REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO
FRYDERYKA CHOPINA

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zwany dalej
Regulaminem, określa zasady, organizację i tryb działania Samorządu, w tym rodzaje organów
kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje, a także tryb wyboru
przedstawicieli studentów do organów Uniwersytetu i jego jednostek organizacyjnych.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Komisji Rewizyjnej – rozumie się przez to Komisję Rewizyjną Samorządu Studentów UMFC;
2. Studenckiej Komisji Wyborczej – rozumie się przez to Komisję Wyborczą Samorządu
Studentów UMFC;
3. Przewodniczącym Zarządu – rozumie się przez to Przewodniczącego Zarządu Samorządu
Studentów;
4. Radzie Mieszkańców – rozumie się przez to Radę Mieszkańców DS. „Dziekanka”;
5. Radzie Studentów – rozumie się przez to Radę Studentów UMFC;
6. Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Samorządu Studentów UMFC;
7. Samorządzie – rozumie się przez to Samorząd Studentów UMFC;
8. Statucie – rozumie się przez to Statut UMFC;
9. Studentach – rozumie się studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina;
10. Uczelni - rozumie się przez to Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina;
11. Uniwersytecie – rozumie się przez to Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina;
12. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668 z późn. zm.);
13. Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Studentów UMFC;
14. Wiceprzewodniczącym Zarządu – rozumie się przez to Wiceprzewodniczącego Zarządu
Samorządu Studentów UMFC;
15. Wydziałowym Samorządzie – Wydziałowy Samorząd Studentów Filia UMFC w
Białymstoku;
16. Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Samorządu Studentów UMFC.
§3
1. Wszyscy studenci UMFC tworzą Samorząd.
2. Samorząd działa na podstawie Ustawy, Statutu, Regulaminu oraz innych aktów wewnętrznych
uczelni.
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§4
1. Do zadań Samorządu należy prowadzenie w Uczelni działalności w zakresie spraw
studenckich, w tym socjalnobytowych i kulturalnych, w szczególności:
1) uczestniczenie w realizacji misji Uczelni;
2) reprezentowanie ogółu studentów;
3) decydowanie w sprawach podziału środków finansowych przeznaczonych
przez Uczelnię na sprawy studenckie;
4) obrona praw studentów;
5) działanie na rzecz przestrzegania przez studentów zasad współżycia koleżeńskiego;
6) popieranie inicjatyw studenckich w zakresie nauki, kultury, publicystyki, sportu;
7) inspirowanie współpracy pomiędzy samorządami innych uczelni, organizacjami
studenckimi, instytucjami kulturalnymi i organizacjami pozarządowymi;
8) współdziałanie z Władzami Uczelni oraz nauczycielami akademickimi
w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu kształcenia studentów i stworzenia im
jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności;
9) współdziałanie z administracją Uczelni w zapewnianiu studentom koniecznej pomocy
materialnej;
10) opiniowanie projektów władz Uczelni w sprawach finansowych, dydaktycznych
i innych, których opiniowanie przez studentów przewidują odpowiednie akty prawne.
§5
Samorząd uczestniczy w realizacji zadań Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.
ORGANY SAMORZĄDU STUDENTÓW UMFC
1.
2.

3.
4.

5.

