REGULAMIN
SAMORZADU STUDENTÓW AKADEMII
MEDYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Samorząd Studentów Akademii Medycznej w Białymstoku, zwany dalej Samorządem,
stanowią wszyscy studenci Akademii.
2. Samorząd działa na podstawie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca
2005 r. (Dz.U.164/05 poz. 1365) zwanej dalej ustawą, Statutu Akademii Medycznej w
Białymstoku oraz niniejszego Regulaminu.
3. Organy Uczelni zapewniają niezbędne środki materialne na funkcjonowanie
Samorządu.
§2
1. Samorząd działa poprzez swoje Organy wyłaniane w drodze wyborów.
2. Organy Samorządu są jedynym reprezentantem ogółu studentów.
3. Organy Samorządu są odpowiedzialne przed swoimi wyborcami za działania
określone niniejszym Regulaminem.
4. Członkowie Organów Samorządu mają obowiązek uczestniczenia w pracach
Samorządu.
§3
1. Samorząd ma prawo prowadzenia działalności kulturalnej, wydawniczej oraz może
tworzyć i nadzorować koła zainteresowań obejmujące działalność kulturalną,
sportową, turystyczną i naukową oraz radiowęzły studenckie.
§4
1. Dla realizacji zadań określonych niniejszym Regulaminem Samorząd może korzystać
z wszelkich dóbr materialnych będących w posiadaniu Akademii Medycznej takich
jak: pomieszczenia, urządzenia poligraficzne, środki przekazu informacji, w zakresie
ustalonym z Władzami Uczelni.

2. Decyzje Władz Uczelni dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na cele studenckie
podejmowane są w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów.

§5
1. Do zadań Samorządu należy w szczególności:
a) reprezentacja i obrona interesów środowiska studenckiego, poszczególnych
jego grup i indywidualnych studentów
b) decydowanie w sposób jawny, na zasadach określonych w Ustawie i
przepisach wydanych na jej podstawie o rozdziale środków przeznaczonych na
cele studenckie
c) współdecydowanie w sprawach pomocy materialnej oraz nagród
przyznawanych za wyniki w nauce
d) inicjowanie, popieranie, współuczestnictwo i podejmowanie działań na rzecz
prawidłowego i zgodnego z potrzebami studiujących przebiegu procesu
dydaktycznego
e) inicjowanie i popieranie naukowych, kulturalnych, turystycznych, sportowych
i innych inicjatyw studenckich
f) wyrażanie opinii środowiska studenckiego Uczelni w sprawach ważnych dla
życia Kraju oraz środowiska medycznego
g) opiniowanie projektów i występowanie o zmianę przepisów dotyczących
środowiska akademickiego
h) zabieganie o godziwe warunki życia i nauki studentów
i) organizowanie zgromadzeń i manifestacji studenckich, zgodnie z obowiązującymi
przepisami
j) swobodne informowanie środowiska akademickiego i Władz Uczelni o swoim
stanowisku i działalności, prowadzenie działalności informacyjnej, a w
szczególności wydawniczej
k) obrona interesów studentów w sprawach spornych z Władzami, Nauczycielami
Akademickimi i Administracją Uczelni.
2. Samorząd przez swoje organy:
a) działa na rzecz samorządności wyższych uczelni
b) działa na rzecz demokracji w środowisku akademickim
c) działa na rzecz swobodnego zrzeszania się studentów
d) może prowadzić niezależne badania o charakterze ekonomicznym i socjalnym
nad poziomem życia studentów oraz merytorycznym i metodycznym, nad
programem studiów, jego realizacją i sposobem nauczania.
§6
Organy Samorządu mają prawo do realizacji swoich zadań, mogą powoływać stałe lub doraźne
Komisje Programowe.

DZIAŁ II
ORGANY SAMORZĄDU NA SZCZEBLU UCZELNI
§7
Organami Samorządu na szczeblu Uczelni są:
1. Parlament Studentów Akademii Medycznej (Parlament).
2. Zarząd Samorządu Studentów Akademii Medycznej (ZSSAM).

ROZDZIAŁ I
PARLAMENT STUDENTÓW
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§8
Parlament Studentów Akademii Medycznej w Białymstoku, zwany dalej Parlamentem jest
najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów Akademii Medycznej w
Białymstoku.

