Regulamin Samorządu Doktorantów
Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Łódzkiego
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i funkcjonowania Samorządu
Doktorantów Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Uniwersytecie – rozumie się przez to Uniwersytet Łódzki w Łodzi;
b) Władzach Uniwersytetu – rozumie się przez to Senat Uniwersytetu oraz Rektora
i Prorektorów Uniwersytetu;
c) Wydziale – rozumie się przez to Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ;
d) Władzach Wydziału – rozumie się przez to Radę Wydziału, Dziekana i
Prodziekanów Wydziału oraz Kierownika Studium Doktoranckiego;
e) Samorządzie Doktorantów – rozumie się przez to Samorząd Doktorantów Studium
Doktoranckiego Nauk Humanistycznych UŁ
f) Zebraniu Ogólnym – rozumie się przez to Zebranie Ogólne Samorządu
Doktorantów Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych UŁ
g) Radzie – rozumie się przez to Radę Samorządu Doktorantów Studium
Doktoranckiego Nauk Humanistycznych UŁ
h) Komisji – rozumie się przez to Komisję Regulaminową
i) Doktorancie – rozumie się przez to uczestnika stacjonarnych lub niestacjonarnych
studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficzno-Historycznym od dnia wydania
przez Rektora Uniwersytetu decyzji o przyjęciu tego uczestnika na stacjonarne lub
niestacjonarne studia doktoranckie do dnia ukończenia tych studiów oraz doktorantów
wolontariuszy, którzy uzyskali pisemną zgodę na działalność od Kierownika Katedry
go przyjmującej;
j) Ustawie – rozumie się przez to Ustawę z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 ze zm.);
k) Statucie – rozumie się przez to Statut Uniwersytetu Łódzkiego (Uchwała Senatu
UŁ z dnia 26 czerwca 2006 r. tj. z dnia 7 listopada 2006 r obejmujący zmianę
wprowadzoną Uchwała Senatu nr 124 z 6 listopada 2006 r. )
l) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin Samorządu
Doktorantów.
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3. Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio do uchwał, postanowień i innych dokumentów Rady.
§2
1. Samorząd Doktorantów tworzą wszyscy doktoranci.
2. Samorząd Doktorantów działa w zgodzie z przepisami Ustawy, Statutu oraz Regulaminu.
3. Członek Samorządu Doktorantów ma prawo do uczestniczenia w jego działalności,
w szczególności poprzez zgłaszanie opinii i wniosków do organów Samorządu Doktorantów,
a także może zwrócić się do jego właściwego organu z określoną sprawą w celu jej
załatwienia we właściwym trybie.
4. Organy Samorządu Doktorantów są, w granicach określonych w Regulaminie, jedynymi
reprezentantami ogółu doktorantów Studium.
§3
1. Przedstawiciele doktorantów w organach Samorządu Doktorantów kierują się:
a) interesem obecnych i przyszłych doktorantów;
b) dobrem Wydziału oraz Uniwersytetu, o ile nie stoi to w sprzeczności z lit. a)
2. Przedstawiciele doktorantów w organach Samorządu Doktorantów obowiązani są wykonywać
swoje obowiązki z należytą starannością.
4. Organy Samorządu Doktorantów obowiązane są:
a) bronić i wspomagać obronę praw oraz słusznych indywidualnych i zbiorowych
interesów doktorantów, w szczególności wobec Władz Wydziału i Uniwersytetu oraz
jego pracowników;
b) do wyrażania opinii w imieniu społeczności doktorantów, zarówno w ramach
Wydziału, Uniwersytetu, jak i na zewnątrz.
§4
Organami Samorządu Doktorantów są:
1. Zebranie Ogólne Samorządu Doktorantów.
2. Rada Samorządu Doktorantów.
Rozdział II
Zebranie Ogólne Samorządu Doktorantów
§5
1. Zebranie Ogólne jest najwyższym organem Samorządu Doktorantów wyznaczającym w
szczególności kierunki jego działania oraz realizującym zadania wskazane w § 6 Regulaminu.