§6
Samorząd działa poprzez swoje organy oraz swoich przedstawicieli.
Organami Samorządu Studentów UMFC są:
1) Walne Zgromadzenie Studentów;
2) Przewodniczący Zarządu Samorządu;
3) Zarząd Samorządu;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Rada Studentów
6) Rada Mieszkańców DS. „Dziekanka”;
7) Wydziałowy Samorząd Studentów Filia UMFC
8) Studencka Komisja Wyborcza.
Pełnienie funkcji członka organów, o których mowa w §6 ust. 2, jest możliwe wyłącznie przez
osoby posiadające status studenta Uczelni oraz pełnię praw studenckich.
W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub członka Zarządu z powodu
ukończenia prowadzonych na Uniwersytecie studiów I stopnia oraz niezwłocznego podjęcia
przez tę osobę prowadzonych na Uniwersytecie studiów II stopnia, mandat jest ponownie
objęty bez konieczności przeprowadzania wyborów, jeżeli od wygaśnięcia mandatu
do momentu złożenia ślubowania nie minęło więcej niż 4 miesiące.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, do czasu ponownego nabycia praw studenckich
przez Przewodniczącego, Zarząd wybiera ze swojego grona osobę pełniącą obowiązki
Przewodniczącego.
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WALNE ZGROMADZENIE STUDENTÓW UMFC
§7
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu.
2. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy studenci Uczelni.
§8
1. Posiedzenia zwyczajne Walnego Zgromadzenia zwołuje się nie rzadziej niż raz w roku
akademickim.
2. Posiedzenia zwyczajne oraz posiedzenia nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia są zwoływane
przez:
1) Przewodniczącego Zarządu z własnej inicjatywy lub
2) Zarząd z własnej inicjatywy lub
3) Przewodniczącego Zarządu na wniosek co najmniej 20% wszystkich studentów
Uczelni.
3. Informacja o terminie, miejscu posiedzenia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz proponowany porządek obrad ogłaszany jest przez Przewodniczącego Zarządu
co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
4. Informacja o terminie, miejscu posiedzenia nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz proponowany porządek obrad ogłaszany jest przez Przewodniczącego Zarządu
co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Zwołane w tym
trybie Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje decyzje wyłącznie w sprawach, dla których
zostało zwołane.
§9
1. Przewodniczący Zarządu lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący Zarządu
albo członek Zarządu otwiera obrady Walnego Zgromadzenia i zarządza wybór
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Protokolanta Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady oraz reprezentuje Walne
Zgromadzenie na zewnątrz.
§ 10
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Protokolanta następuje w drodze jawnego
głosowania większością głosów.
§ 11
Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, chyba że przepis szczególny
stanowi inaczej.
§ 12
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) odwoływanie Przewodniczącego Zarządu;
2) odwoływanie Członków Zarządu w trybie określonym w § 36;
3) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
4) powoływanie i odwoływanie członków Studenckiej Komisji Wyborczej;
5) przyjmowanie raportów z prac Komisji Rewizyjnej dotyczących działalności organów
Samorządu;
6) uchwalanie Regulaminu i dokonywanie w nim zmian.
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§ 13
1. Walne Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego Zarządu w drodze uchwały podjętej
większością 2/3 głosów.
2. Po podjęciu uchwały, o której mowa w § 13 ust. 1, Studencka Komisja Wyborcza jest
zobowiązana do niezwłocznego przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu,
nie później niż w ciągu miesiąca od posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
§ 14
Walne Zgromadzenie może zażądać bieżącej informacji o działalności Zarządu od Przewodniczącego
Zarządu.
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
§ 15
1. Przewodniczący Zarządu kieruje pracami Zarządu.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy:
1) reprezentowanie Zarządu;
2) koordynowanie działalności wszystkich organów Samorządu;
3) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
4) przewodniczenie zebraniom i pracom Zarządu;
5) powoływanie i odwoływanie Wiceprzewodniczących Zarządu;
6) powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu do sprawowania czynności
określonych przez Przewodniczącego Zarządu;
7) zwoływanie i przewodniczenie obradom Rady Studentów;
8) powoływanie komisji do realizacji określonych zadań, w skład której musi wchodzić
co najmniej jeden członek Zarządu.
9) wskazywanie przedstawiciela samorządu studentów w Radzie Artystycznej,
10) wskazywanie przedstawicieli samorządu studentów, po jednym z każdego kierunku
studiów, w Komisji ds. Jakości Kształcenia.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