ZADANIA PARLAMENTU
§9
Parlament podejmuje swoje decyzje oraz wyraża swoje zdanie w formie uchwał i opinii.
§ 10
Do wyłącznej kompetencji Parlamentu należą:
1. Uchwalanie Regulaminu i dokonywanie w nim zmian przed uchwaleniem go przez
Senat AMB.
2. Wybór i odwoływanie Przewodniczącego Parlamentu Studentów.
3. Zatwierdzanie i odwoływanie Prezydium Parlamentu.
4. Zatwierdzanie i odwoływanie pozostałych Członków Zarządu Samorządu Studentów.
5. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i Członków Zarządu.
6. Wybór przedstawicieli Samorządu do ogólnopolskich Władz Samorządowych.
7. Wybór Członków Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego.
8. Opiniowanie planów studiów i programów nauczania.
9. Wnioskowanie do Dziekana wydziału w sprawie
przekazania
uprawnień
wynikających z art. 176 ust.1 i ust. 2 ustawy.
10. Udział w podziale dotacji , o której mowa w art.94 ust.1 pkt.7 i ust.4 ustawy.
11. Delegowanie przedstawicieli do Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji
Stypendialnej.

12. Ustalanie w porozumieniu Rektorem wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta
uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i
stypendium mieszkaniowe.
13. Ustalanie w porozumieniu z Rektorem szczegółowego regulaminu ustalania
wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów,
o których mowa w art.173 ust.1 pkt 1-3 i 6-8, w tym szczegółowych kryteriów i trybu
udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, wzór wniosku o przyznanie
stypendium socjalnego oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta.
14. Nadzór na działalnością Organizacji Studenckich działających na AMB.
15. Podejmowanie decyzji o podjęciu strajku.
16. Uchylanie sprzecznych z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu
decyzji organów Samorządu oraz Organizacji Studenckich.
17. Podejmowanie decyzji w sprawie przeprowadzania referendum i konsultacji
społecznych wśród Studentów.
18. Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Parlamentu.
19. Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających przedstawicieli
studentów do organów kolegialnych AMB.
20. Wyrażanie zgody w sprawie kandydatury prorektora i prodziekana ds. studenckich.

POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW
§ 11
1. Kadencja Parlamentu trwa dwa lata.
2. Parlament liczy 9 osób.
3. Parlament tworzą:
a) Przewodniczący Parlamentu,
b) Wiceprzewodniczący Parlamentu,
c) Sekretarz Parlamentu,
d) Pozostali Członkowie Parlamentu.
4. Członkowie Parlamentu wybierani są spośród wszystkich Studentów Akademii
Medycznej w Białymstoku na drodze powszechnych wyborów przeprowadzanych
przez Komisję Wyborczą Samorządu Studenckiego.
5. Szczegóły wyborów Członków Parlamentu precyzuje Regulamin Wyborów do
Parlamentu Studentów Akademii Medycznej w Białymstoku (załącznik nr 1
niniejszego Regulaminu).

§ 12
Utrata Członkostwa w Parlamencie następuje poprzez:
1. Zrzeczenie się funkcji Członka Parlamentu.

2. Utraty praw studenckich.
3. Kary dyscyplinarnej.
4. Prawomocnego wyroku Sądu RP.

§ 13
W przypadku utraty członkostwa w Parlamencie przez wybranego Członka, Parlament może
zadecydować o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających, których zasady precyzuje
Regulamin Wyborów Uzupełniających Parlamentu Studentów AMB (załącznik nr 2
niniejszego Regulaminu).

§ 14
Zawieszenie w obowiązkach Członka Parlamentu:
1. Na wiosek Przewodniczącego Parlamentu, Parlament może zawiesić Członka
Parlamentu w jego obowiązkach.
2. Zawieszeniu w swoich obowiązkach ulega każdy Członek Parlamentu, przeciwko
któremu prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne lub sądowe.
3. Zawieszenie jest na czas określony.

ZWOŁYWANIE I PRZEBIEG POSIEDZEŃ
§ 15
Parlament zbiera się nie rzadziej niż dwa razy w ciągu semestru.
§ 16
1. Posiedzenie Parlamentu zwołuje Przewodniczący Parlamentu z własnej inicjatywy lub
na wniosek:
a) JM Rektora
b) Przewodniczącego Zarządu
c) trzech Członków Parlamentu
d) co najmniej pięćdziesięciu studentów
e) trzech Starostów lub Rad Starostów poszczególnych lat studiów
2. Posiedzenie musi się odbyć najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia
wniosku.
§ 17

