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30 maja br. w Librarii Collegium Maius 
odbyło się dziewiąte w tym roku akade-
mickim posiedzenie Senatu UJ. Obradom 
przewodniczył rektor Karol Musioł.

Nominacje na stanowisko profesora zwy-
czajnego otrzymali:
prof. Wojciech Chełmicki – Instytut Geo-
grafii i Gospodarki Przestrzennej 
prof. Adam Dubin – Zakład Biochemii 
Analitycznej.

Nominacje na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego:
prof. Wiesław Łasocha – Zakład Krystalo-
chemii i Krystalofizyki 
prof. Marek Skomorowski – Instytut Infor-
matyki.

Senat uczcił pamięć zmarłych:
prof. Andrzeja Radomskiego
prof. Eugenii Zdebskiej
prof. Andrzeja Kapiszewskiego.

Sprawy studenckie referował prorektor 
Piotr Tworzowski.

Senat przyjął następujące wnioski: 
– Wydziału Filozoficznego w sprawie:
• zamknięcia od roku akad. 2008/2009 
specjalności praca socjalna na kierunku 
socjologia, niestacjonarne studia I stopnia 
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z 13 czerwca 2006 
r. w sprawie nazw kierunków studiów),
• zamknięcia od roku akad. 2008/2009 spe-
cjalności resocjalizacja na kierunku studiów 
pedagogika stacjonarne studia I stopnia,
• utworzenia od roku akad. 2008/2009 
kierunku studiów pedagogika specjalna, sta-
cjonarne studia I stopnia, oraz uruchomienia 
w jego ramach specjalności resocjalizacja,
• zawieszenia niestacjonarnych (dawne eks-
ternistyczne) studiów II stopnia na kierunku 
socjologia od roku akad. 2008/2009,
• zamknięcia od roku akad. 2008/2009 niesta-
cjonarnych (dawne eksternistyczne) studiów 
II stopnia na kierunku kulturoznawstwo, spec. 
porównawcze studia cywilizacji,
• utworzenia trzysemestralnych studiów 
podyplomowych kwalifikacyjnych dla na-
uczycieli pod nazwą filozofia i podstawy 
etyki od roku akad. 2007/2008,
• uruchomienia od roku akad. 2007/2008 
dwusemestralnych studiów podyplomo-
wych doskonalących animacja społeczna 
oraz 3-semestralnych studiów podyplomo-
wych kwalifikacyjnych praca pedagogicz-
no-terapeutyczna w placówkach oświato-
wo-wychowawczych;

– Wydziału Studiów Międzynarodowych 
i Politycznych w sprawie: 
• zamknięcia od roku akad. 2008/2009 
stacjonarnych studiów I stopnia oraz 
niestacjonarnych studiów I stopnia na 
kierunku kulturoznawstwo o specjalności 
studia bliska i dalekowschodnie,
• uruchomienia od roku akad. 2008/2009 
stacjonarnych studiów I stopnia oraz 
niestacjonarnych studiów I stopnia na 
kierunku kulturoznawstwo o dwóch spe-
cjalnościach: studia bliskowschodnie oraz 
studia dalekowschodnie,
• zamknięcia od roku akad. 2008/2009 
stacjonarnych studiów II stopnia na kie-
runku kulturoznawstwo o specjalności 
studia bliska i dalekowschodnie,
• uruchomienia od roku akad. 2008/2009 
stacjonarnych studiów II stopnia na kie-
runku kulturoznawstwo o dwóch specjal-
nościach: studia bliskowschodnie oraz 
studia dalekowschodnie,
• uruchomienia od roku akad. 2008/2009 
stacjonarnych studiów I stopnia oraz nie-
stacjonarnych studiów I stopnia na kierun-
ku europeistyka, spec. niemcoznawstwo,
• uruchomienia od roku akad. 2008/2009 
stacjonarnych studiów II stopnia oraz 
niestacjonarnych studiów II stopnia na 
kierunku europeistyka, spec. niemco-
znawstwo;
– Wydziału Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej w sprawie:
• zamknięcia od roku akad. 2008/2009 
5-semestralnych studiów II stopnia (dla li-
cencjatów innych kierunków) i powołania 
od roku akad. 2008/2009 4-semestralnych 
studiów II stopnia (dla licencjatów innych 
kierunków) na kierunku informacja na-
ukowa i bibliotekoznawstwo,
• utworzenia od roku akad. 2008/2009 
niestacjonarnych (dotychczasowe zaocz-
ne) studiów II stopnia na kierunku zarzą-
dzanie, spec. handel i marketing.

Senat stwierdził zgodność Regulaminu 
Samorządu Doktorantów – Towarzystwa 
Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ze Statutem UJ.

Uchwała nr 21/V/2007
Senatu UJ 

z 30 maja 2007 r.
w sprawie: kryteriów kwalifikacji 

na studia doktoranckie 
w roku akademickim 2008/2009

Kryteria kwalifikacji na studia doktoranckie 
na poszczególne Wydziały są dostępne na 
stronie internetowej www.uj.edu.pl.

Uchwała nr 22/V/2007
Senatu UJ

z 30 maja 2007 r.
w sprawie: przyjęcia następujących kryte-

riów kwalifikacji na stacjonarne i niestacjo-
narne studia I i II stopnia oraz na jednolite 
studia magisterskie w roku akademickim 

2008/2009

Kryteria kwalifikacji są dostępne na stronie 
www.uj.edu.pl.

Uchwała nr 23/V/2007
Senatu UJ z 30 maja 2007 r.

w sprawie: korekty Zasad przyjmowania 
na I rok studiów laureatów i finalistów 

olimpiad stopnia centralnego oraz uczestni-
ków konkursów przedmiotowych w latach 

2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 (uchwa-
lonych uchwałami Senatu UJ 25. 05. 2005 r. 
oraz 16. 11. 2005 r.) w zakresie uczestników 

konkursów przedmiotowych

Informacje o olimpiadach dających kan-
dydatom prawo (po uzyskaniu świadectwa 
dojrzałości) przyjęcia na studia z pominięciem 
postępowania kwalifikacyjnego można zna-
leźć na stronie www.uj.edu.pl lub uzyskać 
w poszczególnych sekretariatach.

