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Regulamin 

Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów 

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

Art. 1. 

Regulamin określa organizację i zasady działania organów Wydziałowej Rady Samorządu 

Doktorantów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zwanej dalej 

„WRSD”. 

 

Art. 2.  

WRSD jest wyłącznym reprezentantem ogółu Doktorantów Wydziału Teologicznego 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  

 

Art. 3. 

Podstawowym zadaniem WRSD jest ochrona praw i reprezentacja interesów Doktorantów 

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

 

Art. 4. 

WRSD działa na podstawie: 

§ 1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, 

poz. 1365, z późn. zm.). 

§ 2. Regulaminu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

§ 3. Niniejszego Regulaminu WRSD.  

 

Rozdział II 

Organy WRSD Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

 

Art. 5. 

Organami WRSD są: 

§ 1. Wydziałowa Rada Doktorantów, zwana dalej „WRD” jako organ uchwałodawczy. 

§ 2. Zarząd Samorządu Doktoranckiego jako organ wykonawczy. 
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Art. 6. 

Organy WRSD wybierane są w trybie i na zasadach określonych  

w Ordynacji Wyborczej do Wydziałowych Organów Samorządu Studenckiego Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach. 

 

Art. 7.  

W skład WRSD wchodzi od trzech do dziesięciu członków.  

 

Art. 8.  

Kadencja WRSD trwa dwa lata. 

 

Art. 9.  

Kadencja WRSD rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Rady, zwołanego przez 

Przewodniczącego ustępującej WRSD, lecz nie później niż 10 listopada roku wyborów 

WRSD. Jeżeli Przewodniczący ustępującej WRSD nie zwołał pierwszego posiedzenia nowej 

Rady w wyznaczonym terminie, posiedzenie zwołuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji 

Wyborczej. 

 

Art. 10. 

Kadencja obecnej WRSD kończy się wraz z pierwszym posiedzeniem WRSD następnej 

kadencji.  

 

Art. 11.  

WRD: 

§ 1. Jest organem uchwałodawczym Samorządu. 

§ 2. Określa kierunki pracy Samorządu. 

§ 3. Większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania, uchwala Regulamin oraz zmiany w Regulaminie WRSD. 

§ 4. Powołuje i odwołuje przewodniczącego Zarządu. 

§ 5. Określa liczbę oraz powołuje i odwołuje członków Zarządu.  

§ 6. Rozstrzyga sprawy przedłożone przez Zarząd albo inne organy Uczelni. 

 

Art. 12.  

Zarząd WRSD: 
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§ 1. Jest organem wykonawczym Samorządu. 

§ 2. Kieruje pracami Samorządu i reprezentuje go na zewnątrz. 

§ 3. Powołany jest do reprezentowania przed organami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

interesów Doktorantów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

§ 4. Wybierany jest na pierwszym posiedzeniu WRSD.  

1. WRSD wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Zarządu.  

2. Przewodniczącym Zarządu zostaje osoba, która uzyskała bezwzględną większość 

ważnie oddanych głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków WRSD,  

w głosowaniu na Przewodniczącego. 

3. Kandydaci na członków Zarządu muszą uzyskać bezwzględną większość ważnie 

oddanych głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków WRSD,  

w głosowaniu na członków Zarządu. 

  

Art. 13. 

Przewodniczący WRSD: 

§  1.  Wykonuje uchwały WRD. 

§  2.  Koordynuje pracą WRD i Zarządu WRSD. 

§ 3. Jest pierwszym reprezentantem Doktorantów wobec władz uczelni oraz podmiotów 

zewnętrznych. 

§ 4. Zwołuje posiedzenia WRSD oraz im przewodniczy.  

 

Art. 14. 

Posiedzenia WRSD: 

§ 1. Posiedzenia WRSD zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,  

2. Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 

3. co najmniej dwóch członków WRSD, 

4. co najmniej 10% ogółu Doktorantów.  