1. Posiedzenie Parlamentu prowadzi Przewodniczący Parlamentu lub wyznaczony przez
niego Członek Parlamentu.
2. Quorum do podejmowania uchwał, opinii i decyzji stanowi ponad połowa Członków
Parlamentu.
3. Parlament podejmuje decyzje, opinie i uchwały zwykłą większością głosów chyba, że
postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
4. W sprawach personalnych Parlament podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym, w
pozostałych w jawnym chyba, że wpłynie wniosek o utajnienie głosowania.
§ 18
1. Posiedzenia Parlamentu są otwarte dla wszystkich Studentów Akademii Medycznej w
Białymstoku o ile Parlament nie postanowi inaczej; mogą w nich uczestniczyć z
głosem doradczym osoby zaproszone przez Parlament.

WŁADZE PARLAMENTU
§ 19
Przewodniczący Parlamentu:
1. Przewodniczący Parlamentu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Parlamentu
spośród jego Członków na wniosek Członka Parlamentu w głosowaniu tajnym
bezwzględna większością głosów w obecności ponad połowy Członków Parlamentu.
2. Na tym samym posiedzeniu Przewodniczący Parlamentu proponuje kandydaturę
Wiceprzewodniczącego Parlamentu i Sekretarza Parlamentu.
3. Parlament jednocześnie zatwierdza wszystkie kandydatury. Nie zatwierdzenie choćby
jednej powoduje konieczność przedstawienia przez Przewodniczącego Parlamentu w
ciągu następnego tygodnia powtórnych kandydatur. Ponowny brak akceptacji
Parlamentu jest równoznaczny z udzieleniem Przewodniczącemu Parlamentu votum
nieufności.
4. Kadencja Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Parlamentu trwa
dwa lata i rozpoczyna się z chwilą wyboru, a kończy się z chwilą wyboru
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Parlamentu nowej kadencji.
5. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Parlamentu może zostać odwołany
przez Parlament bezwzględną większością głosów przy obecności ponad połowy
Członków Parlamentu Studentów na wniosek:
a) JM Rektora
b) trzech Członków Parlamentu
c) stu Studentów

6. Udzielenie votum nieufności wobec Przewodniczącego Parlamentu jest równoznaczne
z odwołaniem Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Parlamentu.
7. Zadania Przewodniczącego Parlamentu:
a) reprezentuje Parlament na zewnątrz
b) kieruje pracami Parlamentu
c) zwołuje i prowadzi posiedzenia Parlamentu
d) współpracuje z Zarządem Samorządu Studentów
e) wraz z Wiceprzewodniczącym i Sekretarzem Parlamentu podejmuje uchwały
w okresie pomiędzy posiedzeniami Parlamentu, o których jest zobowiązany
poinformować jego Członków
f) w uzasadnionych przypadkach może przekazać część swoich uprawnień
Członkowi Parlamentu
g) informuje Władze Uczelni o bieżącej działalności Parlamentu
8. Zadania Wiceprzewodniczącego Parlamentu:
a) wypełnia zadania Przewodniczącego Parlamentu w czasie jego nieobecności
b) współpracuje z Zarządem Samorządu Studentów
9. Zadania Sekretarza Parlamentu:
a) protokołuje posiedzenia Parlamentu
b) prowadzi archiwum Parlamentu

PEŁNOMOCNICTWA
§ 20
1. Parlament może powoływać swoich Pełnomocników.
2. Pełnomocnictwa udziela się w związku z określonym celem.
3. Pełnomocnictwa udzielane są na okres kadencji Parlamentu lub na czas wynikający z
celu dla realizacji, którego pełnomocnictwo zostało udzielone.
4. Pełnomocnictwo udzielone na czas kadencji Parlamentu wygasa najpóźniej po
upływie trzech miesięcy od jej zakończenia.
5. Pełnomocnictwo może być odwołane w toku kadencji przez Parlament.

ROZDZIAŁ II

ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 21
Zarząd Samorządu Studentów Akademii Medycznej w Białymstoku, zwany dalej Zarządem
jest uczelnianym Organem Wykonawczym Samorządu.
§ 22
1. Zarząd realizuje zadania Samorządu wynikające z § 5 i innych przepisów niniejszego
Regulaminu, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych organów
Samorządu.
2. Zarząd reprezentuje Samorząd na zewnątrz i jest uprawniony do podejmowania
decyzji wynikających z treści § 5 i 6.