* Po zapoznaniu się z uchwałą Rady Wydziału 
Historycznego z 20 października 2006 r., jak 
również po wysłuchaniu recenzji prof. Doroty 
Simonides i prof. Stanisława Rodzińskiego, 
popartych uchwałami Senatu Uniwersytetu 
Opolskiego i Senatu Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, Senat UJ postanowił przyznać 
godność doktora honoris causa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Lonnie Glaser.

Senat przyjął wnioski o rozpisanie konkursów 
na stanowisko:
* profesora zwyczajnego:
– w Instytucie Fizyki Wydziału Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej (dwa 
konkursy), 
– w Instytucie Sztuk Audiowizualnych 
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Spo-
łecznej, 
– w Instytucie Amerykanistyki i Studiów 
Polonijnych Wydziału Studiów Międzynaro-
dowych i Politycznych,
– w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Katedry 
Ortopedii Wydziału Lekarskiego;
* profesora nadzwyczajnego:
– w Katedrze Prawa Rzymskiego Wydziału 
Prawa i Administracji,
– w Instytucie Filozofii Wydziału Filozoficz-
nego,
– w Instytucie Matematyki Wydziału Mate-
matyki i Informatyki,
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– w Instytucie Prawa Własności Intelektu-
alnej Wydziału Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej,
– na Wydziale Ochrony Zdrowia, 
– w Zakładzie Astronomii Gwiazdowej i Poza-
galaktycznej Obserwatorium Astronomiczne-
go Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej.

Prorektor P. Tworzewski przedstawił prezenta-
cję audiowizualną wstępnej wersji Programu 
Rozwoju UJ 2007 wraz z prośbą o przesyłanie 
uwag do 15 czerwca br. 

Uchwała nr 24/V/2007
Senatu UJ z 30 maja 2007 r.

w sprawie: uzupełnienia ujemnego salda na 
koncie Małopolskiego Funduszu im. Stani-

sława Pigonia do kwoty 0,00 złotych 
oraz zamknięcia Funduszu 

31 lipca 2007 r.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraził 
zgodę na pokrycie brakującej kwoty na kon-
cie Małopolskiego Funduszu im. Stanisława 
Pigonia ze środków pozabudżetowych UJ 
oraz likwidację Funduszu z dniem 31 lipca 
2007 r.

Małopolski Fundusz im. Stanisława Pigonia 
utworzony został Zarządzeniem Rektora UJ 
nr 39 z 1 września 2000 r. na podstawie 
§ 120 Statutu UJ oraz Uchwały Senatu UJ 
z 28 czerwca 2000 r. 

Uchwała nr 25/V/2007
Senatu UJ

z 30 maja 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego UJ za 2006 r.

Działając na podstawie § 133 Statutu UJ, Se-
nat UJ przyjmuje i zatwierdza przedstawione 
przez Kwestora UJ łączne sprawozdanie 
finansowe Uniwersytetu Jagiellońskiego za 
rok 2006, na które składa się:

1. Zbiorczy bilans na 31.12.2006 r. zamykają-
cy się po stronie aktywów i pasywów kwotą: 
1 524 439 134,70 zł.
2. Zbiorczy rachunek zysków i strat za okres 
1.01.2006 r. – 31.12.2006 r. wykazujący zysk 
netto w kwocie: 5 766 856,83 zł.
3. Zbiorcze zestawienie zmian w kapitale 
własnym na 31.12.2006 r., wykazujące 
wzrost kapitału o kwotę: 287 100 018,83 zł.
4. Zbiorczy rachunek przepływów pienięż-
nych za okres od 1.01.2006 r. – 31.12.2006 
r., wykazujący wzrost środków pieniężnych 
o kwotę: 19 538 439,18 zł.
Na zysk netto w kwocie: 5 766 856,83 zł 
składa się:
1. Zysk netto UJ 7 577 352,46 zł,
2. Strata netto RZD „Łazy” – 9 022,25 zł, 
3. Zysk netto Ośrodka Konferencyjnego „Pod 
Berłami” 7 796,78 zł,

4. Strata netto Collegium Medicum – 1 809 
270,16 zł.

Równocześnie Senat UJ zatwierdza propo-
nowany przez Kwestora UJ podział wyniku 
finansowego za rok 2006 r.:

1) Zysk UJ – przeznacza się na powiększenie 
Funduszu Zasadniczego Uczelni, 
2) Strata RZD „Łazy” – zostanie pokryta 
z Funduszu Zasadniczego RZD.
3) Zysk Ośrodka Konferencyjnego „Pod 
Berłami” – zostanie przekazany na Fundusz 
Zasadniczy UJ,
4) Strata Collegium Medicum – zostanie po-
kryta z Funduszu Zasadniczego Collegium 
Medicum.

Uchwała nr 26/V/2007
Senatu UJ z 30 maja 2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania 
z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

UJ za 2006 r. 

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zatwierdza 
sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-
-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
za 2006 r.

Uchwała nr 27/V/2007
Senatu UJ z 30 maja 2007 r.

w sprawie, zatwierdzenia sprawozdania 
z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

CM UJ za 2006 r.

Senat zatwierdza sprawozdanie z wykonania 
planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ja-
giellońskiego Collegium Medicum za 2006 r.

Senat zatwierdził Sprawozdanie roczne Rekto-
ra Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2006. 

Uchwała nr 28/V/2007
Senatu UJ z 30 maja 2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-
-finansowego na 2007 r.

Senat zatwierdził plan rzeczowo-finansowy 
na 2007 r. 