§ 16
Przewodniczącego Zarządu wybiera się w wyborach powszechnych, bezwzględną
większością głosów w głosowaniu tajnym.
Kandydat na Przewodniczącego musi posiadać status studenta na Uniwersytecie Muzycznym
Fryderyka Chopina.
Kadencja Przewodniczącego Zarządu trwa dwa lata.
Wybory Przewodniczącego Zarządu odbywają się nie później niż 15 października w roku
kalendarzowym, w którym upływa kadencja dotychczasowego Przewodniczącego Zarządu.
Przewodniczący Zarządu rozpoczyna swoją kadencję w dniu 16 października w roku
kalendarzowym, w którym został wybrany do pełnienia funkcji.
§ 17
Przewodniczący Zarządu powołuje Wiceprzewodniczących Zarządu w drodze zarządzenia.
Przewodniczący Zarządu może powołać nie więcej niż dwóch Wiceprzewodniczących
Zarządu.
Osoba pełniąca funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu musi spełniać kryteria, o których
mowa w §6 ust. 3. Osoba ta może sprawować mandat przedstawiciela wydziału.
Każdy Wiceprzewodniczący ma prawo reprezentować Zarząd samodzielnie.
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§ 18
5. Przewodniczący Zarządu lub Wiceprzewodniczący powołuje i odwołuje Koordynatorów
do realizacji określonych zadań.
6. Koordynatorzy działają w zakresie określonym pełnomocnictwem udzielonym
przez Przewodniczącego Zarządu lub Wiceprzewodniczących.
§ 19
W przypadku swojej nieobecności Przewodniczący Zarządu może udzielić pełnomocnictwa ogólnego
lub w zakresie określonych czynności Wiceprzewodniczącemu lub innemu członkowi Zarządu
do pełnienia obowiązków Przewodniczącego Zarządu.
§ 20
Pod koniec każdego roku akademickiego Przewodniczący Zarządu sporządza sprawozdanie
z działalności Zarządu i przekazuje je Rektorowi po uzyskaniu opinii Zarządu, nie później niż
do 30 września danego roku akademickiego.
§ 21
1. Kadencja Przewodniczącego Zarządu dobiega końca w przededniu terminu, o którym mowa
w § 16 ust. 5.
2. Mandat Przewodniczącego Zarządu wygasa również wskutek:
1) zrzeczenia się z pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu;
2) utraty praw, o których mowa w §6 ust. 3;
3) podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o odwołaniu Przewodniczącego
Zarządu;
4) przyznania mu urlopu dziekańskiego;
5) zaistnienia
przyczyny
zdrowotnej
uniemożliwiającej
pełnienie
funkcji
Przewodniczącego Zarządu powyżej 3 miesięcy.
ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW
§ 22
1. W skład Zarządu wchodzą:
1) Przewodniczący Zarządu Samorządu;
2) Wiceprzewodniczący Zarządu Samorządu;
3) Skarbnik;
4) Sekretarz;
5) Przedstawiciele Wydziałów.

1.
2.
3.
4.

§ 23
Kadencja Zarządu trwa 2 lata, równolegle z kadencją Przewodniczącego Zarządu Samorządu.
Wybory Przedstawicieli Wydziałów odbywają się̨ nie później niż 15 października w roku
kalendarzowym, w którym upływa kadencja dotychczasowego Zarządu, jednak nie wcześniej
niż w dniu wyborów Przewodniczącego Zarządu.
W sytuacji, o której mowa w §21 ust. 2, zarząd zwołuje posiedzenie, na którym wybiera
spośród swoich członków osobę, która będzie posiadać pełnię praw i obowiązków
Przewodniczącego.
W sytuacji innej niż §21 ust. 2 pkt. 2 Studencka Komisja Wyborcza jest zobowiązana
do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu niezwłocznie, nie później niż
w ciągu miesiąca od wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego.
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§ 24
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zarządu są niejawne.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie przerwy
wakacyjnej nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
4. W posiedzeniach Zarządu, oprócz członków Zarządu, mogą brać udział osoby zaproszone
przez Przewodniczącego Zarządu lub Zarząd.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek
1/3 członków Zarządu.
6. Przewodniczący Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz ustala ich porządek.
§ 25
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej.
2. W przypadku, w którym liczba głosów za i przeciw rozstrzygnięciu jest równa, decydujący
głos posiada Przewodniczący Zarządu.
3. Zarząd może podejmować decyzje w trybie obiegowym (głosowanie za pomocą środków
komunikacji elektronicznej) na wniosek Przewodniczącego Zarządu, chyba że co najmniej
jeden członek Zarządu zgłosi sprzeciw. Decyzje podjęte w tym trybie podlegają
zaprotokołowaniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
§ 26
1. Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) podejmowanie decyzji w sprawach określonych w Ustawie, Statucie Uczelni;
Regulaminie Studiów Uczelni, Regulaminie Przyznawania Pomocy Materialnej
Studentom Uczelni oraz w innych aktach prawnych;
2) opiniowanie projektów decyzji organów Uczelni w sprawach dotyczących studentów,
w szczególności z uwzględnieniem spraw socjalno-bytowych studentów;
3) opiniowanie programów studiów;
4) bieżące informowanie studentów o sprawach związanych z procesem dydaktycznym
i naukowym na Uczelni;
5) wykonywanie uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie;
6) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Samorządu Studentów i Sekretarza
Samorządu Studentów;
7) odwoływanie Wiceprzewodniczącego Zarządu większością 2/3 głosów;
8) zawieszenie w sprawowanych funkcjach przedstawiciela wydziału większością 2/3
głosów;
9) odwołanie przedstawiciela wydziału w przypadku stwierdzenia niewywiązywania się̨
przez niego z obowiązków większością 2/3 głosów;
10) proponowanie zmian w Regulaminie Samorządu;
11) proponowanie zmian w Regulaminie DS. „Dziekanka” oraz Regulaminie Rady
Mieszkańców DS. „Dziekanka”.

