządu. 

 

 

§ 13 

Do kompetencji Komisji Skrutacyjnej należy: 

1) zapewnienie kart do głosowania oraz urny wyborczej; 

2) przeprowadzenie wyborów na członków do Zarząd oraz do Komisji Rewizyjnej 

zgodnie z niniejszą Ordynacją wyborczą w terminie określonym kalendarzem 

wyborczym; 

3) liczenie oddanych głosów; 

4) ogłoszenie wyników wyborów. 

 

§ 14 

Komisja Skrutacyjna prowadzi Walne Zgromadzenie Doktorantów w części poświęconej 

wyborom. 

 

 

Termin wyborów 

 

§ 15 

Termin wyborów powinien być ustalony w taki sposób, aby zapewniał udział w wyborach jak 

największej liczby doktorantów. 

 

§ 16 

Wybory powinny zostać przeprowadzone w terminie do 30 czerwca, za  wyjątkiem wyborów 

elektorów, których termin ogłasza Zarząd. 

 

 



 

Głosowanie 

 

§ 17 

W sprawach osobowych przeprowadza się głosowanie tajne. 

 

§ 18 

1. Głosowania dokonuje się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Samorządu 

Doktorantów. 

2. Ustalając wyniki głosowania Komisja Skrutacyjna oblicza liczbę: 

1) wydanych kart do głosowania; 

2) głosów oddanych na poszczególnych kandydatów z podziałem na głosy ważne 

i nieważne. 

3. Głos jest nieważny gdy: 

1) na karcie do głosowania wskazano więcej kandydatów niż jest to konieczne bądź nie 

wskazano żadnego kandydata; 

2) karta do głosowania została zniszczona. 

 

 

Ważność wyborów 

 

§ 19 

1. Wyniki wyborów stają się prawomocne po 7 dniach od ich ogłoszenia, o ile nie zostanie 

złożony w tym czasie protest do Komisji Rewizyjnej. 

2. Protest może być wniesiony przeciwko ważności wyborów w przypadku: 

1) naruszenia przepisów Regulaminu Samorządu Doktorantów; 

2) naruszenia przepisów niniejszej Ordynacji wyborczej; 

3) fałszerstwa wyborczego. 

3. Zarząd określa wzór zgłoszenia protestu wyborczego. 

4. Doktorant wnoszący protest formułuje zarzuty oraz przedstawia lub wskazuje dowody na 

ich poparcie. 

 

 

Rozpatrywanie protestów wyborczych 

 

§ 20 

1. Komisja Rewizyjna rozpatruje protest na posiedzeniu nie później niż 7 dni od jego 

złożenia. 

2. W posiedzeniu uczestniczą członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz doktorant wnoszący 

protest.  

3. Posiedzenie odbywa się w terminie umożliwiającym wzięcie w nim udziału osobom 

wymienionym w ust. 2. 

4. Komisja Rewizyjna wydaje decyzję w sprawie protestu w formie uchwały zawierającej 

szczegółowe uzasadnienie. 

5. W przypadku stwierdzenia zasadności zarzutów zawartych w proteście oraz ich wpływu 

na wynik wyborów, Komisja Rewizyjna może unieważnić wybory w całości lub w ich 

części. 

6. Ponowne wybory muszą odbyć się nie później niż 30 dni od podjęcia przez Komisję 

Rewizyjną uchwały, o której mowa w ust. 4. 

 

 



 

Wybory do Zarządu 

 

§ 21 

1. W skład Zarządu wchodzi 5 członków, z wyjątkiem roku akademickiego 2019/2020 kiedy 

to Zarząd składa się z 8 osób zgodnie z ordynacją wyborczą z dnia 1 kwietnia 2015 roku. 

2. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie Doktorantów zwykłą 

większością głosów, spośród obecnych na Walnym Zgromadzeniu Doktorantów. 

3. Członkami Zarządu stają się doktoranci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

4. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrany Zarząd, spośród własnego składu, powołuje 

w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym: 

1) Przewodniczącego Zarządu; 

2) Wiceprzewodniczącego Zarządu; 

3) Skarbnika Zarządu; 

4) Sekretarza Zarządu. 

 

§ 22 

1. Członkowie Zarządu mają możliwość reelekcji na kolejny rok akademicki po zakończeniu 

kadencji, jeżeli uzyskają wotum zaufania Walnego Zgromadzenia Doktorantów w zakresie 

wyznaczonych obowiązków. 

2. Reelekcja odbywa się na zasadach ustalonych niniejszym Regulaminem. 

 

 

Wybory do Komisji Rewizyjnej 

 

§ 23 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie Doktorantów 

zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, spośród doktorantów obecnych na 

Walnym Zgromadzeniu Doktorantów. 

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej staje się doktorant, który uzyskał największą liczbę 

głosów. 

4. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie Komisji Rewizyjnej, 

spośród własnego składu, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, 

w głosowaniu tajnym. 

 

§ 24 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają możliwość reelekcji na kolejny rok akademicki po 

zakończeniu kadencji, jeżeli uzyskają wotum zaufania Walnego Zgromadzenia Doktorantów 

w zakresie wyznaczonych obowiązków. 

 

 

Wybory do komisji dyscyplinarnych  

 

§ 25 

Walne Zgromadzenie Doktorantów dokonuje wyboru przedstawicieli doktorantów do komisji 

dyscyplinarnych  spośród wszystkich doktorantów, w głosowaniu tajnym . 

 

 

 

 



 

Wybory do Senatu 

 

§ 26 

Przewodniczący Zarządu, w chwili wyboru na stanowisko, staje się z urzędu członkiem Senatu 

Uczelni, drugiego przedstawiciela wybiera Zarząd spośród swoich członków. 

