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Uchwała nr 89/XII/2011 
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 21 grudnia 2011 roku 
 

w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

§ 1 

W Regulaminie Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) W art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie : 

„W ramach TDUJ działają Komisja Ekonomiczno-Socjalna, Komisja do spraw Pomocy 

Materialnej, oraz Komisja ds. Collegium Medicum realizujące zadania w zakresie 

przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, na podstawie Regulaminu 

ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UJ.” 

 

2) Po art. 15 dodaje się art. 15 a w brzmieniu: 

1. Jeżeli Prezes nie może przejściowo sprawować swych funkcji obowiązki Prezesa 

tymczasowo wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprezes.  

2. W razie braku wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1 Prezesa zastępuje Wiceprezes 

wyznaczony przez Radę w trybie określonym w art. 13. 

3. Jeżeli nie powołano wiceprezesów, Rada w trybie określonym w art. 13, wyznacza do 

sprawowania zastępstwa Prezesa jednego ze swych członków. 

4. W sytuacji opisanej w ust. 2 i 3 Komisja Rewizyjna zwołuje posiedzenie Rady w 

ciągu 5 dni roboczych od dnia powstania przeszkody w sprawowaniu przez Prezesa 

swych funkcji. 

5. W razie wygaśnięcia mandatu Prezesa, członek Rady wyznaczony przez nią w trybie 

określonym w art. 13, wykonuje tymczasowo jego obowiązki, do czasu wyboru 

nowego Prezesa.  

6. Osoba zastępująca Prezesa nie może złożyć wniosków, o których mowa w art. 13 ust. 

2 i w art. 16a ust. 5 
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3) W art.16 a po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

4.a Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio w wypadku gdy Prezes nie może trwale 

sprawować swego urzędu ze względu na stan zdrowia. 

  

4) W art. 20 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

4a. Ustępująca Komisja Rewizyjna może, po dokonaniu przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie wyboru członków Rady na następną kadencję, wyznaczyć termin 

posiedzenia, o którym mowa w ust. 4, także na dzień przypadający przed 

rozpoczęciem kadencji nowo wybranej Rady. Prezes wybrany na posiedzeniu 

zwołanym w takim terminie rozpoczyna pełnienie swoich funkcji z dniem rozpoczęcia 

kadencji nowo wybranej Rady  

  

5) W art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady wraz z porządkiem obrad przesyłana jest 

wszystkim członkom Rady co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. 

 

6)  Art. 22 otrzymuje brzmienie : 

W przypadku niezwołania Rady przez okres 2 miesięcy od dnia odbycia poprzedniego 

posiedzenia, kompetencję zwołania posiedzenia Rady uzyskuje Komisja Rewizyjna. 

Komisja Rewizyjna zwołuje posiedzenie Rady w ciągu 7 dni roboczych od dnia 

upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wyznaczając jednocześnie 

jego datę na dzień przypadający nie później niż 14 dni od daty zwołania. 

 

7) W art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

ust. 2 Prezes glosuje jako ostatni. W przypadku równej liczby głosów - rozstrzyga glos 

Prezesa. 
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8) W art. 39 : 

 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Doktoranci wybierają Przedstawicieli TDUJ zwanych dalej 

przedstawicielami do poszczególnych rad wydziałów i instytutów UJ na 

kadencje dwuletnie. Kadencja przedstawicieli rozpoczyna się w dniu wyboru. 

  b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

Przedstawiciel przed końcem kadencji obowiązany jest, w terminie 

zapewniającym ciągłość sprawowania mandatu, zebrać podpisy pod 

wnioskiem, o którym mowa w art. 39 ust. 4. Przepis ten nie wyklucza prawa 

doktorantów danej jednostki organizacyjnej do zbierania podpisów pod takim 

wnioskiem. W razie nie zebrania w ciągu 60 dni od dnia upływu kadencji 

odpowiedniej liczby podpisów Rada korzysta z uprawnienia określonego w art. 

40 

 9) Art. 41 otrzymuje brzmienie: 

Do zadań Przedstawicieli należy: 

1) reprezentacja TDUJ na posiedzeniach rad wydziałów i instytutów, 

2) zapewnienie należytego przepływu informacji pomiędzy doktorantami na 

wydziałach i instytutach a organami TDUJ,  

3) uczestnictwo na podstawie zaproszenia w pracach poszczególnych organów TD 

UJ, które dotyczącą bezpośrednio doktorantów reprezentowanych z danego 

 wydziału, w szczególności w sprawach socjalno-bytowych, 

4) wykonywanie innych czynności zleconych, niezastrzeżonych dla organów 

TDUJ. 

5) Zwoływanie w razie potrzeby zebrania doktorantów w danej jednostce 

6) Składanie Radzie i Komisji Rewizyjnej raz na rok, oraz na koniec swej 

kadencji, sprawozdania ze swej działalności. 

 

10) Art. 41 a otrzymuje brzmienie: 

1. Rada powołuje przedstawicieli samorządu doktorantów UJ do Senatu UJ. 
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2. Kadencja przedstawicieli doktorantów do Senatu UJ trwa 1 rok.  

3. Rada może odwołać przedstawiciela samorządu doktorantów UJ do Senatu UJ 

uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym, większością trzech czwartych głosów, 

w obecności co najmniej 8 jej członków. 

4. Wniosek o odwołanie przedstawiciela samorządu doktorantów UJ do Senatu 

UJ może zgłosić na posiedzeniu Rady co najmniej 6 jej członków. Art. 16a ust. 

2 zd. 2 i ust. 3-4 stosuje się odpowiednio. 

  

11) Po art. 41 a dodaje się art. 41 b w brzmieniu: 

1. Zebranie doktorantów danej jednostki organizacyjnej odwołuje przedstawiciela 

TDUJ w radzie wydziału lub instytutu w drodze uchwały podjętej większością 

¾ głosów doktorantów uczestniczących w Zebraniu, w obecności co najmniej 

2/3 doktorantów danej jednostki organizacyjnej, w głosowaniu tajnym. 

2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust.1 zwany dalej wnioskiem o 

odwołanie, może złożyć co najmniej połowa doktorantów danej jednostki 

organizacyjnej. Wniosek o odwołanie musi mieć formę pisemną oraz zawierać 

uzasadnienie. Wniosek składa się w siedzibie TDUJ. 

3. Zebranie doktorantów mające rozpatrzyć wniosek o odwołanie, zwołuje 

Komisja Rewizyjna na dzień przypadający nie wcześniej niż 7 dni i nie później 

niż 21 dni od dnia złożenia wniosku. 

4. Wniosek o odwołanie jest opiniowany przez Komisję Rewizyjną. 

5. Przedstawiciel, którego dotyczy wniosek o odwołanie ma prawo, przed 

głosowaniem, przedstawić swoje stanowisko na Zebraniu doktorantów. 

6. Rada TDUJ zarządza wybory nowego przedstawiciela na dzień przypadający 

nie później niż w ciągu 21 dni od dnia podjęcia przez Zebranie doktorantów 

uchwały od odwołaniu. 

7. W razie odrzucenia wniosku o odwołanie, powtórny wniosek dotyczący tego 

samego przedstawiciela może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 

miesięcy od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku. 

8.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