Uchwała nr 29/V/2007
Senatu UJ

z 30 maja 2007 r.
w sprawie: ustalania pensum dydaktyczne-
go, warunków jego obniżania oraz zasad 

obliczania godzin dydaktycznych

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając 
na podstawie art. 62 i art. 130 ustawy z 27 lip-
ca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, 
ustala, co następuje:

§ 1
1. Ustala się wymiar pensum dydaktycznego 
dla poszczególnych stanowisk w następują-
cej wysokości:

• pracownicy samodzielni:
 profesor, doktor habilitowany – 180 
godzin
• adiunkt, asystent – 210 godzin
• asystent w pierwszym roku zatrudnienia 
– 180 godzin
• asystent (absolwent Wydziału Lekar-
skiego bez Oddziału Stomatologicznego 
oraz kierunku fizjoterapia na Wydziale 
Ochrony Zdrowia) w pierwszym roku 
zatrudnienia odbywający staż kliniczny 
– 120 godzin 
• wykładowca, starszy wykładowca – 360 
godzin
• lektor, instruktor – 540 godzin
• lektor, instruktor w pierwszym roku 
zatrudnienia – 510 godzin
• lektor obcokrajowiec – 360 do 540 
godzin

2. Wymiar praktyk dydaktycznych dla 
doktorantów w formie prowadzenia zajęć 
bądź uczestniczenia w ich prowadzeniu 
– określony w programach studiów dokto-
ranckich (decyzje w tej sprawie podejmuje 
Rada Wydziału) – do 90 godzin rocznie
 

§ 2
1. Ustala się następujące zasady obniżania 
pensum dydaktycznego:
a) z tytułu wieku – dla profesorów, docen-
tów, doktorów habilitowanych:
• po 65 roku życia (dla osób niemających 
dodatkowego zatrudnienia) – nie więcej 
niż o 60 godzin 

b) z tytułu pełnienia funkcji:
• rektor – nie więcej niż o 120 godzin
• prorektor – o 90 godzin
• dziekan – o 90 godzin
• pełnomocnik rektora ds. Collegium 
Medium – o 90 godzin
• prodziekan – o 60 godzin
• dyrektor instytutu – o 60 godzin
• z-ca dyrektora instytutu – o 60 godzin
• dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, dyrek-
tor Muzeum UJ, dyrektor Ogrodu Bota-
nicznego, dyrektor Archiwum, kierownik 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
– o 60 godzin
• kierownik Środowiskowego Laborato-
rium Analiz Fizykochemicznych i Badań 
Strukturalnych – o 45 godzin
• członek Państwowej Komisji Akredyta-
cyjnej – o 90 godzin
• członek Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego – o 90 godzin
• zniżkę pensum można także przyznać 
nauczycielowi akademickiemu, który 
pełni inną funkcję (na uczelni lub poza 
uczelnią), jeśli ma ona istotne znaczenie 
dla Uniwersytetu i wymaga znacznego 
nakładu pracy, zniżka z tego tytułu nie 
powinna przekraczać – 60 godzin.
2. Wszystkie zniżki udzielane są przez 
rektora na wniosek zainteresowanego, 
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po zaopiniowaniu przez Dziekana. Zniżki 
są udzielane wyłącznie na okres jednego 
(danego) roku akademickiego.
3. Zniżki przysługują wyłącznie pracownikom 
zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu 
pracy.
4. Pracownikowi przysługuje zniżka tylko 
z jednego tytułu.
5. Korzystający ze zniżki godzin otrzymuje 
wynagrodzenie za godziny ponadwymia-
rowe.

§ 3
Ustala się następujące zasady rozliczania 
pensum dydaktycznego:
1. Obowiązkiem nauczyciela akademickiego 
jest pełne wykonanie ustalonego dla niego, 
w myśl § 1 i § 2, pensum dydaktycznego po-
danego w godzinach obliczeniowych.
2. Co najmniej 2/3 pensum należy wykonać 
w formie zajęć dydaktycznych (bez użycia 
przeliczników) z wyłączeniem punktu 3b 
w § 3.
3. Za 1 godzinę zajęć dydaktycznych (45 
minut) nauczycielowi akademickiemu zalicza 
się do pensum wykonanie 1 godziny oblicze-
niowej poza następującymi przypadkami:
a) 1 godzina zajęć dydaktycznych prowa-
dzonych w soboty, niedziele i święta stanowi 
2 godziny obliczeniowe. Decyzję w tej spra-
wie podejmuje Dziekan,
b) 1 godzina zajęć prowadzonych na studiach 
stacjonarnych w języku obcym może stano-
wić do 2,5 godziny obliczeniowej, z wyjąt-
kiem zajęć prowadzonych przez nauczycieli 
języków obcych, zajęć na neofilologiach pro-
wadzonych na podstawie umów cywilno-
prawnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje 
Dziekan Wydziału,
c) zajęcia w językach obcych prowadzo-
ne na studiach płatnych są obliczane bez 
użycia przelicznika – jedna godzina zajęć 
dydaktycznych odpowiada jednej godzinie 
obliczeniowej.
d) w Collegium Medicum 1 godzina zajęć 
przy sekcjach zwłok stanowi 2 godziny ob-
liczeniowe,
4. Nauczycielowi akademickiemu sprawują-
cemu opiekę nad kołem naukowym studentów 
zalicza się z tego tytułu 10 godzin obliczenio-
wych rocznie.
5. Nauczycielowi akademickiemu sprawują-
cemu opiekę nad:
a) stażystą odbywającym staż podyplomowy 
zalicza się 10 godzin obliczeniowych rocznie 
(o ile nie jest to opłacone z innego źródła),
b) stażystą odbywającym staż specjalizacyjny 
w Collegium Medicum zalicza się 15 godzin 
obliczeniowych rocznie (o ile nie jest to opła-
cone z innego źródła),
c) stażystą obcokrajowcem zalicza się 10 
godzin rocznie (o ile nie jest to opłacone 
z innego źródła).
6. Asystent odbywający staż kliniczny w pierw-
szym roku zatrudnienia może wykonywać 
pensum dydaktyczne jako współprowadzący 