§ 27
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1. Zarząd ma prawo:
1) Korzystać z majątku i lokali będących w dyspozycji Samorządu oraz wykorzystywać
niezbędne środki materialne przyznane przez organy Uczelni w celu realizacji zadań
Samorządu.
2) Korzystać z pomocy wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni przy realizacji
swych zadań.
3) Korzystać z pomocy studentów w ramach wykonywanych działań samorządowych.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

§ 28
Zarząd powołuje i odwołuje Skarbnika zwykłą większością głosów.
Zarząd sprawuje nadzór nad działalnością Skarbnika.
Do kompetencji Skarbnika należy nadzór nad wydatkowaniem środków na cele studenckie
oraz bieżącą działalność Samorządu, a także przygotowanie sprawozdania z wykorzystania
środków materialnych, o których mowa w § 57 ust. 3, w danym roku akademickim.
Wszelkie decyzje dotyczące wydatkowania pieniędzy oraz przesunięć budżetowych powinny
być potwierdzone poprzez kontrasygnatę Skarbnika.
Nie można łączyć funkcji Skarbnika Zarządu z funkcją Przewodniczącego Zarządu.
Skarbnik nie może głosować przy podjęciu uchwał w sprawie odwołania Skarbnika.

§ 29
1. Zarząd powołuje i odwołuje Sekretarza zwykłą większością głosów.
2. Do obowiązków Sekretarza należy:
1) sporządzenie protokołu z posiedzenia Zarządu wraz z listą obecności;
2) prowadzenie dokumentacji Zarządu.
3. Sekretarz nie może głosować przy podjęciu uchwał w sprawie odwołania Sekretarza.
§ 30
1. Spośród studentów każdego wydziału wyłaniani są w drodze wyborów przedstawiciele
wydziału w Zarządzie.
2. Liczba Przedstawicieli wydziału w Zarządzie w zależności od liczby studentów na Wydziale
wynosi:
1) mniej niż 50 studentów – 1 przedstawiciel
2) 50-100 – 2 przedstawicieli
3) 100-200 – 3 przedstawicieli
4) Ponad 200 – 4 przedstawicieli
3. Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji Przedstawiciela Wydziału z innymi funkcjami
w Samorządzie.
§ 31
1. Kandydat na przedstawiciela wydziału w Zarządzie jest wybierany w drodze wyborów przez
studentów danego wydziału zgodnie z § 23 ust. 2.
2. Czynne prawo wyborcze w wyborach na przedstawiciela wydziału posiada każdy student
danego wydziału.
3. Bierne prawo wyborcze w wyborach na przedstawiciela wydziału posiada każdy student
danego wydziału, który wyraził zgodę na kandydowanie, z wyjątkiem studenta zawieszonego
w prawach studenta w całości oraz pozbawionego praw publicznych na podstawie
prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego.
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4. Przedstawiciel wydziału może być odwołany przez studentów danego wydziału, którzy zbiorą
co najmniej 60% podpisów studentów spośród ogólnej liczby studentów danego wydziału
pod wnioskiem w tej sprawie. Wniosek doręcza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 32
1. Do obowiązków przedstawicieli wydziałów należą w szczególności:
1)
2)
3)
4)

uczestniczenie w pracach Zarządu,
współdziałanie z innymi organami Samorządu,
informowanie studentów swojego wydziału o sprawach bieżących Samorządu,
wykonywanie
zadań
powierzonych
przez
Przewodniczącego
Zarządu,
Wiceprzewodniczących Zarządu lub Zarząd.
KOMISJA REWIZYJNA

1.
2.
3.
4.

