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I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Samorząd Studencki tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia 
prowadzonych na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 
zwanej dalej Uczelnią.  
2. Samorząd Studencki działa w granicach określonych ustawą Prawo o szkolnictwie 
wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., przepisami wykonawczymi do ustawy zwanej dalej 
Ustawą, Statutem Akademii oraz niniejszym Regulaminem.  
3. Samorząd Studencki działa po przez swoje Organy  
 

§ 2 
1. Do zadań Samorządu Studenckiego należy:  

a) współpraca z Władzami Uczelni oraz nauczycielami akademickimi w celu 
zapewnienia studentom możliwie najwyższego poziomu kształcenia oraz warunków 
do zdobywania wiedzy i umiejętności, również pomocy materialnej;  
b) uczestniczenie w realizacji zadań Wydziałów i Uczelni;  
c) obrona praw studenta;  
d) propagowanie oraz przestrzeganie zasad współżycia koleżeńskiego;  
e) inicjowanie, wspieranie i organizowanie wydarzeń artystycznych oraz działań w 
zakresie nauki, kultury i sportu;  
f) współpraca z innymi samorządami oraz organizacjami studenckimi;  
g) wyrażanie opinii oraz podejmowanie decyzji na podstawie przepisów określonych 
w Ustawie;  

 
2. Terenem działania Samorządu Studenckiego jest Uczelnia. Poza tym terenem Samorząd 
może występować jedynie za pośrednictwem lub z upoważnienia Władz Uczelni.  
 

§ 3 
1. Odpowiednie organy uczelni zapewniają środki niezbędne do funkcjonowania 
Samorządu Studenckiego na podstawie przepisów Ustawy.  
 
2. Środki pieniężne na działalność Samorząd uzyskuje:  

a) w ramach środków przyznawanych przez Rektora na podstawie Ustawy;  
b) z darowizn przeznaczonych na rzecz Samorządu;  
c) w ramach własnej działalności.  

3. Samorząd korzysta ze środków technicznych oraz pomieszczeń Uczelni w zakresie 
ustalonym z Władzami Uczelni.  
 

II. Organy Samorządu Studenckiego 
§ 4 

1. Jedyny reprezentantem studentów Uczelni są Organy Samorządu Studenckiego.  
2. Organami Samorządu Studenckiego są:  

a. starostowie wszystkich lat, trybów i poziomów studiów na poszczególnych 
wydziałach;  
b. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego, zwana dalej Radą;  
c. Prezydium Samorządu Studenckiego, zwane dalej Prezydium.  

 
§ 5 



 

 

1. Organy Samorządu Studenckiego nie prowadzą działalności finansowej i gospodarczej 
oraz nie tworzą i nie nadzorują agend naukowych, kulturalnych (artystycznych), sportowych 
i turystycznych.  
2. Za zgodą Senatu Uczelni i pod nadzorem prorektora d.s. studenckich uczelniana Rada 
Samorządu może wydawać swoje pismo.  
 

III. Zadania organów Samorządu Studenckiego 
§ 6 

1. Do zadań starosty roku studiów należy:  
a) współpraca z władzami Wydziału w zakresie spraw związanych z realizacją 
procesu kształcenia i wychowania:  

 zgłaszanie wniosków w sprawie organizacji i realizacji procesu 
dydaktycznego;  

 wydawanie opinii w indywidualnych sprawach studentów 
wynikających z realizacji Regulaminu Studiów;  

 uczestniczenie – w charakterze obserwatora – w egzaminach 
komisyjnych;  

 współdziałanie w przyznawaniu form pomocy materialnej dla 
studentów poprzez udział w wydziałowych komisjach 
stypendialnych.  

b) czynna współpraca z Radą oraz Prezydium Samorządu Studenckiego;  
c) uczestniczenie w spotkaniach Rady.  

 
2. W realizacji zadań Starosta roku kieruje się wnioskami i opiniami studentów swojego 
roku studiów. W przypadku niejedno głośnej decyzji Starosta jest zobowiązany do 
przeprowadzenia głosowania. Decyzja zostaje podjęta większością głosów.  
 

§ 7 
1. Rada działa pod opieką Prorektora d.s. Studenckich.  
2. Radę tworzy kolegium starostów wszystkich wydziałów, poziomów i lat studiów.  
3. Kadencja Członka Rady trwa przez jeden rok akademicki do momentu wyboru nowej 
Rady lub przypadkach opisanych w § 20, ust. 1 niniejszego Regulaminu.  
 

§ 8 
1. Na czele Rady stoi Przewodniczący.  
2. Kadencja przewodniczącego Rady trwa przez jeden rok akademicki do momentu 
wyboru nowego przewodniczącego lub w przypadkach opisanych w § 20, ust. 1 
niniejszego Regulaminu.  
 

