
I. Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Studenci Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta 

Bacewiczów w Łodzi tworzą samorząd studencki. 

 

2. Samorząd studencki wyraża opinię studentów w sprawach leżących 

w kompetencji samorządu. 

 

3. Samorząd studencki jest współodpowiedzialny za realizację zadań 

Akademii Muzycznej w zakresie kształcenia i wychowania. 

 

4. Samorząd współpracuje z władzami uczelni we wszystkich 

działaniach związanych ze specyfiką Akademii Muzycznej jako 

uczelni artystycznej, mających na celu godną reprezentację jej 

osiągnięć. 

 

§2 

1. Samorząd studencki działa w oparciu o przepisy ustawy  

o szkolnictwie wyższym, przepisy wykonawcze tej ustawy, statut 

szkoły wyższej oraz niniejszy regulamin. 

 

2. Terenem działania samorządu studenckiego jest Akademia 

Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Poza tym 

terenem samorząd może występować jedynie za pośrednictwem lub z 

upoważnieniem Rektora. 

 

II. Struktura Samorządu Studenckiego 

 

§3 

Samorząd działa poprzez swoje organy: 

a. Radę uczelnianą samorządu studenckiego i jej 

przewodniczącego. 

b. Radę przedstawicieli mieszkańców Domu Studenckiego. 

 

§4 

W skład uczelnianej rady samorządu studenckiego wchodzi pięcioro 

studentów, z których wybierany jest przewodniczący, zastępca 



przewodniczącego oraz sekretarz. 

 

§5 

Organy samorządu studenckiego nie prowadzą działalności 

finansowej, gospodarczej i wydawniczej oraz nie tworzą i nie 

nadzorują agend kulturalnych, sportowych, turystycznych  

i radiowęzłów studenckich. 

 

§6 

1.  W Akademii Muzycznej działa: 

a. sąd koleżeński, 

b. odwoławczy sąd koleżeński samorządu studenckiego. 

 

2.  Każdy z tych sądów powołuje uczelniana rada samorządu 

studenckiego. 

 

3.  Zasady i tryb postępowania przed sądem koleżeńskim  

i odwoławczym sądem koleżeńskim samorządu studenckiego określa 

regulamin samorządu w rozdziale VI.  

 

III. Zadania organów samorządu 

 

§7 

1.  Rada uczelniana samorządu studenckiego: 

a. koordynuje działania organów samorządu studenckiego w 

Akademii Muzycznej; 

b. opiniuje projekty decyzji organów szkoły w sprawach 

związanych z procesem kształcenia, w szczególności: 

 opiniuje projekty uczelnianego programu pracy 

wychowawczej; 

 inicjuje działania zmierzające do rozwijania wśród studentów 

zainteresowań naukowych  

i artystycznych i zwiększaniu ich aktywności społecznej. 

c. ustala projekt regulaminu samorządu studenckiego; 

d. opiniuje rozdział środków na cele studenckie; 

e. współdziała w zakresie realizacji systemu pomocy materialnej 

dla studentów; 



f. opiniuje zasady przyznawania nagród za wyniki w nauce; 

g. współdziała w opracowywaniu regulaminu studiów szkoły;  

h. współdziała w zakresie ustalania zasad finansowania 

studenckiego ruchu naukowego i artystycznego; 

i. inspiruje podejmowanie prac społecznych i społecznie 

użytecznych; 

j. zgłasza kandydatów spośród studentów do komisji 

dyscyplinarnej oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej. 

 

2.  Przewodniczący rady uczelnianej samorządu studenckiego 

organizuje jej działalność, a w szczególności: 

a. zwołuje i przewodniczy posiedzeniom rady uczelnianej 

samorządu; 

b. współpracuje z organami szkoły wyższej, przedkładając im 

wnioski i opinie rady uczelnianej samorządu; 

c. reprezentuje samorząd studencki szkoły wyższej  

w senacie z głosem doradczym. 

 

§8 

1.  Rada przedstawicieli mieszkańców domu studenckiego jest 

reprezentantem studentów AM zamieszkałych w domu studenckim 

wobec administracji szkoły. 

 

2.  Rada przedstawicieli mieszkańców domu studenckiego: 

a. współpracuje z organizacją szkoły we wszystkich sprawach 

dotyczących domu studenckiego; 

b. występuje z wnioskami w sprawie usprawnienia administracji, 

gospodarki sprzętem, poprawy stanu sanitarnego, wyposażenia 

domu studenckiego itp. 

c. występuje do organów szkoły z wnioskami o przyznanie 

studentom wyróżniających się postawą i zaangażowaniem w 

pracy studenckiej na rzecz domu studenckiego nagród i 

wyróżnień; 

d. występuje do sądu koleżeńskiego z wnioskami o ukaranie 

studentów nie przestrzegających postanowień regulaminu 

mieszkańców domu studenckiego i zasad współżycia 

społecznego; 

e. opiniuje projekt rozdziału miejsc w domu studenckim. 



