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I. Postanowienia
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1. Czynne i bieme prawo wyborcze przysługujewszystkim sfudentomtych kierunków
studiów na Akademii Medycznej w Białymstoku(zwanejdalej AMB), których członek
przestałpełnióswojąfunkcję_uczącym się w systemiestacjonarnymi niestacjonamym.
2, Kandydatana CzŁonkaParlamentuStudentówAMB (zwanegodalej Parlamentem)moŻe
zgłosió kuŻdy student. Wymaga się by Studęnt zgłaszĄący studiowałna tym samym
vtydziale,co zglaszanykandydat.
powinno zawięraópoparcieWyborców w postaci20 podpisów studentów.
3. Zgłoszerue
4. Kandydata na|eĘ zgłaszaćna piśmie,w dwóch egzemp|arzach,z pisemnę zgodą
kandydata, do Biura Organizacji Studenckich AMB. Na jednym z egzemplarzy
zgłaszającyotrzymujepotwierdzenieprzyjęciazgłoszenia.
5. Lista kandydatówna członkówParlamentupowinnazavńeruÓwięcejnazwisk niż ustalona
w Parlamencie.
|iczbamiejsc do uzupełnienia
6' Przedwejściem
na salę,w której odbywająsię wybory do Parlamentu,wyborcy otrzymują
ostemplowanekaĘ do głosowaniaz nazwiskami kandydatów, uszeregowanymiw
kolejnościalfabetycmej.
jest okazaniewaznejlegiĘmacji studenckiej
7, Warunkiem otrzymaniakarty do głosowania
i pisemnepotwierdzenieodbiorukart do głosowania
na liścieuczestnikówwybotów'
głosują
Wydziafu
Lekarskiego
kandydatów
8. Studenci
na
z WydziałuLekarskiego.
9. Studenci Wydziału Farmaceutycznego głosują na kandydatów z WydziaŁu
Farmaceutycznego.
10.StudenciWydziafu Pielęgniarstwai ochrony Zdrowia glosująna kandydatówzWydziału
Pielęgniarstwai ochrony Zdtowia.
11.PrzewodruczącyKomisji informuje wyborców o.ręgulaminie wyborczym, w części
dotyczącej techniki głosowania.
12.Głosowanieodbywa się poprzez postawieruekrryĘka przy nazwisku kandydata,na
któregosię głosuje.
13,Zawuimy głosuznaje się lisę, na której ltczbak'rzyĘków przy naawiskachkandydatów
do Parlamentujest równa lub mniejszaod liczby członkówParlamentu.
14' Na czaswyborów powołujesię dwa Studenckieokręgi Wyborcze:
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rc I z siedzibą
w SaliTelewizyjnej
DS. 1 obejmujący:

w DS. 1 i DS. 2.
- studentównie miesźka.|ących
b) Studencki okręg Wyborczy nr II z siedzibą w Sali Telewizyjnej DS.2
obejmujący
mieszkańcówDS. 2.
15.Wybory do Parlamentu Studentów organizuje Komisja Wyborcza Samorządu
StudenckiegoAMB w liczbie 5 członkówpowołanaptzez ParlamentStudentówAMB.
16.W kuŻdymze Studenckichokręgów Wyborczych do obliczania głosówna kandydatów
do organów jednoosobowychAMB powofuje się doraźnie,w głosowaniujawnym,

spośródosób niekandydujęcychdo funkcji, 3 osobowąStudenckęKomisję Skrutacyjną.
obie Studenckie Komisje Skrutacyjnepracują bez przerwy do zakończenia liczetia
głosów, sporządzenia i podpisania protokofu' w protokole Studenckiej Komisji
Skrutacyjnejnalezy uwzględniÓ liczbę wydanych kart, iiczbę oddanych głosów, Iiczbę
głosówwaznychi niewaźnych.
17.NastępnieStudenckaKomisja Skrutacyjnaokręgu Wyborczegonr II dostarczapodpisany
protokółdo siedzibySfudenckiejKomisji SkrutacyjnejStudenckiegookręgu Wyborczego
protokołuz
nr I (Sala TelewizyjnaDS. 1),w celu sporządzeniai podpisaniaostatecznego
wyborów w I i II Studenckimokręgu Wyborczym oraz ogłoszeniawyników wyborów.
ostateczny protokół sporządzająi podpisują człoŃowie obu Studenckich Komisji
Skrutacyjnych.
18.Po podpisaniuprotokołuStudenckaKomisja Wyborcza ogŁaszawynikiwyborów.
19' Kazdemu z kandydatów przystuguje prawo powołania męŻa zaufania, który moze
uczestniczycw pracach StudenckiejKomisji Skrutacyjnejw charul<terue
obserwatora.
Powołanie męia zaufania Kandydat składa na ręce PrzewodniczącegoStudenckiej
Komisji Wyborczejnie póŹniejniŻw momenciezakonczeniawyborów. .
II. Postanowieniaszczegółowe
1 . Komisja Wyborcza kontakĘe się z Wyborcami za pośrednictwemkomunikatów
zalnieszczonych na tablicach ogłoszeń w Domach Studenta, w miejscach
ogólnodostępnychna terenieobiektów Uczelni, oruz poprzezlokalnąrozgłośnię
radiową
,,Radiosupeł'''
2. Liczbaiv'rydział studiów wybieranychczłonkówParlamentumusząbyó zgodnezliczbąi
wydziałemstudiów członków,ktotzy przestalipełnióswojefunkcjew Parlamencie.
a
J.
Wybory do Parlamentu Studentów przeprowadzanesą na podstawie Kalendarza
ptzez ParlamentStudentównie pózriej niż,namiesiącprzed
Wyborczegozat.wierdzonego
planowanądatąwyborów.
III.Postanowienia
Końcowe

* 2.

1. obsługętechnicznąwyborów zapewniaDyrektorAdministracyjnyAMB'

Do uprawomocnienia się Wyborów archiwum .wszystkich dokumentów prowadzi
Przewodniczący U cze|nianejKomisji Wyborczej.
a
J.
Pozostałesprawy doĘcząceprzebiegui organizaqiwyborów, regulująstosowneprzepisy
StatutuAMB.
4 . Niniejszy Regulamin wchodzi w Życie w momencie podpisatia ptzez JM Reklora
Akademii Medycznejw Białymstoku.