2. Zebranie tworzą wszyscy Doktoranci.
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§6
Zebranie Ogólne:
a) uchwala Regulamin lub dokonuje w nim zmian;
b) powołuje i odwołuje członków Rady oraz Komisji Regulaminowej;
c) powołuje i odwołuje przedstawicieli doktorantów w organach Samorządu;
d) podejmuje decyzje o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej lub strajku Doktorantów
na terenie Wydziału, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie;
e) podejmuje uchwałę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia Radzie absolutorium
z jej działalności
§7
1. Zebranie Ogólne zwoływane jest przez Radę w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w
roku oraz:
a) bezzwłocznie, w przypadku potrzeby uzupełnienia składu Rady
b) na wniosek:
I. Władz Wydziału lub Uniwersytetu;
II. grupy co najmniej 10 doktorantów;
III. Komisji Regulaminowej.
2. O Zebraniu Ogólnym Przewodniczący Rady zawiadamia Doktorantów poprzez wywieszenie
na terenie Wydziału informacji o terminie i miejscu Zebrania Ogólnego co najmniej na 7 dni
przed planowanym terminem Zebrania.
3. Pracami Zebrania Ogólnego kieruje Przewodniczący Zebrania, przy czym do czasu jego
wyboru pracami kieruje Przewodniczący Rady.
4. Przewodniczącego Zebrania wybiera się spośród doktorantów uczestniczących w Zebraniu.
Prawo do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Zebrania przysługuje wszystkim
obecnym na Zebraniu doktorantom. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu
jawnym po uzyskaniu przez jednego ze zgłoszonych kandydatów bezwzględnej większości
głosów. W razie nie uzyskania przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości głosów
przeprowadza się drugą turę wyborów spośród dwójki kandydatów, którzy w pierwszym
głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów.
5. Z Zebrania Ogólnego sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zebrania.
6. Przewodniczący Rady przekazuje kopie protokołu, o którym mowa w ust.4, Dziekanowi
Wydziału oraz Kierownikowi Studium Doktoranckiego.
7. Uchwały Zebrania Ogólnego zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej
5 doktorantów.
8. Uchwały Zebrania Ogólnego podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 4
i ust. 9.
9. Głosowanie tajne przeprowadza się:
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a) w sprawach personalnych, w szczególności przy powoływaniu i odwoływaniu członków
Rady oraz Komisji Regulaminowej;
b) na wniosek doktoranta.
10. Protokoły i uchwały Zebrania Ogólnego przechowuje Przewodniczący Rady.
11. Przewodniczący Rady udostępnia protokoły i uchwały Zebrania Ogólnego na życzenie
wszystkim zainteresowanym.

Rozdział III
Rada Samorządu Doktorantów
§8
1. Rada jest organem wykonawczym Samorządu Doktorantów realizującym ogólne cele
wyznaczone przez Zebranie Ogólne.
2. Rada jest również organem uchwałodawczym w zakresie bieżącej działalności Samorządu
Doktorantów w okresie między kolejnymi posiedzeniami Zebrania Ogólnego.
3. Uchwały Rady nie mogą stać w sprzeczności z uchwałami Zebrania Ogólnego.
4. Zebranie Ogólne może uchylić uchwałę Rady podjętą na podstawie ust.2, jeżeli uzna, iż
narusza ona uchwałę Zebrania Ogólnego.
§9
1. Rada liczy od 3 do 9 przedstawicieli wybieranych przez Zebranie Ogólne.
2. Wyboru na Przedstawiciela Rady dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych podczas
Zebrania Ogólnego spośród ogółu doktorantów.
3. Za wybranych na przedstawicieli Rady uznaje się doktorantów w przedziale liczbowym,
o którym stanowi § 9 ust. 1 Regulaminu, którzy w głosowaniu uzyskali największą liczbę
głosów.
4. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez dwóch lub więcej kandydatów, którzy
zdobyli najmniejszą liczbę głosów, kwalifikującą do objęcia ostatniego wolnego mandatu na
przedstawiciela Rady, przeprowadza się dodatkowe głosowanie, wskazując na kandydata, który
ma objąć ten mandat.