ZADANIA ZARZĄDU
§ 23
Sprawami należącymi do kompetencji Zarządu są w szczególności:
1. Reprezentowanie społeczności studenckiej Akademii Medycznej w Białymstoku
wobec Władz Uczelni oraz innych podmiotów,
2. Opracowanie i realizacja budżetu Samorządu, po zatwierdzeniu przez Parlament
preliminarza wydatków.
3. Podejmowanie decyzji lokalowych będących w gestii Organów Samorządu.
4. Zgłaszanie wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących studentów
Akademii Medycznej w Białymstoku.
5. Wyrażanie sprzeciwu wobec Władz Uczelni, Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Ministerstwa Zdrowia oraz innych organów naruszających prawa i interesy
studenckie.
6. Prowadzenie rokowań w sporach zbiorowych i po wyczerpaniu innych możliwości,
przedstawienie Parlamentowi Studentów wniosku o proklamowanym strajku.
7. Zgłaszanie inicjatyw, wyrażanie opinii w imieniu ogółu studentów Akademii
Medycznej w Białymstoku w sprawach ważnych dla środowiska, w szczególności
związanych z procesem kształcenia i wychowania w Szkołach Wyższych, a także
określenia trybu działań w przepadkach jak np. prowadzenie sondażu w środowisku.

8. Kontrola frekwencji Senatorów studenckich na posiedzeniach Senatu AMB i
Członków Rad Wydziałów na posiedzeniach tych Rad.
9. Formułowanie wniosków do Parlamentu o odwołanie Senatorów studenckich bądź
Członków Rad Wydziałów.
§ 24
Do obowiązków Zarządu należy:
1. Postępowanie zgodnie z uchwałami Parlamentu Studentów i realizowanie ich w
praktyce.
2. Utrzymywanie stałego kontaktu z Władzami Uczelni.
3. Zbieranie się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
4. Informowanie środowiska studenckiego o aktualnych sprawach dotyczących
społeczności akademickiej, działaniach Zarządu i Parlamentu oraz przebiegu
kontaktów z Władzami Uczelni.
5. Odpowiadanie na pytania Członków Parlamentu w sprawach bieżących na tym samym
posiedzeniu Parlamentu; odpowiadanie na interpelacje w sprawach innych na
pierwszym posiedzeniu Parlamentu po upływie dwóch tygodni od złożenia
interpelacji.
6. Przedstawienie Parlamentowi Studentów na kolejnym posiedzeniu sprawozdania z
prac Zarządu w okresie miedzy posiedzeniami.
7. Podejmowanie działań interwencyjnych w celu obrony praw i interesów studentów.
8. Podejmowanie działań mających na celu integrację środowiska studenckiego
Akademii Medycznej w Białymstoku.

POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW
§ 25
1. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
2. Zarząd liczy siedmiu Członków.
3. Zarząd tworzą:
a) Przewodniczący Zarządu
b) Wiceprzewodniczący Zarządu
c) Sekretarz Zarządu
d) pozostali Członkowie Zarządu

4. Przewodniczący Zarządu wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Parlamentu
Studentów spośród jego Członków zwykłą większością głosów, przy obecności ponad
połowy składu Parlamentu.
5. Najpóźniej na kolejnym posiedzeniu Parlamentu Przewodniczący Zarządu proponuje
Parlamentowi do zatwierdzenia pełen skład Zarządu.
6. Parlament zatwierdza pełen skład Zarządu zwykłą większością głosów. Nie
zatwierdzenie zaproponowanego składu Zarządu powoduje konieczność
przedstawienia przez Przewodniczącego Zarządu w ciągu następnych dwóch tygodni
powtórnej propozycji składu Zarządu. Ponowny brak zatwierdzenia składu Zarządu
jest równoznaczny z udzieleniem Przewodniczącemu Zarządu votum nieufności.
7. Członkiem Zarządu może być każdy student Akademii Medycznej w Białymstoku.

8. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Zarządu mogą zostać odwołani
przez Parlament bezwzględną większością głosów przy obecności ponad połowy
Członków Parlamentu na wniosek:
a) JM Rektora
b) pięćdziesięciu Studentów
c) trzech Członków Parlamentu
9. Udzielenie votum nieufności Przewodniczącemu Zarządu jest równoznaczne z
odwołaniem całego Zarządu.

§ 26
Utrata członkostwa w Zarządzie następuje poprzez:
1. Zrzeczenie się funkcji Członka Zarządu.
2. Odwołanie Członka przez Parlament Studentów na wniosek Przewodniczącego
Zarządu.
3. Utraty praw studenckich.

