
  

I Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w Akademii 

Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, zwanej 

dalej „Akademią” tworzą Samorząd Doktorantów. 

2. Samorząd Doktorantów działa na terenie Akademii Muzycznej im. 

Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na podstawie przepisów 

Ustawy z dni. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 

U nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, zgodnie ze 

statutem Akademii oraz na podstawie niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2 

Samorząd Doktorantów działa poprzez swoje organy oraz swoich 

przedstawicieli. 

 

§ 3 

Zadaniem Samorządu Doktorantów jest dbanie o dobro wszystkich 

doktorantów Akademii, a w szczególności: 

1. współdziałanie z władzami Akademii oraz nauczycielami 

akademickimi w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu 

kształcenia doktorantów i stworzenia im jak najlepszych 

warunków do zdobywania wiedzy umiejętności, w tym także 

koniecznej pomocy materialnej, 

2. uczestniczenie w realizacji zadań Wydziałów i Akademii, 

3. obrona praw Doktorantów, 

4. działanie na rzecz przestrzegania przez Doktorantów zasad 

współżycia koleżeńskiego, 

5. inicjowanie i organizowanie wydarzeń artystycznych, 

6. inicjowanie współpracy między samorządami doktorantów i 

studentów, 

7. opracowanie, uchwalanie i promowanie Kodeksu Etyki 

Doktoranta. 

 

§ 4 

1. Środki niezbędne do funkcjonowania samorządu zapewniają 

odpowiednie organy Akademii na podstawie przepisów Ustawy. 

2. Środki pieniężne na działalność Samorząd Doktorantów uzyskuje: 



  

a) w ramach środków przyznawanych przez Rektora na 

podstawie Ustawy, 

b) z darowizn przeznaczonych na rzecz Samorządu Doktorantów, 

c) w ramach własnej działalności. 

3. Samorząd Doktorantów do realizacji swych celów korzysta z 

pomieszczeń i środków technicznych Uczelni w zakresie 

uzgodnionym z władzami Akademii. 

 

II Organy Samorządu 

 

§ 5 

Organy Samorządu Doktorantów są jedynym reprezentantem 

wszystkich doktorantów Akademii. 

 

§ 6 

Organami Samorządu Doktorantów są: 

1. Rada Doktorantów, 

2. Zebranie Ogólne Doktorantów. 

 

§ 7 

Zebranie ogólne Doktorantów jest organem uchwałodawczym 

Samorządu Doktorantów, w jego skład wchodzą wszyscy doktoranci 

Akademii. 

 

§ 8 

Zwyczajne zebranie ogóle odbywa się co dwa lata m.in. w celu: 

a) wybrania Rady Doktorantów 

b) wybrania Sądu Koleżeńskiego 

Uchwały zebrania ogólnego podejmowane są zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy członków Samorządu 

Doktorantów. W przypadku niespełnienia jego warunku zarządza się 

drugi termin zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę 

obecnych. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Zwyczajne 

zebranie ogólne zwoływane jest przez Radę Doktorantów z własnej 

inicjatywy. Nadzwyczajne zebranie ogólne zwoływane jest przez 

Radę Doktorantów na wniosek Rektora, co najmniej 50% wszystkich 

doktorantów Akademii lub z inicjatywy Rady Doktorantów. 



  

Informacja o zwołaniu zebrania ogólnego podawana jest do 

wiadomości na co najmniej 7 dni przed terminem. 

 

§ 9 

1. Zebranie ogólne Doktorantów może  

a) powołać i odwołać Radę Doktorantów lub poszczególnych jej 

członków, 

b) uchwalić i dokonać zmian w Regulaminie Samorządu 

Doktorantów, 

c) powołać komisję do celów doraźnych, 

d) powołać i odwołać Sąd Koleżeński lub poszczególnych jego 

członków, 

e) ustalić zadania do realizacji dla Samorządu Doktorantów, 

f) zebranie ogólne Doktorantów opracowuje i uchwala Kodeks 

Etyki Doktoranta. 

2. Zebranie ogólne Doktorantów ma prawo wyrażać opinie w 

sprawach dotyczących doktorantów wobec władz Akademii. 

  

§ 10 

1. Rada Doktorantów jest organem wykonawczym Samorządu 

Doktorantów. 

2. Rada Doktorantów składa się z 3 członków. 

3. Członkowie Rady Doktorantów wybierają ze swojego składu 

przewodniczącego wiceprzewodniczącego. 

4. Kadencja Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz 

członków Rady Doktorantów trwa 2 lata i jest kadencją łączną. 