 

 

Wybory do Komisji Senackich 

 

§ 29 

1. Zarząd dokonuje wyboru, spośród wszystkich doktorantów, przedstawicieli do danej 

Komisji Senackiej Uczelni. 

2. Wyboru do danej Komisji Senackiej Uczelni  dokonuje się zwykłą większością głosów, 

w drodze uchwały. 

 

 

Wybory do Krajowej Reprezentacji Doktorantów – Zjazd Delegatów 

 

§ 30 

1. Zarząd dokonuje wyboru, spośród wszystkich doktorantów, jednego przedstawiciela 

Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

2. Wyboru przedstawiciela Zjazdu Delegatów dokonuje się zwykłą większością głosów, 

w drodze uchwały. 

 

 

Wybory do Kolegium Elektorów 

 

§ 31 

1. W skład Kolegium Elektorów wchodzi 7 przedstawicieli doktorantów 

2. Członkowie Kolegium Elektorów wybierani są przez Walne Zgromadzenie Doktorantów 

zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, spośród doktorantów obecnych na 

Walnym Zgromadzeniu Doktorantów. 

3. Członkami Kolegium Elektorów stają się doktoranci, którzy uzyskali największą liczbę 

głosów. 

  



 

załącznik nr 2 

do Regulaminu Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

KODEKS ETYKI DOKTORANTA 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

W LUBLINIE 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zawiera normy moralne oraz 

wzory postępowania, jakie obowiązują każdego doktoranta uczelni. 

 

§ 2 

Użyte w Kodeksie Etyki Doktoranta określenia oznaczają: 

1) doktorant – uczestnik studiów doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; 

2) Kodeks – Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; 

3) Samorząd Doktorantów – Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie; 

4) Uczelnia – Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

 

§ 3 

Obowiązkiem doktoranta jest: 

1) zapoznanie się z Kodeksem, stosowanie zasad w nim zawartych oraz ich 

upowszechnianie w środowisku akademickim; 

2) przestrzeganie wartości moralnych i zasad postępowania etycznego; 

3) odnoszenie się z należytym szacunkiem do innych członków społeczności 

akademickiej; 

4) reagowanie i przeciwstawianie się wszelkim zachowaniom nieetycznym innych 

członków społeczności akademickiej; 

5) przestrzeganie obowiązującego prawa oraz przepisów uczelnianych; 

6) niewykorzystywanie powiązań rodzinnych lub koleżeńskich w celu osiągnięcia 

korzyści materialnych i niematerialnych; 

 

Doktorant w roli uczestnika studiów doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej 

 

§ 4 

1. Doktorant jest zobowiązany do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków oraz do 

nieustannego pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności właściwych dla 

wybranej dyscypliny naukowej. 

2. Doktorant powinien pogłębiać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w zajęciach 

fakultatywnych, konferencjach, seminariach naukowych oraz poprzez samokształcenie. 

3. Doktorant powinien sumiennie przygotowywać się do wszystkich form weryfikacji wiedzy 

przewidzianych programem. 

4. Doktorant nie może podejmować działań mogących mieć wpływ na obiektywność oceny 

jego wiedzy i umiejętności. 

 

 



 

Doktorant w roli badacza naukowego 

 

§ 5 

1. Doktorant w badaniach naukowych powinien kierować się uczciwością i rzetelnością 

naukową, nie dopuszczając do fałszowania wyników badań naukowych. 

2. Doktorant nie może naruszać praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.). 

3. Doktorant korzystając z badań, dorobku naukowego bądź publikacji innego autora, musi 

powoływać się na źródło, z którego dana informacja pochodzi. 

4. Doktorant powinien odznaczać się postawą krytycyzmu wobec siebie i swojej pracy 

naukowej. 

5. Doktorant powinien przestrzegać zasad ustalania współautorstwa publikacji, 

w szczególności uwzględniać osoby, które miały znaczący wpływ na jej powstanie. 

 

 

Doktorant w roli dydaktyka 

 

§ 6 

1. Doktorant jest zobowiązany do prowadzenia zajęć w liczbie określonej programem. 

2. Doktorant powinien sumiennie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzonych zajęć. 

3. Doktorant powinien dbać o jakość oraz aktualność przekazywanych treści. 

4. Doktorant powinien rozpoczynać zajęcia punktualnie i zgodnie z terminarzem zajęć 

przewidzianych w danym semestrze. 

5. Doktorant powinien sprawiedliwie oraz obiektywnie weryfikować wiedzę studentów 

stosując jednolite i jawne kryteria oceny. 

6. Doktorant powinien swoim zachowaniem i postawą stanowić wzór postępowania dla 

studentów. 

 

 

Doktorant w roli przedstawiciela społeczności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

§ 7 

1. Doktorant powinien dbać o dobry wizerunek Uczelni, realizując jej cele i misję. 

2. Doktorant powinien szanować i akceptować tradycje Uczelni. 

3. Doktorant powinien angażować się w działalność akademicką oraz uczestniczyć 

w ważnych dla Uczelni wydarzeniach. 

4. Doktorant powinien wspierać działalność Samorządu Doktorantów oraz zwracać się 

pomoc do Samorządu w sprawach związanych z jego kompetencjami. 

5. Doktorant powinien szanować mienie Uczelni. 

6. Doktorant powinien szanować członków społeczności akademickiej oraz przejawiać 

zasady kultury osobistej. 

7. Doktorant nie powinien dyskryminować osób ze względu na płeć, religię, pochodzenie 

etniczne, narodowość, poglądy polityczne czy orientację seksualną. 

8. Doktorant nie może podejmować działań mających na celu krzywdzenie lub poniżanie 

innych członków społeczności akademickiej. 

 


