ORDYNACJA WYBORCZA
SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UMCS
Niniejs za Ordynacja Wyborcza uchwalona została na podst awie § 48
Regulaminu Samor ządu Doktorantów UMCS pr ze z Tymczasową Radę
Uc zelnianą Samor ządu Dokt orantów, w celu pr zeprowadzenia pierwszych
wyborów do Wyd ziałowych Rad Samor ządu Doktor antów, które stanowić będą
wyłonioną w sposób demokratyc zny repre zentację ogółu doktor antów
Uniwersytetu stojącą na stra ży praw i int eresów doktor antów, d ziałającą dla
dobra
społec zności
akademickiej
w
duchu
pos zanowania
trady cji
akadem ickiej i zasad demokracji.
ROZDZIAŁ I
TYMCZASOWA UCZELNIANA KOMIJSA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
Art. 1
1. Tymczasowa Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów (TUKWSD) jest
powołana do przeprowadzenia pierwszych wyborów do Wydziałowych Rad Samorządu
Doktorantów (WRSD).
2. TUKWSD powołuje Tymczasowa Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów (TRUSD)
bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków TRUSD najpóźniej do 31
października 2006 r.
3. TUKWSD liczy od 5 do 7 członków.
4. Członek TUKWSD może by odwołany przez TRUSD większością 2/3 głosów ogólnej
liczby członków TRUSD, na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków TRUSD.
Art. 2
1. Pierwsze posiedzenie TUKWSD zwołuje i prowadzi przewodniczący TRUSD w ciągu 21
dni od dokonania wyboru członków TUKWSD.
2. TUKWSD wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz
Sekretarza.
3. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia TUKWSD, a także reprezentuje
TUKWSD.
4. Przewodniczący może upoważnić Wiceprzewodniczącego do wykonywania całości lub
części swoich uprawnień.
Art. 3
1. Uchwały TUKWSD zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków.
2. W razie równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego, w przypadku, gdy
Przewodniczący
nie
uczestniczy
w
posiedzeniu,
decydujący
jest
głos
Wiceprzewodniczącego.
3. Z posiedzenia TUKWSD sporządzany jest protokół.
4. Uchwały ogłaszane są w sposób określony przez TUKWSD oraz podawane do
wiadomości TRUSD.
ROZDZIAŁ II
WYBORY DO WYDZIAŁOWYCH RAD SAMORZADU DOKTRORANTÓW
Art. 4
1. Wybory do Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (WRSD) są bezpośrednie i równe, odbywają się w głosowaniu tajnym.
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2. W skład WRSD wchodzi po jednym przedstawicielu każdego roku, każdego studium
doktoranckiego działającego na wydziale.
3. Wybory do WRSD odbywają się w formie zebrań wyborczych prowadzonych odrębnie dla
poszczególnych lat każdego studium doktoranckiego lub danego kierunku studiów
doktoranckich. Wyboru trybu wyborczego dokonuje TUKWSD po zasięgnięciu opinii
prezydium TRUSD.
4. W wyborach do WRSD quorum wyborcze nie obowiązuje.
Art. 5
W celu przeprowadzenia zebrania wyborczego TUKWSD każdorazowo wyznacza ze
swojego składu co najmniej dwie osoby.
Art. 6
1. Bierne i czynne prawo wyborcze ma każdy doktorant danego wydziału z wyjątkiem osób
ukaranych prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej dla doktorantów
zawieszającym w korzystaniu z praw wyborczych.
2. Bierne prawo wyborcze ma doktorant, o którym mowa w ust. 1, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Art. 7
1. Najpóźniej do dnia 30 grudnia 2006 r. TUKWSD podejmie uchwałę o zarządzeniu
wyborów na poszczególnych latach każdego studium doktoranckiego lub na danym kierunku,
ustali termin wyborów oraz kalendarz wyborczy.
2. Kalendarz wyborczy powinien zawierać:
a) datę, godzinę i miejsce zebrania wyborczego,
b) imiona i nazwiska członków TUKWSD delegowanych do przeprowadzenia zebrania
wyborczego,
c) informację o zakazie prowadzenia agitacji wyborczej w dniu wyborów,
d) termin składania protestów wyborczych.
3. TUKWSD ogłasza kalendarz wyborczy nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni
przed dniem zebrania wyborczego.
Art. 8
TUKWSD przygotowuje listy uprawnionych do głosowania z wyszczególnieniem osób
ukaranych prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej dla doktorantów
zawieszającym w korzystaniu z praw wyborczych.
Art. 9
1. Zebranie wyborcze prowadzą członkowie TUKWSD, o których mowa w art. 5.
2. Każdy z doktorantów posiadających czynne prawo wyborcze może zgłosić kandydata do
WRSD.