zajęcia w zakładach teoretycznych lub klini-
kach, w których odbywa się staż kliniczny. 
Obowiązki te stanowią podstawę zaliczenia 
do 120 godzin obliczeniowych.
7. Nauczycielowi akademickiemu sprawu-
jącemu opiekę nad studentami studiującymi 
według indywidualnego programu studiów 
oraz doktorantami zalicza się do pensum do 
10 godzin obliczeniowych rocznie za każdego 
studenta lub doktoranta. Jednemu nauczy-
cielowi można zaliczyć nie więcej niż 6 stu-
dentów (doktorantów). Decyzję w tej sprawie 
podejmuje Dziekan przed rozpoczęciem roku 
akademickiego.
8. Za opiekę nad pracą magisterską wykonaną 
na studiach niestacjonarnych (eksternistycz-
nych) oraz za przeprowadzenie egzaminu 
magisterskiego, nauczycielowi akademickiemu 
można zaliczyć do pensum do 15 godzin ob-
liczeniowych, natomiast za pracę licencjacką 
– do 10 godzin obliczeniowych rocznie. Decy-
zję w tej sprawie podejmuje Dziekan.
8. Za opiekę nad pracą magisterską wy-
konywaną na studiach niestacjonarnych 
(zaocznych i wieczorowych) poza pensum 
można zaliczyć do 3 godzin obliczeniowych, 
za pracę licencjacką – do 1.5 godziny obli-
czeniowej; za recenzję pracy magisterskiej 
wykonanej na studiach zaocznych i wie-
czorowych można zaliczyć do 1 godziny 
obliczeniowej, zaś za recenzję pracy licen-
cjackiej – do 0,5 godziny. Decyzję w tej 
sprawie podejmuje Dziekan.
9. Nauczycielowi akademickiemu można 
zaliczyć do pensum do 15 godzin za opiekę 
nad pracą magisterską wykonywaną w labo-
ratorium (np. chemicznym, biologicznym, 
fizycznym).
Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan 
przed rozpoczęciem roku akademickiego. 
10. Za konsultacje przedegzaminacyjne oraz 
za przeprowadzenie egzaminu przedmioto-
wego na studiach eksternistycznych nauczy-
cielowi akademickiemu można zaliczyć do 
pensum do 5 godzin obliczeniowych. Decy-
zję w tej sprawie podejmuje Dziekan.
11. Za zajęcia prowadzone w formie ćwi-
czeń terenowych, których wymiar został 
określony w programie studiów liczbą godzin 
obowiązujących studenta, nauczycielowi 
akademickiemu zalicza się do pensum tę 
liczbę godzin. 
12. 
a) nauczycielowi akademickiemu przeprowa-
dzającemu konsultacje zakończone egzami-
nem doktorskim z dyscypliny dodatkowej za-
licza się do pensum 3 godziny obliczeniowe 
za każdy przeprowadzony egzamin, 
b) nauczycielowi akademickiemu przeprowa-
dzającemu konsultacje zakończone egzami-
nem doktorskim z języka obcego nowożytnego 
zalicza się do pensum 1 godzinę obliczeniową 
za każdy przeprowadzony egzamin. 
Nie dotyczy to egzaminów z dyscypliny pod-
stawowej odpowiadającej tematowi rozprawy 
doktorskiej.

13. Nauczycielowi akademickiemu można 
zaliczyć do pensum nie więcej niż połowę 
liczby godzin zajęć prowadzonych w szko-
łach ponadpodstawowych w ramach opieki 
sprawowanej przez Uniwersytet Jagielloński. 
Zajęcia zaliczone do pensum nie mogą być 
finansowane z innych źródeł. Decyzję w tej 
sprawie podejmuje Dziekan.

Uchwała nr 30/V/2007
Senatu UJ z 30 maja 2007 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu o stypendia 
z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego 

dla Olimpijczyków na rok akademicki 
2007/2008

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraża 
zgodę na ogłoszenie konkursu o stypendia 
z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego 
dla Olimpijczyków na rok akademicki 
2007/2008. Stypendia te finansowane są 
z zysku uczelni za rok poprzedzający przy-
znanie stypendium, zgodnie z Regulaminem 
Funduszu § 11 ust. 2.

Senat przyjął Regulamin Wszechnicy Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Informacje do-
tyczące Regulaminu można uzyskać we 
Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Następnie Senat przyjął wnioski w spra-
wie:
– zwiększenia wysokości Nagrody Rektora 
„Laur Jagielloński” z 15 000 zł do 20 000 zł. 
Rektor K. Musioł poinformował, iż tegorocz-
nymi laureatami zostali prof. Czesław Jura 
i prof. Kalina Kawecka-Jaszcz, oraz zaapelo-
wał do dziekanów o zgłaszanie w przyszłości 
kandydatów do tej nagrody,
– utworzenia stanowiska drugiego zastępcy 
dyrektora Instytutu Socjologii,
– umieszczenia tablicy pamiątkowej na 
elewacji budynku Instytutu Stomatologii 
Wydziału Lekarskiego, upamiętniającej 
lokalizację w tym budynku Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Wojsk Chemicznych, proponując 
następujący tekst:
W tym budynku w latach 1954–1990 mieściła 
się Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Chemicz-
nych. W jej murach kształciła się kadra do-
wódczo-techniczna dla potrzeb sił zbrojnych 
Polski. W podziękowaniu za trud dydaktyczny 
i wychowawczy kadrze i pracownikom cywil-
nym oraz społeczeństwu miasta Krakowa
Absolwenci Chemicy
Tablica ufundowana przez Stowarzyszenie 
Chemików Wojskowych Polski
9 czerwca 2007 roku

Rektor K. Musioł zaproponował utworzenie 
Stypendium im. Stanisława Pyjasa, aby uczcić 
pamięć studentów i tych, którzy walczyli 
o prawdę, oddając własne życie.

Na podstawie protokołu przygotowanego przez 
Lucynę Nycz opracowała Zofia Ciećkiewicz
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Regulamin zatwierdzony przez  

Senat UJ w dniu 30.05.2007 

 

Regulamin 

Samorządu Doktorantów – Towarzystwa Doktorantów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 

 

 

Przepisy ogólne 
 

 

Art.1 

 

Samorząd doktorantów na Uniwersytecie Jagiellońskim występuje pod tradycyjną nazwą 

Towarzystwo Doktorantów UJ i działa na podstawie art. 208 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365), Statutu UJ oraz niniejszego 

regulaminu. 