5. Wyboru dokonuje się poprzez zakreślenie na karcie wyborczej od 1 do 9 nazwisk kandydatów
zgłoszonych do objęcia mandatu przedstawiciela Rady.
6. W razie wybrania na przedstawicieli Rady mniejszej liczby osób niż wskazane w ust. 1
minimum, przeprowadza się wybory uzupełniające w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia
ostatnich wyborów. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
7. Wybory uzupełniające przeprowadza się również w przypadku, gdy w trakcie kadencji Rady
liczba jej przedstawicieli spadnie poniżej regulaminowego minimum. Przepisy ust. 2-5 stosuje się
odpowiednio.
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8. Prawidłowość wyborów stwierdza Przewodniczący Zebrania poprzez złożenie podpisu pod
protokołem wyborczym.
9. Rada wybierana jest na roczną kadencję.
10. Kadencja Rady rozpoczyna bieg od dnia pierwszego posiedzenia, a kończy z upływem dnia
poprzedzającego dzień pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady.
11. Rada może w uzasadnionym przypadku, jednorazowo przedłużyć swoją kadencję. W takim
przypadku kadencja może zostać przedłużona maksymalnie o trzy miesiące. Uchwałę o
przedłużeniu przez Radę swojej kadencji przedkłada się Dziekanowi oraz Kierownikowi Studium
Doktoranckiego niezwłocznie po jej podjęciu.
12. Przedstawiciel Rady nie może jednocześnie sprawować funkcji członka Komisji
Regulaminowej.
§ 10
1. Mandat przedstawiciela Rady wygasa z upływem kadencji Rady oraz wskutek:
a) złożenia rezygnacji z mandatu przez przedstawiciela Rady;
b) skreślenia z listy Doktorantów;
c) podjęcia lub przedłużenia podjętego urlopu na okres dłuższy niż jeden semestr
na zasadach określonych w regulaminie studiów doktoranckich;
e) prawomocnego ukarania przez komisję dyscyplinarną Uniwersytetu karą zawieszenia
w prawach studenta-doktoranta UŁ;
f) trwałej lub trwającej przynajmniej przez 90 dni niemożności sprawowania funkcji
przedstawiciela Rady;
g) odwołania przez Zebranie Ogólne z funkcji przedstawiciela Rady;
h) odwołania przez Radę zwykłą większością głosów.
2. Wygaśniecie mandatu przedstawiciela Rady w przypadkach określonych w ust.1 lit.(a)-(f)
następuje z dniem stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przez Rade, a w przypadku,
gdy dotyczy to wszystkich przedstawicieli Rady, z dniem stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
przez Kierownika Studium Doktoranckiego.
3. W razie wygaśnięcia mandatu wszystkich przedstawicieli Rady, ustępujący Przewodniczący
niezwłocznie zwołuje Zebranie Ogólne w celu przeprowadzenia wyborów do Samorządu
Doktorantów.
§ 11
1. Rada wybiera spośród swoich przedstawicieli Przewodniczącego Rady oraz dwóch
Wiceprzewodniczących Rady.
2. Wybór Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady następuje w drodze
głosowania tajnego, w formie uchwały; przepisu §15, ust. 4 nie stosuje się.
3. W celu usprawnienia swoich działań, Rada może powierzyć swoim członkom również
inne funkcje.