§ 33
Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech studentów.
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, równolegle z kadencją Zarządu.
Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić funkcji członka Zarządu.

§ 34
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności organów Samorządu i ich zgodności ze Statutem UMFC,
Regulaminem Samorządu oraz innych wewnętrznych aktów prawnych Uczelni,
2) kontrolowanie dokumentacji organów Samorządu.
2. Komisja Rewizyjna w ramach wykonywania kompetencji, o których mowa w § 34 ust. 1, może
zobowiązać organ Samorządu do przedstawienia prowadzonej przez niego dokumentacji
w zakresie określonym we wniosku w terminie 14 dni od złożenia wniosku.
§ 35
1. Komisja Rewizyjna przedkłada raport z prac w danym roku akademickim Walnemu
Zgromadzeniu.
2. Przewodniczący Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej ma obowiązek zwołania Walnego
Zgromadzenia w celu przedłożenia raportu w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku.
3. Przewodniczący Zarządu ogłasza termin Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni
od wpłynięcia wniosku oraz zwołuje Walne Zgromadzenie nie wcześniej niż w terminie 7 dni
od ogłoszenia terminu Walnego Zgromadzenia.
§ 36
1. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu
oraz innych przepisów wewnętrznych Uczelni, Komisja Rewizyjna ma prawo złożyć wniosek
o odwołanie osoby sprawującej funkcję w Zarządzie.
2. Wniosek o odwołanie w prawach do wykonywania funkcji w Zarządzie Komisja Rewizyjna
składa w formie pisemnej Walnemu Zgromadzeniu. Wniosek o odwołanie członka zarządu
w trybie § 36 ust. 2 musi zawierać pisemne uzasadnienie.
3. Przewodniczący Zarządu ma obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie
określonym w § 35.
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4. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o odwołaniu członka Zarządu większością 2/3
głosów.
RADA STUDENTÓW
§ 37
1. Rada Studentów jest organem doradczym Przewodniczącego Zarządu.
2. W skład Rady Studentów wchodzą członkowie Zarządu, przedstawiciele studentów
w Senacie, przedstawiciele studentów w Radach Wydziałów oraz prezesi Kół ArtystycznoNaukowych i Organizacji Studenckich.
3. Rada Studentów zbiera się na posiedzeniach na wniosek Przewodniczącego Zarządu.
4. Rada Studentów podejmuje decyzje w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
5. Obradom Rady Studentów przewodniczy Przewodniczący Zarządu.
§ 38
Do kompetencji Rady Studentów należy wydawanie opinii, w szczególności w sprawach dotyczących
strategii rozwoju Uczelni, w tym oceny planów rozwojowych Uczelni uwzględniającej interes
studentów.
RADA MIESZKAŃCÓW DS. „DZIEKANKA”

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

§ 39
Rada Mieszkańców DS. „Dziekanka” jest reprezentantem mieszkańców DS. „Dziekanka”.
W skład Rady Mieszkańców DS. „Dziekanka” wchodzi pięciu studentów, których wybierają
mieszkańcy DS. „Dziekanka” ze swojego grona.
Kadencja Rady Mieszkańców DS. „Dziekanka” trwa rok.
Do kompetencji Rady Mieszkańców DS. „Dziekanka” należy:
1) występowanie z wnioskami dotyczącymi spraw mieszkańców DS. „Dziekanka” do
władz Uczelni oraz administracji DS. „Dziekanka”;
2) opiniowanie aktów prawnych władz uczelni oraz administracji DS. „Dziekanka”
dotyczących spraw związanych z zamieszkaniem w DS. „Dziekanka”;
3) zajmowanie stanowiska w przypadku występowania niepożądanych zachowań wśród
mieszkańców DS. „Dziekanka”.
Pozostałe kompetencje Rady Mieszkańców DS. „Dziekanka” określa Regulamin DS.
„Dziekanka” oraz Regulamin Rady Mieszkańców DS. „Dziekanka”.
Regulamin Rady Mieszkańców DS. „Dziekanka” jest uchwalany przez Radę Mieszkańców
DS. „Dziekanka” w porozumieniu z Kierownikiem DS. „Dziekanka” oraz Zarządem
Samorządu.
Rada Mieszkańców DS. „Dziekanka” składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności
Przewodniczącemu Zarządu, nie później niż 30 września danego roku akademickiego.
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WYDZIAŁOWY SAMORZĄD STUDENTÓW
FILIA UMFC W BIAŁYMSTOKU
§ 40
1. Wydziałowy Samorząd Studentów Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji
Muzycznej i Wokalistyki w Filii UMFC w Białymstoku jest organem Samorządu Studentów
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.
2. Nadzór nad działalnością Wydziałowego Samorządu sprawuje Przewodniczący Zarządu.
§ 41
Członkami Wydziałowego Samorządu są:
1)
2)
3)
4)