5. Kadencja Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz 

członków Rady Doktorantów wygasa w razie  

- złożonej rezygnacji z pełnionej funkcji, 

- ukończenie studiów doktoranckich, 

- odwołania z funkcji. 

 

§ 11 

Do kompetencji Rady Doktorantów należą działania Samorządu 

Doktorantów nie zastrzeżone dla Zebrania Ogólnego, a w 

szczególności: 

a) organizowanie wydarzeń artystycznych oraz imprez 

kulturalnych, 



  

b) bieżące informowanie doktorantów o sprawach związanych z 

procesem dydaktycznym i naukowym w Akademii, 

c) wyłanianie przedstawicieli doktorantów do wszystkich organów 

Akademii, w których zasiadają przedstawiciele doktorantów i 

których sposobu wyboru nie określają inne przepisy, 

d) udzielanie pomocy doktorantom w sprawach organizacyjnych 

artystycznych i dydaktycznych związanych z odbywaniem 

studiów doktoranckich, 

e) udział w sprawach dotyczących doktorantów nie zastrzeżonych  

dla innych organów Akademii.  

 

§ 12 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim doktorantom. 

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim doktorantom z 

wyjątkiem doktoranta ukaranego przez Sąd Koleżeński lub 

Komisję Dyscyplinarną. 

 

III Sąd Koleżeński 

 

§ 13 

1. Zebranie ogólne Samorządu Doktorantów powołuje w razie 

potrzeby Sąd Koleżeński i Odwoławczy Sąd Koleżeński w 

składzie trzyosobowym. 

2. Do wyborów członków Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego 

Sadu Koleżeńskiego stosuje się odpowiednio postanowienia 

niniejszego Regulaminu dotyczące wyborów do Rady 

Doktorantów. 

 

§ 14 

Zebranie ogólne Samorządu Doktorantów może wyznaczyć ze swego 

składu osobę pełniącą w danej sprawie funkcję oskarżyciela. Poza 

kompetencjami dyscyplinarnymi określonymi w art. 212 w związku z 

art. 226 Ustawy z dnia 27.07.2005 Prawo o szkolnictwie wyższym – 

Sądy Koleżeńskie działają, jako Sądy honorowe. 

 

§ 15 

Każdy doktorant może żądać, aby jego spór z innym doktorantem 

Akademii był rozpoznany przez Sąd Koleżeński. 



  

Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim wszczyna się na pisemny 

wniosek zainteresowanego złożony do rady Doktorantów. 

 

§ 16 

Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy na posiedzeniach jawnych. 

 

§ 17 

Rozpoznanie sprawy przebiega w ten sposób, iż po wywołaniu i 

zreferowaniu sprawy przez przewodniczącego Sądu kolejno 

wnioskodawca (oskarżyciel) i strona przeciwna składają oświadczenie 

i przedstawiają dowody na ich uzasadnienie. Sąd może z własnej 

inicjatywy przeprowadzić dodatkowe dowody oraz przesłuchać strony 

i świadków. 

 

§ 18 

Po wyjaśnieniu sprawy przewodniczący Sądu zamyka posiedzenie, po 

czym zarządza niejawną naradę nad orzeczeniem. Orzeczenie zapada 

w głosowaniu tajnym. Ogłoszenie orzeczenia następuje niezwłocznie 

po jego wydaniu. 

 

§ 19 

1. W orzeczeniu Sąd Koleżeński może: 

a) oddalić wniosek w razie jego bezzasadności, 

b) umorzyć postępowanie w razie cofnięcia wniosku, pojednania 

stron bądź znikomej wagi przedmiotu sporu, 

c) udzielić upomnienia lub przypadkach poważniejszych – nagany. 

2. Orzeczenie Sadu Koleżeńskiego wraz z pisemnym uzasadnieniem 

są ogłaszane na tablicy Samorządu oraz doręczane stronom za 

potwierdzeniem odbioru. 

 

§ 20 

1. Strona niezadowolona z orzeczenia Sądu Koleżeńskiego może 

złożyć odwołanie do Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego w 

terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia. 

2. Odwoławczy Sąd Koleżeński rozpoznaje odwołanie na zasadach 

określonych w postanowieniach dotychczasowych Sądu 

Koleżeńskiego. 

3. Orzeczenia Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne. 



  

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego 

Regulaminu będą miały zastosowanie przepisy ustawy  z dnia 27 

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 

1365 z późn. zm.) 

 

IV Postanowienia końcowe 

 

§ 21 

Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat jego 

zgodności z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutem 

Akademii. 


