Uchwała nr2l20|2
Senatu Uniwersytetu Medycznego w BiaĘmstoku
r.
z dnia 12.01,.2012
w sprawie stwierdzenia przez Senat zgodnościzmian w Regulaminie Samorządu
Studentów Uniwersytetu Medycznego w BiaĘmstoku ze statutem Uczelni i ustawa
Prawo o szkolnictwie wyżsrym
Na podstawięart.202ust. 4 ustawyz dniaL7 lipca 2005r.Prawo o szkolnictwiewyŻszym
( Dz. U. Nr 164,poz.1365zpóżn. zm), uchwala się co następuje:
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SenatUniwersytetuMedycznegow Białymstokustwierdzazgodnośćzmian w Regulaminie
SamorząduStudentówUniwersytetuMedycznegow Białymstokuobjętychuchwałąnr 2120|2
z dnia II.01.20t2 r. ParlamenfuStudentówUniwersytetuMedycznegow Białymstoku- ze
statutemUczelni i ustawaPrawo o szkolnictwiev,ryŻszym

Uchwała wchodzi w życie z druempodjęcia

$2

Przewodni czący Senatu.
Rektor

. prof. dr hab. Jacek Nikliński

Regulamin Wyborów
przedstawicieli Studentów UMB do Kolegium Elektorów
i organów Kolegialnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

I. Postanowieniaoeólne

$1
wszystkimsfudentom
UMB, L|czącym
1. Czynnei bierneprawowyborczeprzysługuje

się w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Kandydatów
na elektorów, członków Senatu, członków Rad Wydziałów moŻe
2,
zgłaszaćkuŻdystudent. Student danego Wydziału zgłaszakandydata ze swojego
Wydziału.
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1. Zgłoszeruakandydatów dokonuje się w formie pisemnej, w dwóch egzemp|arzach:
oryginał i kopia.
2. Zg}oszeruepowinno zawierać:
1) imię i nazwisko kandydata, rok sfudiów,wydział, wskazanie organu do którego
kandyduje z$o szona o soba,
2) pisemne oświadczeniekandydata o wyrazeniu zgody na kandydowanie.
3. Zgłoszeniakandydatów dokonuje się w DS 1 w Biurze organizacji Studenckiej przy
ulicy Akademickiej 3.
4. Przyjęcie zg}oszeniapotwierdza osoba przyjmująca zgŁoszenie,wpisujęc na kopii i
oryginale datę wpływu i opatrując czytelnym podpisem.
po terminie, lub nie uzupełnionew ustalonym terminie,zostaną
5. ZgŁoszeniazłożzonę
odrzucone.
6. odrzuceniu podlega również zg}oszenie,które nie spełniawymagan określonychw
ustawie, statucie lub niniejszym regulaminie, a stwierdzone uchybienia nie mogą być
uzupełnione.
7. Termin do składaniazgłoszeńupływa o godzinie 15, 00 ostatniego dnia do zgłaszalia
kandydatów, ustalonego zgodnie z Kalendarzerq wyborczym.
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1. Listy kandydatów do poszczególnych organów sporządzaKomisja Wyborcza
Sfudęntów.
2. Listy kandydatów do Kolegium Elektorów i kolegialnych organów, powinny zwierać
więcej nazwisk niz ustalonaliczbaprzedstawicieli do tych organów.

$4
studentówdo KolegiumElektorówi organówkolegialnych
1. Wyboryprzedstawicieli

vczelni organizuje 5 osobowa Komisja Wyborcza Studentów, powołanaprzez
Samorząd Studentów UMB.
Komisja
Wyborcza kontaktuje się z Wyborcami za pośrednictwemkomunikatów
2.
zarieszczonych na tablicach ogłoszeńw Domach Studenta,w miejscach
ogólnodostępnych na terenie obiektów Uczelni, poptzęz lokalną rozgłośnięradiową
,,Radiosupeł,,oraz na stronie internetowej UMB.
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1. Do obliczania głosów oddanych na kandydatów, powołuje się w głosowaniujawnym
5 osobową Komisję Skrutacyjną spośródosób nie kandydujących do funkcji'
2. Komisję Skrutacyjną powołuje się dla ok.ęgu Wyborczego.
3. Na czas wyborów powołuje się okręg Wyborczy z siedzibąw Sali telewizyjnej DS 1
przy ulicy Akademickiej 3. Studencki okręg Wyborczy obejmuje wszystkich
studentów UMB.
4. Komisja Skrutacyjnaob|icza głosyw okręgu Wyborczym' pracuje bezprzervty do
zakoirczenia Iiczenia głosów' sp oruądzetia i p odpi sania protokołu. Wszyscy
członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują protokół i parafują kaidą stronę
protokołu.
5. W protokole z głosowaniawymienia się liczby:
1) wyborców, którym wydano kaĄ do głosowania,
2) oddanych kart do głosowania,
3) kart niewaźnych,
4) kart waznych,
5) głosów niewaź:nych,
6) głosów waznych oddanych nakuzdą listę (kandydata).
6. ogłoszenia wyników dokonuje się niezwłoczIie, rue później niŻ w ciągu 24 godzin od
momentu spor ządzetia protokołu.