Przewodniczący Wydziałowego Samorządu;
Wiceprzewodniczący Wydziałowego Samorządu;
Przedstawiciele Kierunków;
Sekretarz Wydziałowego Samorządu.
§ 42

Do zadań Wydziałowego Samorządu należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)

współpraca z władzami Wydziału oraz Zarządem Samorządu;
informowanie studentów w sprawach bieżących;
pobudzanie studenckiej działalności artystycznej i naukowej;
udział w wydziałowym systemie zapewniania jakości kształcenia, a w szczególności
opiniowanie programów studiów.
§ 43

1. Przewodniczący Wydziałowego Samorządu wybierany jest zwykłą większością głosów
na zebraniu studentów Wydziału w głosowaniu tajnym.
2. Głosowanie jest ważne przy obecności minimum 30% uprawnionych do głosowania
w pierwszym terminie oraz niezależnie od liczby osób uprawnionych do głosowania w drugim
terminie.
3. Kadencja Przewodniczącego Wydziałowego Samorządu trwa 2 lata.
4. Wybory Przewodniczącego Wydziałowego Samorządu odbywają się nie później niż
15 października w roku kalendarzowym, w którym upływa kadencja dotychczasowego
Przewodniczącego Wydziałowego Samorządu.
5. Zebranie Wydziałowego Samorządu może zwołać Przewodniczący Wydziałowego
Samorządu z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) Przewodniczącego Zarządu;
2) co najmniej dwóch członków Wydziałowego Samorządu Studentów;
3) minimum 30% studentów Filii.
6. Wydziałowy Samorząd może podjąć uchwałę o odwołaniu Przewodniczącego Wydziałowego
Samorządu w trybie określonym w § 43 ust. 1 i 2.
§ 44
1. Przewodniczący Wydziałowego Samorządu mianuje Wiceprzewodniczącego Wydziałowego
Samorządu oraz Sekretarza Wydziałowego Samorządu.
2. Przewodniczący Wydziałowego Samorządu określa zakres obowiązków członków
Wydziałowego Samorządu.
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3. W przypadku swojej nieobecności Przewodniczący Wydziałowego Samorządu może udzielić
pełnomocnictwa ogólnego lub w zakresie określonych czynności Wiceprzewodniczącemu
lub innemu członkowi Wydziałowego Samorządu do pełnienia obowiązków
Przewodniczącego Wydziałowego Samorządu.
§ 45
1. Kadencja Wydziałowego Samorządu Studentów trwa 2 lata, równolegle z kadencją
Przewodniczącego Wydziałowego Samorządu Studentów.
2. Przedstawiciele Kierunków w Wydziałowym Samorządzie Studentów wyłaniani są spośród
studentów wszystkich kierunków w trybie określonym w § 43 ust. 1 i 2.
3. Wybory Przedstawicieli Kierunków odbywają się nie później niż 15 października w roku
kalendarzowym, w którym upływa kadencja dotychczasowego Wydziałowego Samorządu,
jednak nie wcześniej niż w dniu wyborów Przewodniczącego Wydziałowego Samorządu.
4. Liczba Przedstawicieli Kierunków w Wydziałowym Samorządzie jest zależna od ilości
studentów całego Wydziału. Wynosi:
1) mniej niż 90 – 3 przedstawicieli
2) 91-120 – 4 przedstawicieli
3) 121-150 – 5 przedstawicieli
4) ponad 150 – 6 przedstawicieli
5. W Wydziałowym Samorządzie powinien być co najmniej jeden Przedstawiciel każdego
kierunku studiów.
6. Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji Przedstawiciela Kierunku z innymi funkcjami
w Wydziałowym Samorządzie.
§ 46
Do końca czerwca każdego roku akademickiego Przewodniczący Wydziałowego Samorządu składa
Przewodniczącemu Zarządu Samorządu sprawozdanie z działalności Wydziałowego Samorządu.
STUDENCKA KOMISJA WYBORCZA
ORAZ KOLEGIUM ELEKTORÓW
§ 47
1. Studencka Komisja Wyborcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie
2. Kadencja Studenckiej Komisji Wyborczej trwa 2 lata, równolegle z kadencją Zarządu.
3. Studencka Komisja Wyborcza składa się od pięciu do siedmiu studentów, którzy wybierają
ze swojego grona Przewodniczącego Studenckiej Komisji Wyborczej i jego zastępcę.
4. Studencka Komisja Wyborcza przeprowadza wybory:
1) przewodniczącego Zarządu,
2) przedstawicieli Wydziałów w Zarządzie,
3) przedstawicieli studentów w Senacie,
4) przedstawicieli studentów w Radach Wydziałów,
5) Inspektora Chóru,
6) Inspektora Orkiestry.
5. Wybory przedstawicieli studentów w Senacie przeprowadza się na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie oraz w Statucie.
6. Przedstawicieli studentów w Radach Wydziałów wybiera się na każdą nową kadencję Senatu,
a następnie w wyborach uzupełniających w przypadku wygaśnięcia mandatu.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Senatu lub Rady Wydziału, o których mowa
w ust. 4 pkt 3 i 4, Studencka Komisja Wyborcza zobowiązana jest zawiadomić
przewodniczącego danego organu oraz niezwłocznie przeprowadzić wybory uzupełniające,
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nie później niż w terminie miesiąca od daty wygaśnięcia mandatu, przy czym, jeżeli mandat
wygasł w okresie od 1 czerwca do 30 września danego roku kalendarzowego, wybory
przeprowadza się nie później niż 15 października tego roku.
§ 48
W skład Kolegium Elektorów do wyboru Rektora jako przedstawiciele studentów wchodzą wszystkie
osoby posiadające na dzień ustalony przez Uczelnianą Komisję Wyborczą status studenta
i korzystające z pełni praw studenckich, i które do dnia wyznaczonego przez UKW złożyły
oświadczenia woli wchodzenia w skład Kolegium Elektorów i uczestniczenia w zebraniach
wyborczych oraz o spełnieniu przesłanek, o których mowa w § 22 ust. 4 Ordynacji stanowiącej
załącznik do Statutu.

