Załącznik Nr 3
Regulamin
Wyborów przedstawicieli SamorząduStudentów AMB do Kolegium Elektorów
i organów Kolegialnych Akademii Medycznej w BiĄmstoku

I. Postanowienia osólne

$1
1. Czynne i bierne prawo wyborczeprzysfugujewszystkim studentomAMB, vczącym
i niestacjonamych.
się w systemiestudiów stacjonarnych
2. Kandydatów na elektorów, członków Senatu, członków Rad Wydziałów moie
zgł'aszaćkuŻdy
student' StudentdanegoWydziałumÓze zgłosiÓkandydatastudentaze
swojegoWydziału.
$2
dokonujesię w formiepisemnej,w dwóch.egzemplnzach:
1' Zgłoszeniakandydatów
oryginałi kopia.
z. Zgłoszeniepowinno zawięrać:
1) imię i nazwiskokandydata'rok studiów,vtydział,wskazanieorganudo którego
kandyduje zgŁoszonaosoba,
2) pisemneoświadczenie
kandydataowyruŻeniuzgody na kandydowanie.
dokonuje
3. ZgŁoszeniakandydatów
się w DS 1 w Biurze aryanizacji Studenckiejprry
ulicy Akademickiej 3.
4. Przyjęciezgłoszeniapotwierdza
osobaprzyjmującazgłoszerue,
wpisującna kopii i
oryginaledatęwpływui opatrującczyte|nympodpisem.
po terminie,lub nie uzupełnione
w ustalonymterminiezgstaną
5. ZgłoszeruazłoŻone
odrzucone.
6' odrzuceniupodlegarówniez zgłoszetie,które nie spełniawymagańokreślonych
w
ustawie,statucielub niniejszymregulaminie,a stwierdzoneuchybienianie mogąbyć
uzupełnione.
7. Termindo składaniazg}oszefiupływao godzinie20.00ostatniegodnia do zgł'aszatia
kandydatów,ustalonegozgodniez terminemwyborczym.
$3
1. Listy kandydatów do poszczególnych organów sporządza Komisja Wyborcza
SamorząduStudenckiego.
2. Listy kandydatówdo Kolegium Elektorów i kolegialnychorganów,powinny zwierać
więcejnaz'wiskniz ustalonaliczbaprzedstawicielido Ęch organów.
$4
1. Wybory przedstawicielistudentówdo Kolegium Elektorów i organów kolegialnych
uczelni organizuje Komisja Wyborcza Samorządu Sfudenckiego w liczbie 5
człoŃów, powołanaptzez ParlamentStudentówAMB.
f. Komisja Wyborcza kontaktuje się z Wyborcami za pośrednictwem
komunikatów
zanieszczonych na tablicach ogłoszeń w Domach Studenta, w miejscach
ogólnodostępnychna terenieobiektów Ucze|ni, poptzez lokalną rozgłośnię
radiow4
oraz na stronieinternetowejAMB.
,,Radiosupeł,,

$5

1. Do obliczania głosów oddanychna kandydatów,ParlamentStudentówpowołujew
jawnym 5 osobowąKomisję Skrutacyjnąspośródosób nie kandydujących
głosowaniu
do funkcji.
powołujesię dla okręguWyborczego.
2' KomisjęSkrutacyjną
3, Na czas wyborów powołujesię okręg Wyborczy z siedzibąw Sali telewizyjnejDS 1
przy ulicy Akademickiej 3. Studencki okręg Wyborczy obejmuje wszystkich
studentówAMB.
4. Komisja Skrutacyjnaoblicza głosyw okręgu Wyborczym, pracuje bez przerwy do
zakoiczenia |iczenia głosów, sporządzenia i podpisania protokołu: wszyscy
członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują protokół i parafują kaŻdą stronę
protokołu.
.
5. W protokolez głosowaniawymieniasię liczby:
1) ryyborców,którym wydanokartydo głosowania,
2) oddanychkart do głosowania)
3) kart nieważnych,
4) kart waznych,
5) głosówniewaznych,
6) głosówwazrych oddanychnakaidąlistę (kandydata).
6. ogłoszeniawyników dokonujesię niezwłacznie,nie pómiej niz w ciągu24 godzinod
momentusporządzeniaprotokołu.
$6
1. W sali, w której odbywają się wybory elektorów i przedstawicieli do organów
kolegialnych uczelni, wyborcy otrzymują ostemplowanekaĘ do głospwaniaz
nazwiskamikandydatóWuszeregowanyrni
w kolejnościalfabetycmej.
2. Warunkiem ottzymanta karty do głosowaniajest okazanie waŻnej legitymacji
studenckiej i pisemne potwierdzenie odbioru karty do głosowania na liście
uczestnikówwyborów.
3. StudenciposzczegóInychwydziałówgłosujątylko na studentówswojegovtydziału'
$7