3. Każdy z kandydatów ma 5 minut na prezentację wyborcom swojej osoby.
4. Doktorant ma prawo głosować maksymalnie na jednego kandydata.
5. Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania z imiennie wskazanymi
kandydatami, poprzez postawienie znaku „x” przy wybranym nazwisku.
6. Po głosowaniu w miejscu, gdzie odbywa się zebranie wyborcze, następuje liczenie
głosów.
Art. 10
1. Po przeliczeniu głosów członkowie TUKWSD, o których mówi art. 5, sporządzają i
ogłaszają protokół wyborczy.
2. W terminie 5 dni od zakończenia wyborów TUKWSD przekazuje protokół wyborczy do
Przewodniczącego TRUSD.
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Art. 11
1. Członkami WRSD zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów, pomiędzy zainteresowanymi
niezwłocznie przeprowadza się II turę wyborów.
Art. 12
W przypadku gdy na zebraniu wyborczym nie zostanie wyłoniony przedstawiciel danego roku
studiów doktoranckich do WRSD, na wniosek 30 % uprawnionych do głosowania lub
TRUSD, TUKWSD zarządza kolejne zebranie wyborcze.
Art. 13
TUKWSD przechowuje całą dokumentację związaną z przeprowadzeniem wyborów /łącznie
z kartami do głosowania/, a następnie przekazuje ją Uczelnianej Komisji Wyborczej
Samorządu Doktorantów, wybranej przez Radę Uczelnianą Samorządu Doktorantów, na
podstawie § 43 Regulaminu Samorządu Doktorantów UMCS.
Art. 14
W terminie 14 dni od zakończenia wyborów do wszystkich WRSD TUKWSD składa TRUSD
pisemne sprawozdanie.
Art. 15
1. Wnioski o unieważnienie wyborów do WRSD (protesty wyborcze) wraz z uzasadnieniem
należy wnieść w formie pisemnej do TUKWSD w terminie 7 dni od ogłoszenia protokołu
wyborczego.
2. Protest wyborczy może wnieść 10 % uprawnionych do głosowania doktorantów lub
kandydat.
3. TUKWSD rozpatruje wniosek w terminie 3 dni od jego wpłynięcia.
Art. 16
1. W razie naruszenia przepisów Ordynacji Wyborczej, aktów prawnych powszechnie
obowiązujących, statutu UMCS lub Regulaminu Samorządu Doktorantów UMCS, które
mogło mieć wpływ na wynik wyborów, TUKWSD podejmuje uchwałę o unieważnieniu
wyborów.
2. W przypadku unieważnienia wyborów TUKWSD wyznacza termin ponownego zebrania
wyborczego.
Art. 17
1. Od uchwały TUKWSD w sprawie ważności wyborów przysługuje odwołanie do TRUSD.
2. Odwołanie musi być złożone na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia uchwały
TUKWSD i określać wobec niej zarzuty.
3. TRUSD rozpatruje odwołanie w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia.
4. Art. 16 stosuje się odpowiednio
5. Uchwały TRUSD w sprawie ważności wyborów są ostateczne.
Art. 18
Uchwały TUKWSD dotyczące ważności wyborów ogłaszane są w sposób zwyczajowo
przyjęty oraz przekazywane TRUSD w terminie 3 dni od ich podjęcia.
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ROZDZIAŁ III
AGITACJA I OGŁOSZENIA
Art. 19
1. W trakcie kampanii wyborczej zakazana jest agitacja za pomocą przedmiotów
posiadających wartość materialną.
2. Za przedmiot posiadający wartość materialną nie uważa się plakatów i ulotek
zawierających nazwiska kandydatów i ich program.
3. Agitacja w dniu zebrania wyborczego jest zakazana.
4. TUKWSD może usunąć materiały wyborcze kandydatów, znajdujące się w bezpośrednim
sąsiedztwie miejsca zebrania wyborczego.
Art. 20
Wszelkie ogłoszenia wyborcze muszą być umieszczane w miejscach zwyczajowo przyjętych
na danym wydziale, zapewniających możliwość zapoznania się z nimi, oraz na tablicy
ogłoszeń dziekanatu.
ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWE
Art. 21
Zmiana niniejszej Ordynacji może nastąpić w drodze uchwały TRUSD podjętej bezwzględną
większością głosów ogólnej liczby członków TRUSD.
Art. 22
Niniejsza Ordynacja wchodzi w życie po uchwaleniu przez TRUSD oraz zaakceptowaniu
przez Prorektora UMCS ds. Kształcenia.

Ordynację przyjęła Tymczasowa Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów UMCS w
drodze jednomyślnie podjętej uchwały na posiedzeniu w dniu 13 października 2006 roku.
PRZEWODNICZĄCY
Samorządu Doktorantów UMCS

mgr Paweł Pachuta
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