ZASADY I TRYB WYBORÓW INSPEKTORA CHÓRU
I INSPEKTORA ORKIESTRY
§ 49
1. Studenci uczestniczący w zajęciach chóru wybierają inspektora chóru.
2. Studenci uczestniczący w zajęciach orkiestry wybierają inspektora orkiestry.
3. Głosowanie w sprawie wyboru inspektora chóru i inspektora orkiestry jest przeprowadzane
przez Studencką Komisję Wyborczą na zasadach określonych w ordynacji wyborczej
samorządu studentów.
4. Każdy student uczestniczący w zajęciach chóru może zgłosić kandydata na inspektora chóru.
5. Każdy student uczestniczący w zajęciach orkiestry może zgłosić kandydata na inspektora
orkiestry.
6. Studenci realizujący w danym roku akademickim przedmiot chór lub orkiestra posiadają
bierne prawo wyborcze w wyborze odpowiednio inspektora chóru albo inspektora orkiestry.
7. Kadencja inspektora chóru oraz inspektora orkiestry wynosi 2 lata.
8. Inspektor zespołu może zostać odwołany przed upływem kadencji na wniosek 2/3 studentów
biorących udział w realizacji przedmiotu w danym roku akademickim. Wniosek doręcza się
Studenckiej Komisji Wyborczej, która stwierdza zakończenie kadencji i zarządza wybory
nowego inspektora chóru lub inspektora orkiestry w terminie 14 dni od momentu doręczenia
wniosku.
ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW UMFC
§ 50
1. Studencka Komisja Wyborcza określa termin i formę zgłaszania kandydatów.
2. Jeżeli Studencka Komisja Wyborcza nie postanowi inaczej, kandydatów zgłasza się ustnie na
początku zebrania wyborczego.
§ 51
1. Zebranie wyborcze przeprowadza przewodniczący Studenckiej Komisji Wyborczej lub
w przypadku nieobecności Przewodniczącego Studenckiej Komisji Wyborczej, jego zastępca.
2. Studencka Komisja Wyborcza sporządza protokół z zebrania wyborczego.
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§ 52
1. Spośród osób biorących udział w głosowaniu wybiera się trzyosobową komisję skrutacyjną
w głosowaniu jawnym.
2. Komisja Skrutacyjna sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego głosowania.
§ 53
1. Wybory, o których mowa w § 46 ust. 4, są powszechne, równe, bezpośrednie
i przeprowadzane w głosowaniu tajnym.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Uczelni posiadającym
pełnię praw studenckich z wyjątkiem trybu określonego w § 47 ust. 1 i 2. a także wyborów
przedstawicieli studentów do Rad Wydziałów, w których czynne i bierne prawo wyborcze
przysługuje wyłącznie studentom danego wydziału.

