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Regulamin
Wyborów do ParlamentuStudentów
Akademii Medycznej w BiaĘmstoku
Zatwierdzonyprzez Senati Rektoraw dniu
I. Postanowienia
ogólne

\J

1. Czywte i bierne prawo wyborcze przysługujewszystkim studentom Akademii
Medycmej w Białymstoku(zwanejdalej AMB) uczącymsię w systemiedziennym,
stacjonarnymi niestacjonarnym.
f, Kandydata na członkaParlamentuStudentówAMB (zwanego dalej Parlamentem)
moze zgłosió kaidy student.Wymaga się by StudentzgŁaszającystudiowałna tym
samymwydziale, co zgłaszanykandydat.
powinno zawieruÓpoparcieWyborców w postaci20 podpisów Studentów.
3. Zgł'oszenie
4. Kandydata należy zgŁaszaćna piśmie,w dwóch egzemplarzach.,z pisemną zgodą
kandydata, do Biura Oryantzacji Studenckich AMB. Na jednym z egzemplarzy
zgłaszającyotrzymuje potwierdzenieprzyjęcia zgłoszenia.
5. Lista kandydatów na członków Parlamentupowinna zavńeraó więcej nazwisk niz
ustalonaliczba miejsc w Parlamencie.
6. W ptzypadku braku kandydatów z któregośz kierunków Studencka Komisja
Wyborcza moie prze7:naczyó
miejscaw Parlamenciekierunkowi,na którym jest duŹa
|iczbakandydatów
7, o takiej decyzjt StudenckaKomisja Wyborcza informuje Wyborców najpózniej w
przeddzienwyborów'
8. Ptzed wejściemna salę, w której odbywająsię wybory do Parlamentu,wyborcy
otrzymląą ostemplowane karty do głosowania z nazwiskami kandydatów,
uszeregowanymiw kolejnoŚci alfabetycznej.
9, Warunkiem otrzymanta karty do głosowaniajest okazanie waznej legitymacji
studenckieji pisemnepotwierdzenieodbiorukart do głosowaniana liścieuczestników
wyborów'
10.StudenciWydziałuLekarskiegogłosująna kandfdatowzWydziafu Lekarskiego'
11.Studenci Wydziału Farmaceutycm|egogłosują na kandydatów z Wydziału
Farmaceutycznego.
12.Studenci Wydńału Pielęgniarstwai ochrony Zdtowia glosują na kandydatów z
Wydziafu Pielęgniarstwai ochrony Zdrowia
13.PrzewodniczącyKomisji informuje wyborców o regulaminiewyborczym, w części
dotyczącejtechniki głosowania
14' Głosowanieodbywa się poprzez postawieniel<rzyzykaprzy nazwisku kandydata'na
któregosię głosuje'
15.Za waŻny głos uznaje się listę, na której ltczba lłzyĘków ptzy nazwiskach
kandydatówdo Parlamentujest równa lub mniejszaod liczby członkówParlamentu.
16.Na czaswyborów powołujesię dwa Studenckieokręgi Wyborcze:
a) Studenckiokręg WyborczywIzsiedzibąw Sali TelewizyjnejDS' 1 obejmujący:
- mieszkańcówDS' 1 ,
w DS. 1 i DS. 2
- studentównie mieszkających

b) Studencki okręg Wyborczy nr II z siedzibą w Sali Telewizyjnej DS.2
obejmującymieszkańców DS. 2'
17. Wybory do Parlamentu Studentów organizuje Komisja Wyborcza Samorzędu
Studenckiego AMB w liczbie 5 członków powołana przez Parlament Studentów
AMB.
18. W kaŻdym ze Studenckich okręgów Wyborczych do obliczania głosów na
kandydatów do organów jednoosobowych AMB powołuje się doraznie, w głosowaniu
jawnym, spośródosób nie kandydujących do funkcji, 3 osobową Studencką Komisję
Skrutacyjną. obie Studenckie Komisje Skrutacyjne pracują bez przerwy do
zakonczenia liczęnia głosów, spotządzenia i podpisania protokołu. W protokole
Studenckiej Komisji SkrutacyjnĄ na|eŻy uwzględnió liczbę wydanych kart, liczbę
oddanych głosów, Liczbęgłosów wamych i nieważnych.
19. Następnie Studencka Komisja Skrutacyjna okręgu Wyborczego nr II dostarcza
podpisany protokół do siedziby Studenckiej Komisji Skrutacyjnej Studenckiego
okręgu Wyborczego nr I (Sala Telewizyjna DS. 1), w celu sporządzenia i podpisania
ostatecznego protokołu z wyborów w I i II Studenckim okręgu Wyborczym oraz
ogłoszenia wyników wyborów' ostateczny protokół sporządzają i podpisują
człoŃowie obu Studenckich Komisj i Skrutacyjnych.
20. Po podpisaniu protokofu Studencka Komisja Wyborcza ogł.aszawynikiwyborów.
fl.KaŻdemu z kandydatów przysługuje prawo powołania męŻa zaufania, który moze
lczestniczyó w pracach Studenckiej Komisji Skrutacyjnej w charakterze obserwatora.
Powołanie męŻa zalfatia Kandydat składa na ręce Przewodniczącego Studenckiej
Komisji Wyborczej nie pózniej niżw momencie zakończenla wyborów.
II. Postanowieniaszczegółowe
1. Komisja Wyborcza kontakĘe się z Wyborcami za pośrednictwem komunikatów
zamleszczonych na tablicach ogłoszeń w Domach Studenta, w ,miejscach
ogólnodostępnych na terenie obiektów Uczelni, oruz poprzez |okaIną rozgłośnię
radiową,,Radiosupeł'''
2. Ustala się, ze zostanie wybranych 9 członków Parlamentu, w tym:
a) 5 zkierunków:
- Lekarski,
- Stomatologia.
b)2 zkierunków:
- Farmacja Apteczna,
- Analityka Medyczna.
c) 2 z kierunków:
- Fizjoterapia,
- Dietetyka,
- Pielęgniarstwo,
- Połoznictwo'
- Ratownictwo Medyczne.
3. Wybory do Parlamentu Studentów przeprowadzane są na podstawie Ka|endarua
Wyborczego zatwierdzonego ptzęz Parlament Studentów nie póŹniej nii na miesiąc
przed planowanę datą wyborów'
4. Szczegółowe terminy składania zgłoszeń oraz termin wyborów wraz z godzinami, w
których możliwe będzie głosowanie ogłaszapubliczrrie Studencka Komisja Wyborcza,
co najmniej na dwa tygodnie przed planowaną datą wyborów.
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III.Postanowienia
Końcowe
1. W przypadkuutratyczłonkostwaw Parlamencieprzez wybranegoCzłonkaParlament
decyduje o przeprowadzeniuwyborów uzupełniaj
ęcych'
precyzujeRegulaminV/yborów Uzupełniających
Zasadywyborów uzupełniających
do ParlamentuStudentówAMB'
2, obsługętechniczr4wyborów zapewniaDyrektorAdministracyjnyAMB.
3. Do uprawomocnieniasię Wyborów archiwum wszystkich dokumentów prowadzi
Przewodniczący UczelnianejKomisji Wyborczej.
4, Pozostałesprawy dotycząceprzebiegu i organizacji wyborów, regulują stosowne
przepisyStatutuAMB.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w żryciew momenciepodpisaniaptzez JM Rektora
Akademii Medycznejw Białymstoku.