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§ 12
Rada:
a) reprezentuje doktorantów i broni ich słusznych interesów;
b) zwraca się z wnioskiem do Zebrania Ogólnego o zmianę regulaminu Samorządu
Doktorantów;
c) reprezentuje doktorantów wobec Władz Wydziału;
d) współpracuje z Władzami Wydziału w sprawach dotyczących doktorantów;
e) powołuje i odwołuje obserwatorów przy komisjach kwalifikacyjnych oraz stypendialnych
na studiach doktoranckich; Władze Wydziału określają uprawnienia obserwatora;
f) powołuje i odwołuje przedstawicieli doktorantów w Radzie Wydziału i innych organach
Wydziału oraz przedstawia kandydatów do organów Uniwersytetu;
g) opiniuje projekt przyjęcia lub zmiany wydziałowego regulaminu studiów doktoranckich,
regulaminów stypendialnych oraz planów i programów studiów doktoranckich;
h) może opiniować projekty oraz zgłaszać Władzom Wydziału własne propozycje uchwał,
zarządzeń i decyzji dotyczących spraw doktorantów;
i) może wyrażać opinie i zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących
doktorantów;
j) współpracuje z Samorządem oraz samorządami doktorantów innych wydziałów i uczelni,
a także z kołami naukowymi i instytucjami naukowymi;
k) może prowadzić działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych
doktorantów;
l) może popierać naukowe, artystyczne, kulturalne i sportowe inicjatywy doktorantów;
m) może współpracować z organizacjami zrzeszającymi doktorantów innych wydziałów i
uczelni;
n) informuje doktorantów o działalności innych organów Samorządu oraz Władz Wydziału i
Uniwersytetu;
o) decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez Władze
Wydziału lub Uniwersytetu na cele Samorządu Doktorantów;
p) wykonuje inne czynności niezastrzeżone w Regulaminie do kompetencji Zebrania
Ogólnego
q) w swoim działaniu kieruje się zasadami kolektywizmu oraz poczuciem dobra ogólnego.

§ 13
1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady w razie potrzeby, a także:
a) na wniosek:
I. Władz Wydziału lub Uniwersytetu,
II. członka Rady;
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b) w każdym przypadku, gdy Regulamin przewiduje konieczność podjęcia
rozstrzygnięcia lub innego działania przez Radę.
2. O zwołaniu posiedzenia Przewodniczący Rady zawiadamia pozostałych przedstawicieli Rady
oraz wnioskodawców posiedzenia, o których mowa w ust. 1, lit. (a), pkt (i), w sposób
zwyczajowo przyjęty, nie później jednak niż na trzy dni przed terminem posiedzenia.
§ 14
1. W posiedzeniach Rady obowiązani są uczestniczyć wszyscy jej członkowie.
2. W posiedzeniach mogą dodatkowo uczestniczyć z głosem doradczym:
a) wnioskodawcy posiedzenia o których mowa w §13 ust. 1, lit. (a), pkt. (i) albo ich
przedstawiciele;
b) inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady, za zgodą Rady.
§ 15
1. Porządek posiedzenia Rady ustala Przewodniczący Rady.
2. Rada może uzupełnić porządek posiedzenia o dodatkowe punkty, jednak wyłącznie na
wniosek przedstawiciela Rady.
3. Porządek posiedzenia zwołanego na wniosek podmiotów wymienionych w §13 ust. 1,
lit. (a), pkt (i) może obejmować wyłącznie sprawy objęte tym wnioskiem.
§ 16
1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½
przedstawicieli, w drodze głosowania jawnego, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 20 ust.1.
2. Przy podejmowaniu uchwały każdy członek Rady dysponuje jednym głosem, z zastrzeżeniem
ust. 3.
3. W razie równego rozkładu głosów, głos Przewodniczącego Rady jest decydujący.
4. Głosowanie tajne przeprowadza się:
a) w sprawach personalnych;
b) na wniosek członka Rady.

§ 17
1. Z posiedzenia Rady może zostać sporządzony protokół.
2. Protokoły posiedzeń, uchwały oraz inne dokumenty Samorządu Doktorantów podpisuje
Przewodniczący Rady oraz jeden z jej przedstawicieli.
3. Przewodniczący Rady może upoważnić, za jej zgodą, przedstawiciela Rady do podpisywania
niektórych dokumentów Rady, z wyłączeniem protokołów posiedzeń i uchwał.
4. Przewodniczący Rady podaje uchwały Rady do wiadomości doktorantów
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w ciągu 7 dni od ich podjęcia w sposób określony przez Rade.