§ 54
Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę głosów i kandydatów tych jest więcej
niż mandatów możliwych do uzyskania, przeprowadza się dodatkową turę głosowania z udziałem tych
kandydatów.
§ 55
Wyniki głosowania są ogłaszane przez Studencką Komisję Wyborczą w terminie dwóch dni
od przeprowadzenia wyborów przez ich wywieszenie w na tablicy ogłoszeń.
§ 56
1. Protesty wyborcze zgłasza się do Zarządu w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników
wyborów.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia procedury wyborczej określonej niniejszym
regulaminem lub uchwałą studenckiej komisji wyborczej, Zarząd podejmuje uchwałę
stwierdzającą nieważność wyborów zwykłą większością głosów.
3. W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów przez Zarząd, studencka komisja wyborcza
wyznacza nowy termin przeprowadzenia wyborów nie później niż w terminie 7 dni
od stwierdzenia nieważności.
§ 57
Do czasu powołania Studenckiej Komisji Wyborczej wszystkie jej kompetencje sprawuje Komisarz
Wyborczy powołany przez Przewodniczącego Zarządu.
FINANSE SAMORZĄDU STUDENTÓW UMFC
§ 58
1. Zarząd Samorządu Studentów uchwala projekt budżetu Samorządu Studentów na dany rok
akademicki w terminie nie późniejszym niż 31 sierpnia poprzedzającego roku akademickiego.
2. Zarząd przekazuje niezwłocznie projekt, o którym mowa w §57 ust. 1 Rektorowi UMFC
w terminie umożliwiającym Rektorowi wydanie po zasięgnięciu opinii Kanclerza i Kwestora
UMFC stosownego Zarządzenia przed rozpoczęciem roku akademickiego.
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3. Zarząd Samorządu Studentów sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych
przeznaczonych przez Uczelnię na sprawy studenckie nie rzadziej niż raz w roku
akademickim i udostępnia je w BIP na stronie podmiotowej Uczelni.
§ 59
Budżet Samorządu stanowić mogą także środki pieniężne pochodzące z darowizn przekazanych
Uczelni na rzecz Samorządu.
DOSTĘP DO INFORMACJI O SAMORZĄDZIE
§ 60
1. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej, osoba posiadająca status studenta Uczelni oraz pełnię praw studenckich ma prawo
do uzyskania informacji o działalności organów Samorządu i ich członków. Informacja ta jest
udostępniana przez właściwy organ Samorządu na ustny lub pisemny wniosek w terminie
14 dni.
2. Decyzja o odmowie udostępniania informacji, o której mowa w § 59 ust. 1 wymaga
pisemnego uzasadnienia właściwego organu Samorządu. Organ Samorządu odmawia
udostępnienia informacji w zakresie niezbędnym do ochrony prywatności osoby fizycznej.
§ 61
Dostęp do informacji o działalności organów Samorządu ma Rektor.
ZMIANA REGULAMINU SAMORZĄDU STUDENTÓW UMFC
§ 62
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu jego zgodności z Ustawą i Statutem
Uczelni przez Rektora.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu wprowadza się poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia
podjętą zwykłą większością głosów, po stwierdzeniu jej zgodności z Ustawą i Statutem
przez Rektora.
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