 

3.  W zakresie organizacji życia społecznego mieszkańców domu 

studenckiego rada przedstawicieli mieszkańców:  

a. inicjuje w porozumieniu z organizacjami studenckimi  

i młodzieżowymi o zasięgu ogólnokrajowym działalność 

kulturalną, turystyczną i sportową; 

b. tworzy warunki sprzyjające nauce i wypoczynkowi 

mieszkańców domu studenckiego; 

c. podejmuje działania w celu utrzymania ładu, porządku, spokoju i 

czystości w domu studenckim; przestrzegania przez 

mieszkańców zasad współżycia społecznego, przestrzegania 

przez nich przepisów prawa i postanowień regulaminu 

mieszkańców domu studenckiego; 

d. inicjuje i organizuje prace na rzecz domu studenckiego. 

 

IV.  Obowiązki organów samorządu studenckiego 

 

§9 

Organy samorządu studenckiego obowiązane są do: 

a. kierowania się w podejmowanych działaniach nadrzędnym 

celem realizacji podstawowych zadań szkoły wyższej, 

określonych w ustawie w ustawie o szkolnictwie wyższym i 

statucie szkoły; 

b. kształtowania u studentów właściwego stosunku do pracy i 

nauki; 

c. aktywnego działania w ramach powierzonych im działań; 

d. wydawania opinii w indywidualnych sprawach na życzenie 

organów szkoły lub zainteresowanych studentów. 

 

§ 10 

1. Uchwały Rady uczelnianej samorządu studenckiego i Rady 

przedstawicieli mieszkańców Domu Studenckiego podejmowane są 

zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy 

wszystkich członków. 

 

2. W przypadku nierozstrzygnięcia głosowania, głos stanowiący 

należy do Przewodniczącego. 

 



 

3. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne z wyjątkiem 

określonym w ust. 2. 

 

V.  Zasady i tryb wyborów oraz skład organów samorządu 

 

§11 

1. Wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż 

połowę ważnych głosów. 

 

2. Wybrani są kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę 

głosów. 

 

3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę głosów 

i kandydatów jest więcej niż mandatów do obsadzenia, 

przeprowadza się dodatkową turę głosowania z ich udziałem. 

 

§12 

Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy student. 

 

§13 

Wybory są równe i tajne. 

 

§14 

1. Wybory organizuje i czuwa nad ich przeprowadzeniem komisja 

wyborcza w liczbie 3 osób powołana spośród studentów 

poszczególnych wydziałów przez Radę uczelnianą samorządu 

studenckiego przed upływem kadencji. 

 

2. Komisja wyborcza organizuje zebrania wyborcze w grupach 

studenckich i latach studiów, czuwa nad prawidłowym 

przebiegiem wyborów i ukonstytuowaniem się Rady uczelnianej 

samorządu studenckiego. 

 

§15 

1.  Wygaśnięcie mandatu członka organu samorządu studenckiego 

następuje w przypadku: 



 skreślenia z listy studentów, 

 ukończenia studiów, 

 zrzeczenia się mandatu, 

 prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną, prawomocnego 

skazania wyrokiem sądu lub prawomocnego wymierzenia kary 

orzeczeniem kolegium ds. wykroczeń, 

 odwołania, które następuje w takim samym trybie jak wybory na 

wniosek 20% wyborców. 

 

2.  W razie wszczęcia postępowania przed komisją dyscyplinarną dla 

studentów lub sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, członek 

organu samorządu studenckiego może zostać zawieszony w swych 

funkcjach. 

 

§16 

1.  Uczelniana rada samorządu studenckiego wybiera spośród swoich 

członków przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego i 

sekretarza. 

 

2.  Z chwilą wyboru, przewodniczący uczelnianej rady samorządu 

zrzeka się wszystkich funkcji społecznych dotychczas pełnionych w 

organach samorządu studenckiego. 

 

3.  Na posiedzenia uczelnianej rady samorządu zapraszani są: 

a. Rektor szkoły wyższej lub jego przedstawiciel; 

b. Przedstawiciele organizacji studenckich i młodzieżowych o 

zasięgu ogólnokrajowym działających w szkole wyższej. 

 

§17 

1. Mieszkańcy domu studenckiego wybierają spośród siebie radę 

przedstawicieli mieszkańców domu studenckiego w składzie 5-cio 

osobowym. 