$ó
do organów
1. w sali,w którejodbywająsięwyboryelektorówi przedstawicieli

kolegialnych uczelni, wyborcy otrzymują ostemplowane karty do głosowaniaz
nazwiskami kandydatóW uszeregowanymi w kolejnościalfabetycznej.
2. Warunkiem otrrymaniakarty do głosowaniajest okazanie waznej legitymacji
studenckiej i pisemne potwierdzenie odbioru karty do głosowaniana liście
uczestników wyborów.
q
3. Studenci poszczegó|nych wydziałów głosujątylko na studentów swojego wydziału.
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Przewodniczący Komisji wyborczej informuje wyborców o regulaminie wyborczymi
technice głosowania.

$8
1. Głosowanie jest tajne i odbywa się przezpostawienie znaku ,,X,, W kratce znajdującej
się przed nazwiskiem kandydata, na którego się głosuje.
2. ZawaŻny głosuznaje się listę, na której |iczba nazwisk kandydatów zaznaczonych
znakiem,,X'' jest równa lub mniejszaodliczby przedstawicieli studentów do
Kolegium Elektorów i organów kolegialnych uczelni.
3. Za gŁosruewainy vznaje się głosoddany w innej formie niz określona
po stanowieniami niniej szego regulaminu a w szczególno ści:
1) dopisania innych nazwisk,

2) skreśleń
nazwisk,
3 ) zniszczeniakarty
tegonazwiska.
4) postawieniaptzydanymnazwisku znaku,,X'' i wykreślenia

III.

Postanowieniaszczesółowe
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1. Zgodnie ze statutemUMB, Studenci wybierają 19 studentów do Kolegium Elektorów.
2. Liczby rcprezentantów studentów do Kolegium Elektorów z plszczególnych
wydziałów określasię przy zachowaniu zasady proporcjonalnościW stosunku do
aktualnej liczebnościsfudentów na danym Wydziale, nadzień 31 grudnia roku
poprzedzającegorok, w którym odbywają się wybory
3. Liczby przedstawicięli studentów, o których mowa w ust. 2,ustala się w Regulaminie
Wyborów do Kolegium Elektorów oraz kolegialnych i jednoosobowych organów
UMB, zatwierdzonpptzez Senat, zwanym dalej Regulaminem Wyborów.
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1. Liczbę wybranych przedstawicieli studentów w organach kolegialnych ustala się
proporcjonalnie do liczebnościgrup studentów i doktorantów, nadzien 31 grudnia
roku poprzedzającegorok, w który'm odbywają się wybory,ptzy założrcnirlŻe
przedstawiciele sfudentów i doktorantów stanowią ogółem 20 oń skJadudanego
organu kolegialnego.
2. Liczbę przedstawicieli studentów w Senacie zposzczególnych wydziałów, ustala się
proporcjonalnie do liczebnościgrup studentów i doktorantów na danym wydzia|e.
3. Liczbę przedstawicieli studentów do poszczegóInych rad wydziałów ustala się
proporcjonalnie do liczebnościgrup sfudentów i doktorantów na danym vtydzia|e.
4. Liczby przedstawicieli studentów, o których mowa w ust. 2 i 3, ustala się w
Regulaminie Wyborów.
l
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Wybory elektorów studenckich i przedstawicieli Studentów w organach kolegialnych
Uczelni przeprowadzane są na podstawie Ka|endarza Wyborczego, zatwierdzonego ptzęz
Senat.
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1 . Elektorami i przedstawicielami do organów kolegialnych zostają kandydaci, I<tórry
uzyskali największą |iczbę głosów,jednak nie mniej niż połowę waznie oddanych
głosów.
2 . JeŻe|iwybór nie zostanie dokonany w I turze lub ilośćgłosów naposzczególnych
kandydatów jest równa, do kolejnych tur wyborów dopuszcza się kandydatów, którzy
uzyskali największą Iiczbę głosów' o połowęwiększą od liczby obsadzonych
mandatów. W s1'tuacjigdy do obsadzenia pozostałanieparzysta |iczbamandatów dla
celów ustalęnia |iczby kandydatów dopuszczonych do kolejnej filry,|iczbę mandatów
ni eobsadzonych stanowi ko Iejna liczb a p arzy sta.

uI.

Postanowienia końcowe

Kadencja przedstawicieli w organach koljgł;l"y ch rozpoczyna się z dniem 1 września
roku wvborów i trwa 4Iata.

$14
1. W przypadku wygaśnięciaw trakcie kadencji mandatu studentaw Kolegium
Elektorów, nie uzupełniasię składuKolegium Elektorów.
2. W przypadku wygaśnięciamandatu przedstawiciela studentów w organach
kolegialnych stosuje się odpowiednio $ 69 ust 5-7 i $ 70 ust 4-6 Statufu i niniejszy
Regulamin

$ls
Archiwum wszystkich dokumentów związarrychz wyborami prowadzi RektoratUMB.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym ł"1ń'"**ąm odpowiednio stosuje się
postanowienia Statutu Uczelni oraz Regulaminu Wyborów członków Kolegium Elektorów,
jednoosobowych organów, przedstawicieli do organów kolegialnych oraz osób pełniących
inne funkcje z wyboru w Uniwersytecie Medycznym w Białyrnstoku.

PrzewodniczącyParlamenfuStudentów
Piotr Sielatycki

PrzewodniczącySenatu
Rektor
Prof. dr hab.JacekNikliński