5. Przewodniczący Rady przekazuje kopie uchwał, w ciągu 7 dni od ich podjęcia innym organom
lub osobom, w szczególności Dziekanowi Wydziału bądź Kierownikowi Studium
Doktoranckiego, jeśli postanowienie lub uchwała ich dotyczy oraz jeśli Rada uzna to za celowe.
6. Rada może postanowić o utajnieniu swojego posiedzenia lub jego części. W takim wypadku
ust. 4 i 5 nie stosuje się.
7. Protokoły posiedzeń, uchwały oraz inne dokumenty Samorządu Doktorantów przechowuje
Przewodniczący Rady.
§ 18
Rada może upoważnić wybranego członka Rady, za jego zgoda, do korzystania z określonych
kompetencji zastrzeżonych dla Rady na czas określony, w szczególności w okresie przerw
wakacyjnych w zajęciach dydaktycznych w Uniwersytecie.
§ 19
1. Przewodniczący Rady:
a) stoi na czele Samorządu Doktorantów;
b) organizuje prace Rady i kieruje nimi;
c) reprezentuje Radę oraz Samorząd Doktorantów przed Władzami Wydziału,
Uniwersytetu oraz na zewnątrz;
d) składa wniosek o podjęcie uchwały w celu zwołania Zebrania Ogólnego;
e) organizuje i nadzoruje formy i zakres pomocy udzielanej Doktorantom przez Samorząd
Studium w sprawach doktoranckich, w tym również w ramach obrony ich słusznych
zbiorowych lub indywidualnych interesów, w zakresie określonym przez Rade;
f) wykonuje inne czynności powierzone mu przez Radę
2. Przewodniczący Rady wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki we współpracy
z Wiceprzewodniczącymi Rady oraz jej pozostałymi członkami.
3. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady jego uprawnienia i obowiązki przejmuje
wskazany w drodze upoważnienia Przewodniczącego jeden z Wiceprzewodniczących Rady.
4. W sprawach nie cierpiących zwłoki, przy uzasadnionym braku możliwości zwołania zebrania
lub kontaktu z członkami Rady, Przewodniczący Rady ma prawo podejmować decyzje
samodzielnie.

§ 20
1. Wyboru przewodniczącego Rady dokonuje Rada bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej ½ przedstawicieli. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej
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większości, Rada dokonuje wyboru pomiędzy dwoma kandydatami, którzy uzyskali
w pierwszym głosowaniu najwyższą liczbę głosów.
2. Przy głosowaniu nad wyborem Przewodniczącego Rady § 16 ust. 3 nie stosuje się.
§ 21
1. Funkcja Przewodniczącego Rady wygasa z chwilą:
a) rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady złożonej Radzie;
b) odwołania przez Radę z funkcji Przewodniczącego Rady;
c) wygaśnięcia jego mandatu w Radzie.
2. Uchwałę o odwołaniu Przewodniczącego Rady podejmuje Rada bezwzględną większością
głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej 5 przedstawicieli Rady.
Rozdział IV
Zmiana Regulaminu
§ 22
1. Zebranie Ogólne uchwala zmianę regulaminu z własnej inicjatywy, na wniosek Rady, Komisji
Regulaminowej lub grupy co najmniej 15 doktorantów większością 2/3 głosów przy obecności
co najmniej 15 doktorantów uczestniczących w Zebraniu Ogólnym.
2. W przypadku braku wymaganej ust.1 liczby 15 doktorantów mogących brać udział w Zebraniu
Ogólnym, w terminie co najmniej 7 dni od dnia, w którym głosowanie w sprawie zmian
regulaminu nie doszło do skutku zwołuje się kolejne. Zmianę regulaminu uchwala się
większością 2/3 głosów.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 23

1. Kadencja organów Samorządu pierwszej kadencji trwa jeden rok i rozpoczyna się
z dniem ukonstytuowania Rady.
§ 24
Regulamin wchodzi w życie z dniem zaakceptowania jego treści przez Władze Wydziału.
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