 

2. Członkowie rady mieszkańców wybierają spośród siebie 

przewodniczącego rady. 

 

 



3. Wybory organizuje i przeprowadza 3 osobowa komisja wyborcza 

powołana przez Radę uczelnianą samorządu studenckiego. 

 

§18 

Kadencja organów samorządu studenckiego trwa dwa lata  

i rozpoczyna się dnia 1 listopada. 

 

 

VI. Sąd koleżeński samorządu studenckiego 

 

§19 

1.  Sąd koleżeński samorządu studenckiego rozpatruje sprawy nie 

zastrzeżone do rozpatrywania przez komisję dyscyplinarną dla 

studentów oraz sprawy kierowanie do rozpatrzenia przez rektora 

uczelni lub komisję dyscyplinarną. 

 

2.  Sąd koleżeński samorządu studenckiego orzeka w imieniu 

społeczności akademickiej Akademii Muzycznej i czuwa nad 

przestrzeganiem prawa i zasad współżycia koleżeńskiego.  

 

3.  Orzeczeniom SKSS podlegają wszyscy studenci Akademii 

Muzycznej. 

 

4.  SKSS realizuje swoje zadania przez: 

a. prowadzenie działalności wychowawczej, 

b. prowadzenie działalności orzeczniczej. 

 

5.  Działalność wychowawcza SKSS realizuje się w szczególności 

przez: 

a. informowanie środowiska studenckiego o obowiązujących 

przepisach, 

b. polubowne załatwianie konfliktów. 

 

6.  Działalność orzeczniczą SKSS realizuje przez rozpoznawanie 

wniosków o ukaranie i orzekanie wyroków. W swym postępowaniu 

przewiduje między innymi następujące kary: 

a. nagana, 

b. nagana z ostrzeżeniem, 



c. czyn lub działalność będąca formą zadośćuczynienia, 

d. wnioskowanie zawieszenia w korzystaniu z określonych praw 

studenta na okres jednego roku. 

 

7.   Za ten sam czyn student nie może być ukarany przez komisję 

dyscyplinarną i przez SKSS. 

 

§20 

Sąd koleżeński samorządu studenckiego jest powoływany przez Radę 

uczelnianą samorządu studenckiego na okres dwóch lat. Ilość 

członków sądu koleżeńskiego i odwoławczego sądu koleżeńskiego 

samorządu studenckiego wynosi po 9 osób. Przewodniczący Rady 

uczelnianej samorządu studenckiego ogłasza termin pierwszego 

zebrania SKSS, na którym jego członkowie dokonują wyboru 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, którzy muszą uzyskać 

więcej niż połowę ważnych głosów przy obecności co najmniej 2/3 

składu SKSS. Przewodniczący SKSS wyznacza każdorazowo skład 

kolegium orzekającego w liczbie 5 osób. 

 

§21 

1.  Odwoławczy Sad Koleżeński samorządu studenckiego rozpatruje 

odwołania od orzeczeń SKSS, wniesione w terminie  

2 tygodni od podania do wiadomości orzeczonej kary. 

 

2.  OSKSS ma prawo uchylić orzeczenia SKSS, względnie zmniejszyć 

lub zwiększyć wymiar kary. 

 

3.  Orzeczenie OSKSS jest ostateczne. 

 

§22 

Tryb i zasady powoływania OSKSS oraz wyznaczania składów 

orzekających odbywa się analogicznie jak w §21 dla SKSS  

z zastrzeżeniem, że w skład OSKSS nie mogą wchodzić członkowie 

SKSS. 

 

§ 23 

Sądy koleżeńskie wydają orzeczenia na piśmie. Orzeczenia powinny 

zawierać uzasadnienie. 



VII. Postanowienia końcowe 

 

§24 

Wątpliwości co do wykładni i stosowania postanowień regulaminu 

rozstrzyga Rada uczelniana samorządu studenckiego. 

 

§25 

Zmian w regulaminie może dokonywać jedynie Rada uczelniana 

samorządu studenckiego i przy obecności co najmniej 2/3 członków 

większością połowy + 1 ważnych głosów. 

 

§26 

Uczelniana rada samorządu studenckiego zgłasza kandydatury 

studentów w ilości 2 osób do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli 

akademickich i 4 studentów do komisji dyscyplinarnej dla studentów.  

 

§ 27 

Niniejszy Regulamin oraz jego ewentualne zmiany wchodzą w życie 

po stwierdzeniu przez Senat Akademii jego zgodności z Ustawą i 

Statutami Uczelni. 