ZWOŁYWANIE I PRZEBIEG POSIEDZEŃ
§ 27
1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu z własnej inicjatywy lub na
wniosek:
a) JM Rektora,
b) Członka Zarządu,

c) Przewodniczącego Parlamentu Studentów.
2. Posiedzenie musi odbyć się najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia
wniosku.
§ 28
1. Posiedzenie Zarządu prowadzi Przewodniczący Zarządu lub wyznaczony przez niego
Członek Zarządu.
2. Quorum do podejmowania uchwał i decyzji stanowi obecność ponad połowy
Członków.
3. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów chyba, że postanowienia
niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
4. W sprawach personalnych Zarząd podejmuje decyzje w głosowaniu tajnym, w
pozostałych w jawnym chyba, że wpłynie wniosek o utajnienie głosowania.

§ 29
1. Posiedzenia Zarządu są otwarte dla wszystkich Studentów Akademii Medycznej w
Białymstoku o ile Zarząd nie postanowi inaczej; mogą w nich uczestniczyć z głosem
doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 30
Przewodniczący Zarządu:
1. Reprezentuje Zarząd na zewnątrz.
2. Kieruje pracami Zarządu.
3. Zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu.
4. Wydaje zarządzenia.
5. W uzasadnionych przypadkach może przekazać część swoich uprawnień Członkowi
Zarządu.
6. Informuje Władze Uczelni o bieżącej działalności Zarządu.
7. Wraz z Wiceprzewodniczącym i Sekretarzem Zarządu:
a) wykonuje decyzje Zarządu
b) prowadzi bieżące prace Zarządu
c) podejmuje decyzje w okresie między posiedzeniami Zarządu, o których jest
zobowiązany poinformować jego Członków
§ 31

Wiceprzewodniczący Zarządu:
1. Wypełnia zadania Przewodniczącego Zarządu w czasie jego nieobecności.
2. Współpracuje z Parlamentem.
§ 32
Sekretarz Zarządu:
1. Prowadzi ewidencję Organizacji Studenckich działających na Akademii Medycznej w
Białymstoku.
2. Prowadzi ewidencję wszystkich starostów.
3. Protokołuje posiedzenia Zarządu i sporządza listy obecności na posiedzeniach.

DZIAŁ III
SENATOROWIE STUDENCCY
§ 33
Senatorowie Studenccy zwani dalej Senatorami są reprezentantami Samorządu w Senacie
Akademii Medycznej w Białymstoku.
§ 34
Senatorowie wybierani są na 4 letnią kadencję
zgodnie z Regulaminem wyborów przedstawicieli studentów do Kolegiów Elektorów i
Organów Kolegialnych Akademii Medycznej w Białymstoku (załącznik nr 3 niniejszego
Regulaminu).
§ 35
Senator traci swój mandat przez:
1. Zrzeczenie się funkcji Senatora.
2. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności.
3. Utratę praw studenckich.
4. Obciążający go prawomocny wyrok Sądu RP.
§ 36

W przypadku wakatu wśród Senatorów Parlament ma prawo przeprowadzić wybory
uzupełniające, których zasady precyzuje Regulamin wyborów uzupełniających przedstawicieli
studentów do Organów Kolegialnych Akademii Medycznej w Białymstoku (załącznik nr 4
niniejszego Regulaminu).
§ 37
Senatorowie mogą ustalić zasady swojego działania w formie regulaminu, który podlega
zatwierdzeniu przez Parlament.
§ 38
W zakresie pełnienia swego mandatu Senatorowie mają obowiązek działać zgodnie z uchwałami
Parlamentu.
§ 39
Senatorowie mają prawo uczestniczyć w otwartych i zamkniętych posiedzeniach Parlamentu.