 

Art.2 

 

Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego jest najwyższym wyrazicielem woli 

środowiska doktorantów oraz przedstawicielem tego środowiska. Stanowi jedyną organizację 

o charakterze ustawowym na uczelni powołaną przez ustawodawcę dla reprezentowania 

uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

 

Art.3 

 

Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwane dalej Towarzystwem 

Doktorantów, do swoich podstawowych celów zalicza: 

 

1) organizowanie pomocy doktorantom w wypełnianiu ich obowiązków uniwersyteckich; 

2) wyrażanie opinii w sprawach związanych z procesem kształcenia; 

3) popieranie studenckiego ruchu naukowego, kulturalnego i sportowego; 

4) reprezentowanie doktorantów wobec władz UJ oraz na zewnątrz, administracji i wszelkich 

organizacji społeczności akademickiej, przede wszystkim występowanie do właściwych 

organów UJ w sprawach dotyczących rozwoju naukowego i sytuacji socjalno-bytowej 

doktorantów; 

5) podejmowanie działań mających na celu ochronę sytuacji materialnej doktorantów, 

zwłaszcza pomocy w zakresie świadczeń określonych w art. 199 ust. 1 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku; 

6) współdecydowanie we wszystkich sprawach ważnych dla społeczności doktoranckiej 

w przypadkach przewidzianych w Ustawie i w Statucie UJ; 

7) wyrażanie opinii w imieniu środowiska doktorantów UJ; 

8) współdecydowanie o podziale wszelkich funduszy pomocy dla doktorantów; 

9) realizowanie innych zadań określonych w ustawie, Statucie UJ oraz niniejszym 

regulaminie. 
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Art.4 

 

1. Członkami Towarzystwa Doktorantów są wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich 

w Uniwersytecie Jagiellońskim (czynne prawo wyborcze). 

2. Utrata członkostwa w Towarzystwie Doktorantów następuje z chwilą skreślenia z listy 

uczestników studiów doktoranckich na skutek: 

1) utraty statusu uczestnika studiów doktoranckich, 

2) śmierci. 

 

  

Art.5 

 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Towarzystwa Doktorantów UJ posiadają 

wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich.  

2. Mandat członka organów Towarzystwa Doktorantów UJ wygasa na skutek: 

1) odwołania przez uprawniony organ zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu 

2) upływu kadencji lub złożenia rezygnacji z mandatu, 

3) utraty statusu uczestnika studiów doktoranckich, 

4) śmierci. 

3. Uchwały organów dotyczących spraw osobowych zapadają w głosowaniu tajnym. 

4. Na wniosek 10% członków organów uczestniczących w posiedzeniu prowadzący obrady 

może zarządzić głosowanie tajne również w innych kwestiach. 

 

Art.6 

 

1. Organami Towarzystwa Doktorantów są: Walne Zgromadzenie, Prezes, Rada oraz Komisja 

Rewizyjna. 

2. Towarzystwo Doktorantów realizuje zadania w zakresie przyznawania świadczeń pomocy 

materialnej dla doktorantów uczestnicząc w pracach Komisji Ekonomiczno – Socjalnej 

Towarzystwa Doktorantów oraz Komisji ds. Pomocy Materialnej Towarzystwa Doktorantów 

działających na podstawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego 

wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UJ. 

 

Walne Zgromadzenie 

Towarzystwa Doktorantów 

 

 

Art.7 

 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem uchwałodawczym i kontrolnym 

Towarzystwa Doktorantów. Walne Zgromadzenie obraduje w formie Zwyczajnego lub 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

2. Członkami Walnego Zgromadzenia są wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich.  

3. Członkowie Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 2 i 3 posiadają czynne i bierne 

prawo wyborcze do organów Towarzystwa Doktorantów. 
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4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę nie później niż na 2 miesiące 

przed upływem kadencji, na dzień przypadający nie później niż na 25 dni przed 

zakończeniem kadencji. 

5. W przypadku braku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 5, kompetencje do zwołania 

Walnego Zgromadzenia uzyskuje Komisja Rewizyjna. Zwołanie Walnego Zgromadzenia 

przez Komisję Rewizyjną następuje niezwłocznie. 

6. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

 

Art.8  

 

1. Obrady otwiera Prorektor ds. dydaktyki lub wskazana przez niego osoba. Obrady prowadzi 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybrany spośród jego uczestników.  

2. Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną oraz Sekretarza. 

3. Odwołania od wszelkich czynności dokonywanych podczas Walnego Zgromadzenia 

rozpatruje osoba, o której mowa w ust. 1. zd.1. 

4. Obrady Walnego Zgromadzenia są ważne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej 10% 

uprawnionych w I terminie. 

5. W przypadku niezebrania wymaganego kworum w I terminie, wymogu kworum z ust. 4 nie 

stosuje się do ważności obrad w II terminie, ale w obecności nie mniejszej niż 3% 

uprawnionych. Obrady Walnego Zgromadzenia we wszystkich terminach mogą się odbyć 

w tym samym dniu.  

 

Art.9 

 

1. Do zadań Walnego Zgromadzenia zalicza się: 

1) przyjęcie oraz zmiany regulaminu, 

2) wybór Rady oraz Komisji Rewizyjnej, 

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności 

Rady,  

4) rozpatrywanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, 

5) udzielanie absolutorium Prezesowi oraz Radzie z wykonanych obowiązków na posiedzeniu 

wyborczym, przed dokonaniem wyboru nowych władz,  

2. Nieudzielenie absolutorium Prezesowi oraz Radzie, powoduje, iż członkowie tych organów 

nie mogą kandydować do organów Towarzystwa Doktorantów UJ w następnej kadencji.  

3.Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie mogą być postanowienia 

z ust.1, pkt 3 – 5 oraz zmiany w regulaminie z wyjątkiem zmian wynikających z przepisów 

bezwzględnie obowiązującego prawa oraz Statutu UJ i powoływania  przed upływem ich 

kadencji, oraz dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. 

 

Art. 10 

 

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile przepisy 

niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej.  

 

Art.11 

 

1. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia przewodniczący, 

a zatwierdza Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem kolejności z ust. 2. 
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2. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien zawierać 

w szczególności: 

1) złożenie sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności organów, 

2) złożenie sprawozdania przez Komisje Rewizyjną, 

3) udzielenie absolutorium Prezesowi oraz Radzie w związku z wykonywanymi 

obowiązkami, 

4) krótkie przedstawienie kandydatów, 

5) wybór członków Rady. 