§ 2. Posiedzenie zwołane na wniosek musi odbyć się w terminie do siedmiu dni od daty 

złożenia wniosku.  

§ 3. Przewodniczący zawiadamia członków WRSD o posiedzeniu pocztą elektroniczną, nie 

później niż dwa dni przed posiedzeniem.  

§ 4. Pierwsze posiedzenie WRSD nie może odbyć się później niż w czternastym dniu od daty 

powołania WRSD.  
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§ 5. Posiedzenia WRSD odbywają się przynajmniej raz w semestrze i są protokołowane przez 

jej Sekretarza lub, w razie jego nieobecności, osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego 

WRSD. 

§ 6. Posiedzenia WRSD oraz protokoły z posiedzeń WRSD są jawne chyba że WRSD,  

w uzasadnionych okolicznościach, postanowi inaczej. 

 

Art. 15.  

Uchwały WRSD podejmowane są w jawnym głosowaniu i zapadają większością głosów,  

w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. WRSD, na wniosek 

członka WRSD, może podjąć decyzję o przeprowadzeniu tajnego głosowania. 

 

Art. 16. 

WRSD organizuje i przeprowadza wybory delegatów do Rady Wydziału Teologicznego. 

Liczbę delegatów określa Statut Uniwersytetu Śląskiego.  

Delegacja z urzędu przypada Przewodniczącemu WRSD. Przewodniczący WRSD ma prawo 

wyznaczenia swojego zastępcy, na okres jednego roku akademickiego, w wypełnianiu funkcji 

delegata do Rady Wydziału. 

 

Art. 161. 

WRSD upoważniona jest do przeprowadzenia wyborów członków kolegium elektorów 

Uniwersytetu Śląskiego i kolegium elektorów Wydziału Teologicznego UŚ. 

§ 1. Przewodniczący WRSD zwołuje Komisję Skrutacyjną składającą się z 4 członków.  

§ 2. Komisja Skrutacyjna ze swojego grona wybiera Przewodniczącego.  

§ 3. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, w porozumieniu z jej członkami, określa 

kalendarz wyborczy i podaje go do wiadomości wszystkim doktorantom WTL UŚ. 

§ 4. W wyznaczonym terminie każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłaszania kandydatów. 

§ 5. Po zamknięciu etapu wskazanego w  § 4 następuje ogłoszenie wyników wyborów 

kandydatów na elektorów.  

§ 6. Wybory  

1. Wybory przeprowadzane są zgodnie z procedurą każdorazowo zatwierdzaną przez 

Komisję Skrutacyjną i podaną do wiadomości i akceptacji wszystkich doktorantów, 

2.  Każdy głosujący ma prawo poprzeć kandydatury tylu doktorantów, ilu elektorów 

należy wybrać w przeprowadzanych wyborach, 
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3. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. Warunkiem 

pełnienia funkcji elektora jest uzyskanie co najmniej 50 % ważnie oddanych głosów.  

§ 7. Po prawidłowo przeprowadzonych wyborach Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

ogłasza wyniki.   

 

Art. 17.  

WRSD ma prawo zaopiniować kandydata na kierownika studiów III stopnia. 

 

Art. 18.  

Finanse: 

§ 1. Projekt budżetu WRSD przygotowuje Zarząd na podstawie własnych propozycji oraz 

propozycji członków WRD.  

§  2. Budżet WRSD uchwala WRD większością 2/3 ważnie oddanych głosów.  

§ 3. Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych, przekazanych przez Uniwersytet 

Śląski w Katowicach lub Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 

Zarząd przedstawia organom Uczelni jeden raz w roku akademickim.  

 

Art. 19. 

Wszyscy członkowie WRSD pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają  

z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. 

 

Rozdział III 

Przepisy końcowe 

 

Art. 20. 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach jego zgodności z Ustawą i Statutem Uniwersytetu Śląskiego  

w Katowicach.  

 

 

 

 

 


