Załącznik nr 1
do uchwały nr 370/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

REGULAMIN WYBORCZY DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU
RZESZOWSKIEGO DO SENATU UR, KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU
RZESZOWSKIEGO ORAZ DO KOLEGIUM ELEKTORÓW WYDZIAŁU
(INSTYTUTU POZAWYDZIAŁOWEGO)
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin wyborczy, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową procedurę
przeprowadzania wyborów przedstawicieli doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego
do Senatu UR, Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego, oraz do
Wydziałowych Kolegiów Elektorów, prowadzących studia III stopnia.
§2
Wybory przedstawicieli doktorantów na Uniwersytecie przeprowadza się na
podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. 2005, Nr 164, Poz. 1365 z późn. zm.), Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Regulaminu

Wyborczego

Uniwersytetu

Rzeszowskiego

oraz

Regulaminu

Wyborczego Doktorantów UR.
§3
Bierne i czynne prawo wyborcze z zastrzeżeniami przewidzianymi w innych
paragrafach, w wyborach do Kolegium Elektorów Uniwersytetu oraz do Kolegium
Elektorów Wydziału posiada osoba, która:
-

jest doktorantem Uniwersytetu Rzeszowskiego,

-

w danych wyborach kandyduje tylko z jednej jednostki Uniwersytetu,

-

nie została zawieszona w prawach doktoranta,

-

nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

-

nie została ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo prawomocnym
orzeczeniem sądu,

-

nie została pozbawiona prawa wybierania prawomocnym orzeczeniem Komisji
Dyscyplinarnej dla Doktorantów
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§4
Szczegółowy terminarz wyborów przedstawicieli doktorantów ustala Komisja
Wyborcza Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego (KWD UR), po zapoznaniu się
z wytycznymi Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego (KW UR).
§5
Nadzór nad działalnością KWD UR sprawuje KW UR.
Rozdział II
Komisja Wyborcza Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego
§6
Skład KWD UR jest powoływany najpóźniej do końca stycznia ostatniego roku kadencji
przez

Radę

Doktorantów

UR,

zwaną

dalej

Radą.

Kandydatury

proponuje

Przewodniczący RD UR po zapoznaniu się z opinią członków Rady Doktorantów UR.
KWD UR liczy od 3 do 5 członków, powoływanych na okres kadencji Rektora.
§7
KWD UR ukonstytuowuje się na swoim pierwszym posiedzeniu oraz wybiera ze swojego
grona przewodniczącego komisji, jego zastępcę oraz sekretarza, tworzących prezydium
KWD UR.
§8
W przypadku rezygnacji z członkowstwa KWD UR, na zwolnione miejsce Rada wybiera
następcę z tego samego wydziału.
§9
KWD UR odpowiada za zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów przedstawicieli
doktorantów w Uniwersytecie, czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem.

§ 10
KWD UR obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego z własnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 statutowej liczby członków komisji. Obecność
na posiedzeniach komisji jest obowiązkowa.
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§ 11
Posiedzenia KWD UR są tajne. Mogą w nich uczestniczyć osoby zaproszone przez
przewodniczącego lub delegowane przez Przewodniczącego KWUR.

§ 12
KWD UR podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej
połowy statutowej liczby członków. Głosowanie jest jawne, chyba że przewodniczący
zarządzi głosowanie tajne z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 statutowej
liczby członków komisji. Uchwały wchodzą w życie z dniem ich podjęcia. Uchwały KWD
UR są publikowane na stronie internetowej UR i niezwłocznie przekazywane do
sekretarza

KWUR.