6) wybór członków Komisji Rewizyjnej, 

 

2. Organy przeprowadzające wybory, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ogłaszają wyniki 

wyborów w formie list wyborczych. Listy zawierają nazwiska i imiona wszystkich 

kandydatów oraz ilości uzyskanych głosów w kolejności od najwyższego do najniższego 

wyniku. 

 

Prezes 

Towarzystwa Doktorantów 

 
 

Art. 12 

 

 Prezes Towarzystwa Doktorantów jest organem wykonawczym. 

 

Art. 13 

 

1. Prezesa wybiera Rada bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu 

wyborczym spośród członków Rady. 

2. Na wniosek Prezesa, Rada może powołać bezwzględną większością głosów nie więcej niż 

trzech Wiceprezesów. Wiceprezes jest pełnomocnikiem Towarzystwa Doktorantów i jest 

upoważniony do załatwiania spraw w imieniu Prezesa, w zakresie przez niego ustalonym. 

3. Kadencja Prezesa oraz Wiceprezesów trwa jeden rok i rozpoczyna się od 1 stycznia, 

a kończy się z dniem 31 grudnia. 

4. Posiedzenie Rady, na którym dokonywany jest wybór Prezesa, prowadzi Przewodniczący 

lub członek Komisji Rewizyjnej powołany uchwałą komisji do pełnienia funkcji 

prowadzącego posiedzenie. 

5. Posiedzenie wyborcze kończy się w momencie ogłoszenia wyników wyboru Prezesa. 

 

 

Art. 14 

 

1. Prezes Towarzystwa Doktorantów może być odwołany większością 2/3 głosów obecnych 

w głosowaniu tajnym na posiedzeniu Rady, na podstawie wniosku zgłoszonego przez 5 

członków Rady. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 może być złożony na posiedzeniu poprzedzającym 

posiedzenie Rady, na którym zaplanowane jest głosowanie dotyczące odwołania Prezesa. 

3. Odwołanie Wiceprezesów dokonuje Rada bezwzględną większością głosów obecnych 

w głosowaniu tajnym, na podstawie uzasadnionego wniosku Prezesa. 
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Art. 15 

 

Prezes posiada kompetencje w następujących sprawach: 

1) reprezentowania Towarzystwa Doktorantów na zewnątrz, 

2) organizacji oraz prowadzenia siedziby oraz sekretariatu Towarzystwa Doktorantów,  

3) zwoływania i prowadzenia obrad Rady, 

4) delegowania w swoim zastępstwie Wiceprezesa do prowadzenia obrad Rady, 

5) delegowania spośród członków Rady osób do prowadzenia spraw w zakresie należących 

do jego kompetencji,  

6) podejmowanie decyzji w bieżących sprawach niezastrzeżonych dla innych organów. 

 

Art. 16 

 

1. W zakresie wykonywanych przez siebie obowiązków Prezes sporządza pisemne 

sprawozdania kwartalne przedstawiane na posiedzeniu Rady.  

2. Na Walnym Zgromadzeniu, Prezes przedstawia pisemne sprawozdanie z działalności 

w trakcie kadencji, w zakresie wykonywanych przez siebie obowiązków. 

 

Rada  

Towarzystwa Doktorantów 
 

Art. 17 

 

Rada Towarzystwa Doktorantów jest organem uchwałodawczym. 

 

Art. 18 

 

1. W skład Rady Towarzystwa Doktorantów zwanej dalej Radą wchodzi 12 członków 

wybranych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów spośród 

uczestników studiów doktoranckich. 

2. W przypadku zwolnienia mandatu członka Rady przed upływem kadencji, funkcję 

obejmuje osoba, która zajmuje kolejne miejsce na liście zawierającej wyniki wyborów, 

o której mowa w art. 11 ust. 2 o ile uzyskała bezwzględną większość głosów.  

3. Przepis z ust. 2 stosuje się odpowiednio do kolejnych uzupełnień składu Rady. Kadencja 

członków Rady pochodzących z uzupełnień kończy się wraz z upływem kadencji pozostałych 

członków. 

 

Art. 19 

 

Kadencja członków Rady trwa jeden rok i rozpoczyna się z dniem 1 stycznia, a kończy się 

w dniu 31 grudnia. 

 

Art. 20 

 

1. Rada obraduje na posiedzeniach.  

2. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes lub na jego wniosek jeden z Wiceprezesów. 

3. Posiedzenia są zwoływane co najmniej raz na dwa miesiące, w miejscu wyznaczonym 

przez organ uprawniony do jego zwołania. 

4. Pierwsze posiedzenie Rady, na którym dokonuje się wyboru Prezesa zwołuje Komisja 

Rewizyjna. 
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Art. 21 

 

1. Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady powinna być przesłana wszystkim członkom 

Rady na tydzień przed planowanym posiedzeniem. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 może być przekazana za pomocą elektronicznych 

środków porozumiewania się na odległość. 

3. Równolegle z zawiadomieniem członków Rady, zawiadamiani są w powyższy sposób 

członkowie Komisji Rewizyjnej. 

 

Art. 22 

 

W przypadku braku zwołania Rady w okresie dłuższym niż 3 miesiące od odbycia 

poprzedniego posiedzenia, kompetencję zwołania posiedzenia Rady uzyskuje Komisja 

Rewizyjna. 

Art. 23 

 

Do ważności posiedzenia Rady konieczna jest obecność co najmniej 6 członków.  

 

 

Art. 24 

 

1. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów, o ile 

przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. 

2. W przypadku równej liczby głosów, decydującym jest głos Prezesa. 

 

 

Art. 25 

 

 Do zadań Rady należy: 

1) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz Wiceprezesów, 

2) powoływanie i odwoływanie przedstawicieli do Senatu UJ, 

3) powoływanie i odwoływanie komisji, 

4) powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa, pełnomocników do wykonywania 

określonych zadań, 

5) przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań 

z działalności oraz sprawozdań finansowych,  

6) organizowanie wyborów przedstawicieli wydziałowych Towarzystwa Doktorantów, 

7) ustalanie polityki budżetowej,  

8) podejmowanie uchwał w sprawach bieżących. 