t

PrzewodniczącyKomisji wyborczejinformujewyborców o regulaminiewyborczymi
technicegłosowania.
$8
1' Głosowania
sątajne.
2' Głosowanieodbywa sięptzez postawienieznaku ,,X'' W kratceznajdującejsię przed
nazwiskiemkandydata,na klórego się głosuje.
3. Zawuiny głosuznajesię listę,na której liczbanazwisk kandydatówzaznaczonych
znakiem,,X''jest równa lub mniejszaodliczby przedstawicielistudentówdo
Kolegium Elektorów i organówkolegialnychuczelni.
4' Za gŁosniewa:Źny
uznajesię głosoddanyw innej formie niżokreślona
postanowieniamininiejszego regulaminua w szczególności:
1) dopisanieinnych nazwisk,
2) dokonywanieskreśleń
nazwisk,
3) miszczeniekarty w jakikolwiek sposób,

4) postawienie przy danym nazwisku znaku,,X'' i wykteślenietego nazwiska.
II. Postanowieniaszczegółowe

$e

1. Zgodnieze statutemAMB, SamorządStudentówwybiera 17 studentówdo Kolegium
E1ektorów.
2. Liczby reprezentantówa.studentów do Kolegium Elektorów z poszczególnych
w stosunku do
wydziałów określasię przy zachowaniu zasady proporcjonalności
aktualnej liczebnościstudentowna danym Wydziale, na dzień 3I grudnia roku
poprzedzającego
rok, w którym odbywająsię wybory.
3, Liczby przedstawicielistudentów,o których mowa w ust.2, ustalasię w Regulaminie
Wyborów do Kolegium Elektorów onz kolegialnychi jednoosobowychorganów
AMB, zatwterdzonymptzezSenat,zwanymdalejRegulaminemWyborów.
$10
1. Liczbę wybranych przedstawicieli studentów w organach kolegialnych ustala się
proporcjonalniedo liczebnościgrup studentówi dokforantów'na dzień 31 grudnia
roku poprzedzającegorok, w którym odbywają się wybory, przy załoŻeniuie
przedstawicielestudentów i doktorantów stanowią ogółem 20 % składu danego
organukolegialnego.
2, Liczbę przedstawicielistudentóww Senaciez poszczególnychwydziałów,ustalasię
proporcjonalniedo liczebnościgrupstudentówi doktorantówna danymwydziale.
3' Licńę przedstawicieli sfudentów do poszczególnych rad wydziałów ustala się
proporcjonalniedo liczebnościgrupstudentówi doktorantówna danymwydziale.
4, Liczby przedstawicieli studentów,o których mowa w ust. 2 i 3, ustala się w
RegulaminieWyborów.
$ 11
Wybory elektorów studenckichi przedstawicielisamorząduStudenckiegow organach
kolegialnych Uczelni przeprowadzanesą na podstawie Kalendarza Wyborczego,
zatwierdzonegoprzez Senat.
III.Posknowieniakohcowe
$12
Kadencjaprzedstawicieliw Kolegium Elektorów i organachkolegialnychrozpoczynasię
z dniem 1 września
roku wyborów i trwa lata.
$13
1' w przypadku wygaśnięciaw trakcie kadencji mandatu studenta w Kolegium
Elektorów,nie uzupełniasię składuKolegium Elektorów.
f, W przypadku wygaśnięciamandatu przedstawiciela studentów w organach
kolegialnychstosujesię odpowiednio$ 69 ust 5-7 i $ 70 ust4-6 Statufu.
obstugętechnicznąwyborów zapewnia*jj:,'

$ls

AMB.

Archiwum wszystkich dokumentów rwięartych z wyborami prowadzi Rektorat AMB'

$16
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednio stosuje się
postanowieniaRegulaminu Wyborów Uczelni.

Przewodnicz4cy
Studenckiej Komisji Wyborczej

Przewodniczący Senatu
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