Wszystkie

uchwały

KWD

UR

są

ponadto

udostępniane

zainteresowanym w Rektoracie.
§ 13
Przewodniczący kieruje pracami komisji i reprezentuje ją na zewnątrz. W zakresie
ustalonym przez przewodniczącego, pracami komisji kieruje jego zastępca, który pełni
obowiązki przewodniczącego z jego upoważnienia, w sytuacji zrzeczenia się stanowiska,
odwołania lub śmierci.
Rozdział III
Wybór przedstawicieli doktorantów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu
Rzeszowskiego oraz Senatu UR.
§ 14
Przedstawiciele do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Senatu
UR są wybierani w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, spośród wszystkich
doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
§ 15
Wybory organizuje i przeprowadza KWD UR. Wątpliwości związane ze wszystkimi
sprawami dotyczącymi przebiegu wyborów rozstrzyga KWD UR w drodze uchwały
podjętej zwykłą większością głosów.
§ 16
Członkowie KWD UR nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na rzecz kandydatów.
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§17
Kandydat na przedstawiciela doktorantów do Senatu UR i Kolegium Elektorów
Uniwersytetu jest zobowiązany do rezygnacji z członkostwa w KWD UR oraz KW UR.
§ 18
Liczbę przedstawicieli doktorantów do Senatu UR i Kolegium Elektorów Uniwersytetu
ustala KW UR.
§ 19
Kandydatów na przedstawicieli do Senatu UR i Kolegium Elektorów Uniwersytetu
każdy doktorant ma prawo zgłaszać na zebraniu wyborczym. Termin zebrania
wyborczego ustala KWD UR . O terminie zebrania, KWD UR informuje co najmniej
na 7 dni przed zebraniem, poprzez umieszczenie obwieszczeń na wszystkich
wydziałach prowadzących studia III stopnia oraz w formie ogłoszenia na uczelnianej
stronie internetowej dot. wyborów.
§ 20
Uczestnicy zebrania wyborczego według zasad określonych w § 10 Regulaminu
Wyborczego UR, dokonują wyboru przedstawicieli doktorantów do Kolegium
Elektorów Uniwersytetu lub Senatu UR, spośród zgłoszonych na zebraniu
wyborczym kandydatów, uwzględniając postanowienia § 20.
§ 21
W przypadku braku kworum w I terminie, dopuszcza się po 30 minutach przerwy
przeprowadzenie zebrania w II terminie, w tym samym dniu i miejscu, bez konieczności
udziału ponad połowy uprawnionych.
§ 22
Przewodniczący KWD UR, po zasięgnięciu opinii zebranych, powołuje komisję
skrutacyjną w składzie trzech osób (przewodniczący, zastępca, sekretarz).
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§ 23
Wybrana 3 osobowa Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowanie, przelicza
oddane na poszczególnych kandydatów głosy i sporządza protokół, który przekazuje
przewodniczącemu zebrania.
§ 24
Przewodniczący ogłasza wynik głosowania. Kandydata uważa się za wybranego, jeżeli
uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli głosowanie nie przyniosło
rozstrzygnięcia komisja przeprowadza powtórne głosowanie.
Procedura ta jest powtarzana do czasu obsadzenia wszystkich miejsc. W kolejnych
głosowaniach opuszcza się osobę, która uzyskała najmniejsza liczbę ważnie oddanych
głosów. Jeżeli kolejne głosowania nie przyniosą rozstrzygnięcia przewodniczący ogłasza
powtórzenie wyborów na nieobsadzone mandaty.
§ 25
KWD UR podejmuje uchwałę do 7 dni, stwierdzającą ważność i wynik wyborów oraz
podaje je do publicznej wiadomości za pomocą dostępnych środków, przez publikację na
internetowej stronie UR (dot. wyborów). Dokumentację z przeprowadzonych wyborów
niezwłocznie po podjęciu uchwały przekazuje do KW UR.

§ 26
Protesty wyborcze można zgłaszać do KW UR za pośrednictwem KWD UR do 3 dni
od ogłoszenia wyników wyborów.
Rozdział IV
Wybór przedstawicieli doktorantów do Kolegium Elektorów Wydziału (Instytutu
Pozawydziałowego).
§ 28
Wybory przedstawicieli doktorantów do Wydziałowych Kolegiów Elektorów w wydziałach
prowadzących studia III stopnia przeprowadza KWD UR. Procedury wyboru są
analogiczne jak przy wyborach do Kolegium Elektorow UR.
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Rozdział IV
Przepisy końcowe
§ 29
O uchwaleniu Regulaminu lub jego zmianie, decyduje Rada Doktorantów
bezwzględną większością głosów.
§ 30
Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia jego zgodności ze Statutem
Uniwersytetu Rzeszowskiego przez Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz jego
zatwierdzenia.
§31
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie, ustawie, Statucie UR i
Regulaminie Wyborczym UR, decyzje w formie uchwały podejmuje KWD UR.
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