 

 

Art. 26 

 

1. W drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów Rada powołuje i odwołuje komisje 

oraz Przewodniczących, określając ich zakres i tryb działania. 

2. Przewodniczącym oraz członkiem komisji, o której mowa w ust. 1 może być uczestnik 

studiów doktoranckich. 
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Art. 27 

 

1. Obrady Rady są protokołowane. 

2. Protokół sporządza Sekretarz powołany przez Radę. 

 

 

Art. 28 

 

1. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć z głosem opiniodawczym członek Komisji 

Rewizyjnej. 

1.2.Rada może wyrazić zgodę na uczestnictwo pozostałych członków Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Polityka budżetowa 
 

Art. 29 

 

1. W drodze uchwały przyjętej większością 2/3 głosów Rada ustala budżet Towarzystwa 

Doktorantów UJ 

2. Budżet powinien określać podstawowe zadania oraz środki finansowe przeznaczone na ich 

realizację.  

3. W szczególności uchwała wskazuje dysponentów oraz wielkość środków finansowych 

przeznaczonych na poszczególne zadania oraz projekty.  

4. Budżet powinien zawierać środki finansowe przeznaczone na realizację podstawowych 

celów budżetowych, do których należą w szczególności:  

- działalność zeszytów naukowych prowadzonych przez TDUJ, 

- organizacja konferencji naukowych, 

- prowadzenie szkoleń, 

- działalność organizacyjno-administracyjna. 

5. Organy Towarzystwa Doktorantów oraz dysponenci środków finansowych zobowiązani są 

do postępowania zgodnie z budżetem, prowizorium budżetowym oraz uchwałami Rady. 

 

Art. 30 

 

1. Rada może w ramach budżetu przeznaczyć środki finansowe na wsparcie działalności 

naukowej, badawczej oraz kulturalnej prowadzonej przez doktorantów. 

2. Wsparcie finansowe, o którym mowa przyznawane jest na podstawie konkursów 

organizowanych przez TDUJ.  

3. Szczegółowy tryb, kryteria oraz zakres przyznawanej dotacji określone są w odrębnej 

uchwale Rady jako „Zasady finansowania działalności doktorantów”. 

 

 

 

Art. 31 

 

1. W ramach budżetu pozostawia się rezerwę budżetową przeznaczoną na realizację 

kolejnych zadań oraz projektów w trakcie trwania roku budżetowego. 

2. Dysponentem rezerwy budżetowej jest Rada. 

3. Rezerwa, o której mowa w ust. 1 nie może być mniejsza niż połowa środków finansowych 

przyznanych w ramach dotacji na działalność Towarzystwa Doktorantów UJ. 
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Art. 32 

 

1.W trakcie trwania roku budżetowego Rada uprawniona jest do wprowadzania zmian do 

budżetu.  

2. Zmiana może polegać m.in. na korekcie celów oraz wielkości środków finansowych 

przeznaczonych na ich realizację. 

3. Każda zmiana budżetu wymaga uchwały Rady.  

 

 

Art. 33 

 

1. Uchwała budżetowa powinna być przyjęta nie później niż 3 tygodnie od dnia rozpoczęcia 

roku budżetowego. 

2. W sytuacji opóźnienia przydziału dotacji budżetowej dla Towarzystwa Doktorantów UJ, 

Rada w terminie, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje prowizorium budżetowe. 

 

Art. 34 

 

1. W terminie do 2 tygodni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, na którym kończy się 

kadencja dotychczasowych organów, Rada przyjmuje w drodze uchwały sprawozdanie 

z wykonania budżetu. 

2. Co najmniej raz na 2 miesiące, szczegółowe sprawozdania na posiedzeniu Rady 

przedstawiają dysponenci środków budżetowych, o których mowa w art. 29 ust.3. 

3. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 sporządzone przez Radę, przedstawiane 

jest na Walnym Zgromadzeniu, na którym kończą kadencje dotychczasowe organy 

Towarzystwa Doktorantów UJ. 

 

 

Komisja Rewizyjna 

Towarzystwa Doktorantów 
 

Art. 35 

 

Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Towarzystwa Doktorantów.  

 

 

Art. 36 

 

1. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do: 

1) powoływania i odwoływania Przewodniczącego z grona własnych członków, 

2) uczestnictwa w posiedzeniach Rady, 

3) zwoływania posiedzenia Rady w sytuacji, gdy Prezes nie dokonał tego w terminie 1 

miesiąca od dnia, w którym powinno być zwołane posiedzenie według niniejszego 

regulaminu, 

4) przygotowania sprawozdania z prac Rady zawierającego własną ocenę wykonywanych 

zadań oraz sprawozdania z wykonania budżetu, 

5) pomocnictwa w prowadzeniu obrad Walnego zgromadzenia, 

6) prowadzenia pierwszego posiedzenia wyborczego Rady, o którym mowa w art. 20 ust. 4. 
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7) badania zgodności wydatków z założeniami budżetu. 

8) kontroli gospodarki majątkowej w tym kontroli finansów. 

2. W ramach swoich kompetencji Komisja Rewizyjna uprawniona jest do żądania wglądu do 

dokumentów, informacji i wyjaśnień od organów Towarzystwa Doktorantów oraz 

dysponentów środków finansowych. 

 

 

Art. 37 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków, którzy są wybierani przez Walne 

Zgromadzenie. 

2. Członkowstwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w innych 

organach Towarzystwa Doktorantów UJ. 

3. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok i rozpoczyna się z dniem 1 

stycznia, a kończy się w dniu 31 grudnia. 

4. W przypadku zwolnienia mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, 

funkcję obejmuje osoba, która zajmuje kolejne miejsce na liście zawierającej wyniki 

wyborów, o której mowa w art. 11 ust. 2. o ile uzyskała nie mniej niż 25% głosów.  