DZIAŁ IV
CZŁONKOWIE RAD WYDZIAŁÓW
§ 40
Członkowie Rad Wydziałów są reprezentantami Samorządu w Radach Wydziałów Akademii
Medycznej w Białymstoku.
§ 41
Członkowie Rad Wydziałów są wybierani na 4 letnią kadencję zgodnie z Regulaminem
wyborów przedstawicieli studentów do Kolegium Elektorów i Organów Kolegialnych Akademii
Medycznej w Białymstoku (załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu).
§ 42
Członek Rady Wydziału traci swój mandat przez:
1. Zrzeczenie się funkcji Senatora.
2. Pięć nieusprawiedliwionych nieobecności.
3. Utratę praw studenckich.
4. Obciążający go prawomocny wyrok Sądu RP.
§ 43

W przypadku wakatu wśród członków Rad Wydziałów Parlament ma prawo przeprowadzić
wybory uzupełniające, których zasady precyzuje Regulamin wyborów uzupełniających
przedstawicieli studentów do Organów Kolegialnych Akademii Medycznej w Białymstoku
(załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu).
§ 44
Członkowie Rad Wydziałów mogą ustalić zasady swojego działania w formie regulaminu, który
podlega zatwierdzeniu przez Parlament.
§ 45
W zakresie pełnienia swego mandatu Członkowie Rad Wydziałów mają obowiązek działać
zgodnie z uchwałami Parlamentu.
§ 46
Członkowie Rad Wydziałów mają prawo uczestniczyć w otwartych i zamkniętych posiedzeniach
Parlamentu.

DZIAŁ V
KONSULTACJE SPOŁECZNE
§ 47
W celu wydania opinii i podjęcia decyzji w sprawach szczególnie ważnych dla
środowiska studenckiego AM mogą być rozpisane konsultacje społeczne.
§ 48
Konsultacje społeczne są ogłoszone przez Parlament na pisemne żądanie Zarządu z
własnej inicjatywy lub na wniosek:
1. Senatu AMB.
2. Co najmniej połowy składu Parlamentu.
3. Co najmniej 5% Samorządu Studentów.
§ 49
Za sformowanie pytań, zorganizowanie, przebieg i ogłoszenie wyników konsultacji
społecznych odpowiedzialna jest komisja powołana przez Parlament.
§ 50
Wynik konsultacji społecznych jest wiążący dla wszystkich organów Samorządu, pod
warunkiem, że w konsultacji brało udział przynajmniej 50% studentów, których dotyczył
temat konsultacji.

DZIAŁ VI
SĄD KOLEŻEŃSKI STUDENTÓW AMB
§ 51
Na wniosek JM Rektora złożony w porozumieniu z Parlamentem, student naruszający
przepisy prawa lub reguły współżycia ponosi odpowiedzialność przed Sądem
Koleżeńskim.
§ 52
Szczegółowe zasady i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa Regulamin
Sądu Koleżeńskiego stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

DZIAŁ VII
ORGANY SAMORZĄDU NA SZCZEBLU ROKU
RADA ROKU STAROSTA ROKU
§ 53
1. Organem Samorządu na szczeblu roku jest Starosta i jego zastępca lub Rada tego
roku.
2. O tym czy organem tym będzie Starosta czy Rada tego roku decyduje zebranie
danego roku.
3. W skład Rady roku wchodzą:
a) Starosta roku jako przewodniczący Rady
b) jego zastępcy ( 2 osoby)
c) Członkowie ( 5 osób)
4. Organ Samorządu na szczeblu roku może zaprosić do współpracy inne osoby z roku.
§ 54
Organa Samorządu na szczeblu roku w szczególności zobowiązane są do:
1. Działania na rzecz postulatów studenckich dotyczących danego roku.
2. Podejmowania działań interwencyjnych w celu obrony praw i interesów studentów.

3. Czynnego popierania inicjatyw studenckich i w razie potrzeby do przekazywania ich
Zarządowi Studentów AMB i Władzom Uczelni.
4. Utrzymywanie stałego kontaktu z Radą Pedagogiczną, Opiekunem Roku, Władzami
Wydziału oraz Zarządem Samorządu Studentów.
5. Jawnym formułowaniem opinii o studencie na jego prośbę.
§ 55
Grupy dziekańskie reprezentowane są przez starostów grup i ich zastępców wybranych w
sposób ustalony przez grupę.

DZIAŁ VIII
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW DOMÓW STUDENTA
§ 56
Rada Mieszkańców Domu Studenckiego działa na podstawie odrębnego Regulaminu Domu
Studenta Akademii Medycznej w Białymstoku

DZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 57
1. Regulamin Samorządu Studentów Akademii Medycznej w Białymstoku uchwala
Parlament Studentów AMB większością 2/3 swojego składu.
2. Zmiany w Regulaminie Samorządu Akademii Medycznej w Białymstoku uchwala
Parlament Studentów tak jak w pkt. 1.

DZIAŁ X
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE
§ 58
Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu jego zgodności ze statutem Akademii
Medycznej w Białymstoku i zatwierdzeniu przez Senat AMB.
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