5. Przepis z ust. 4 stosuje się odpowiednio do kolejnych uzupełnień składu Komisji 

Rewizyjnej. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z uzupełnień kończy się 

wraz z upływem kadencji pozostałych członków. 

 

Art. 38 

 

Komisji Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwały w głosowaniu jawnym. 

 

 

Przedstawiciele  

Towarzystwa Doktorantów 
 

Art. 39 

 

1. Uczestnicy studiów doktoranckich powołują Przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów do 

poszczególnych Rad Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencje dwuletnie. 

2. Liczba przedstawicieli do poszczególnych Rad Wydziałowych ustalana jest zgodnie 

z postanowieniami § 32 ust. 2 i 4 Statutu UJ. 

3. W terminie do 45 dni licząc od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym zostały 

wyłonione pozostałe organy Towarzystwa Doktorantów, Rada przeprowadza wybory 

Przedstawicieli, o których mowa w ust.1. 

4. Wybór przedstawiciela dokonywany jest na pisemny wniosek 10 uczestników studiów 

doktoranckich danego wydziału, złożony na posiedzeniu wyborczym lub w siedzibie 

Towarzystwa Doktorantów w okresie poprzedzającym dzień wyborów.  

5. Rada niezwłocznie wydaje ogłoszenie zawierające termin oraz zasady wyboru 

przedstawicieli korzystając z uniwersyteckich oraz samorządowych środków przepływu 

informacji. 
6. Procedura, o której mowa w niniejszym artykule może być ponowiona w przypadku 

bezskutecznego wyboru przedstawicieli. 
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Art. 40 
 

W przypadku braku powołania Przedstawicieli dla poszczególnych wydziałów w terminie do 

60 dni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, Rada uzyskuje kompetencje do ich 

powołania. 

 

Art. 41 
 
Do kompetencji Przedstawicieli należy: 

1) reprezentacja Towarzystwa Doktorantów na posiedzeniach Rady Wydziału, 

2) zapewnienie należytego przepływu informacji pomiędzy uczestnikami studiów 

doktoranckich na wydziale a organami Towarzystwa Doktorantów, 

3) uczestnictwo na podstawie zaproszenia w pracach poszczególnych organów Towarzystwa 

Doktorantów, które dotyczącą bezpośrednio doktorantów reprezentowanych z danego 

wydziału, w szczególności w sprawach socjalno-bytowych, 

3) wykonywanie innych czynności zleconych, niezastrzeżonych dla organów Towarzystwa 

Doktorantów. 

 

 

Wybory elektorów doktoranckich 

 
Art. 42 

 

1. Wybory elektorów doktoranckich są bezpośrednie. 

2. Wyboru elektorów doktoranckich dokonuje Walne Zgromadzenie. 

3. Elektorzy doktoranccy wybrani przez Walne Zgromadzenie wchodzą w skład kolegium 

elektorów, o którym mowa w § 108 Statutu UJ. 

4. Postanowienia art. 7 ust. 1-2, 4 oraz art. 8 ust 1-4 niniejszego regulaminu stosuje się 

odpowiednio. 

 

Art. 43 
 

1. Walne Zgromadzenie, na którym ma być dokonany wybór elektorów doktoranckich 

zwoływane jest przez Uczelnianą Komisję Wyborczą na podstawie wniosku zgłoszonego 

przez Radę nie później niż na miesiąc przed pierwszym zebraniem kolegium elektorów, na 

dzień przypadający nie później niż na 14 dni przed pierwszym zebraniem kolegium 

elektorów. 

2. Obrady otwiera Przewodniczący lub członek Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 

3. Obrady prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybrany spośród jego 

uczestników.  

4. Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną oraz Sekretarza. 

 

 

Art. 44 
 

1. Kandydatury na elektorów doktoranckich składane są na Walnym Zgromadzeniu na 

podstawie pisemnego wniosku popartego 25 podpisami uczestników studiów doktoranckich.  



 

 11 

2. Wnioski powinny zawierać imiona i nazwiska, rok studiów doktoranckich, nazwa jednostki 

organizacyjnej, w której odbywają się studia oraz podpisy kandydata oraz osób popierających 

kandydaturę. 

 

Art. 45 
 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia dokonującego wyboru elektorów doktoranckich 

zawiera w szczególności: 

1) zgłaszanie kandydatur na elektorów doktoranckich, 

2) krótkie przedstawienie kandydatów,  

3) wybór elektorów doktoranckich, 

4) ogłoszenie wyników wyborów. 

 

Art. 46 
 

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru 6 elektorów doktoranckich zgodnie 

z postanowieniem § 109 ust.1 pkt. 4 Statutu UJ. 

2. Organy przeprowadzające wybory ogłaszają wyniki wyborów w formie list wyborczych. 

Listy zawierają nazwiska i imiona wszystkich kandydatów oraz liczbę uzyskanych głosów 

w kolejności od najwyższego do najniższego wyniku. 

3. Mandat elektora otrzymuje 6 kandydatów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na liście, 

o której mowa w ust. 2.  

 

Przepisy przejściowe i końcowe 
 

Art. 47 

 

1. Organem uprawnionym do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie jest Walne 

Zgromadzenie. 

2. Zmiany w regulaminie dokonuje się w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia 

większością 2/3 głosów na podstawie uzasadnionego wniosku.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 może być zgłoszony przez Radę lub przez grupę 75 

uczestników studiów doktoranckich mających status członka Walnego Zgromadzenia. 

4. Kadencja władz Towarzystwa Doktorantów UJ funkcjonujących w momencie wejścia 

niniejszego regulaminu kończy się z dniem 31 grudnia 2007 roku. 

5. Zarząd Towarzystwa Doktorantów funkcjonujący w momencie wejścia w życie niniejszego 

regulaminu przejmuje nazwę Rady. 

5. Postanowień art. 13 ust. 3, art. 18 ust.1, art. 19 i art. 33 nie stosuje się do prac organów 

funkcjonujących w momencie wejścia w życie niniejszego regulaminu. 

6. Regulamin wchodzi w życie z momentem stwierdzenia przez Senat UJ jego zgodności 

z ustawą oraz Statutem UJ.  

 

 

 