§ 9 
1. Do zadań Rady należy:  

a) ustalanie projektu Regulaminu Samorządu Studenckiego;  
b) współdziałanie w pracach nad Regulaminem studiów;  
c) koordynacja działań samorządowych studentów;  
d) szczególna opieka nad studentami-obcokrajowcami;  
e) zatwierdzenie planu działalności Rady przedstawionego przez Prezydium, na 
rok nowy akademicki;  
f) współpraca z właściwymi organami Uczelni w razie powstania sporu, w celu 
jego rozstrzygnięcia;  



 

 

g) organizowanie wewnątrz uczelnianych i międzyuczelnianych imprez 
studenckich przewidzianych tradycją akademicką (otrzęsiny, absolutorium, 
juwenalia itp.);  
h) zgłaszanie spośród studentów członków do Rady Bibliotecznej, Komisji 
Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, Wydziałowej i Uczelnianej 
Komisji Wyborczej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej;  
i) odwołanie w uzasadnionym przypadku członka Rady według zasad 
określonych w § 18, ust.2.  

 
2. Decyzje w powyższych sprawach, jeśli nie są zastrzeżone przez Radę, może 
podejmować Prezydium przy udziale jego przewodniczącego oraz co najmniej 3 

wiceprzewodniczących.  

 
§ 10 

1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:  
a) powoływanie wiceprzewodniczących (po jednym z każdego Wydziału Uczelni), 
którzy tworzą Prezydium;  
b) powoływanie sekretarza z pośród członków Rady;  
c) odwoływanie, w uzasadnionych przypadkach wiceprzewodniczących;  
d) organizowanie działalności Rady;  
e) zwoływanie posiedzeń Rady lub Prezydium i przewodniczenie im;  
f) podpisywanie decyzji oraz uchwał w imieniu Rady;  
g) reprezentowanie Samorządu Studenckiego przed Władzami Uczelni;  
h) reprezentowanie Samorządu Studenckiego przed Parlamentem Studentów 
Rzeczpospolitej Polskiej;  
i) współpraca z Władzami Uczelni;  
j) powoływanie koordynatorów odpowiedzialnych za wewnątrz uczelniane i 
międzyuczelniane inicjatywy studenckie;  
k) rozdzielanie środków finansowych przeznaczonych na działalność studencką, 
przy zgodzie Prezydium oraz akceptacji Władz Uczelni.  
l) podpis delegacji studentów na członków Uczelnianych Organów, Komisji oraz 
Rad.  

 
§ 11 

1. Wiceprzewodniczący są członkami Rady oraz Prezydium.  
2. Do obowiązków Wiceprzewodniczących należy:  

a) koordynowanie studenckich działań Wydziału oraz przekazywanie związanych z 
nimi informacji Przewodniczącemu oraz Radzie;  
b) w razie konieczności, po otrzymaniu pisemnego upoważnienia od 
Przewodniczącego, reprezentowanie Studentów przed Władzami Uczelni, innymi 
Samorządami oraz Organizacjami Studenckimi.  
 

§ 12 
 
1. Sekretarz jest członkiem Rady.  
2. Sekretarz nie wchodzi w skład Prezydium.  
3. Do obowiązków Sekretarza należy:  

a) sporządzanie protokołów oraz prowadzenie dokumentacji z posiedzeń Rady oraz 
Prezydium;  



 

 

b) informowanie Studentów o działaniach Rady oraz Prezydium po przez stronę 
internetową oraz tablicę informacyjna Samorządu;  
c) sporządzenie oraz udostępnianie przewodniczącemu listy kontaktowej członków 
Rady.  
 

§ 13 
1. Do obowiązków Organów Samorządu Studenckiego należy przy podejmowanych 
działaniach kierować się dobrem studentów, przy nadrzędnym celu realizacji podstawowych 
zadań Uczelni określonych w Ustawie i Statucie Akademii oraz aktywnie działać w ramach 
powierzonych im zadań.  
 

IV. Zasady i tryb wyborów 
§ 14 

1. Czynne prawo wyborcze ma każdy student.  
2. Bierne prawo wyborcze ma każdy student, z wyjątkiem ukaranych przez Komisję 
Dyscyplinarną prawomocnym wyrokiem z wskazaniem zawieszenia tego prawa.  
3. W przypadku braku kworum (50% + 1) wybory odbywają się drugim terminie, wówczas 
kworum stanowią obecni studenci.  
 

§ 15 
1. Wybory są równe i tajne.  
2. Liczba kandydatów nie jest ograniczona.  
 
 
3. Zgłoszony kandydat wyraża zgodę ustnie lub w przypadku nieobecności pisemnie.  
4. Listę kandydatów sporządza się w porządku alfabetycznym.  
5. Przebieg wyborów dokumentuje:  

a) lista obecności wyborców – załącznik nr 1;  
b) lista kandydatów – załącznik nr 2;  
c) protokół komisji skrutacyjnej – załącznik nr 2.  

 
§ 16 

1. Starostów wybierają z pośród siebie studenci poszczególnych Wydziałów i lat studiów.  
2. Wybór starostów musi nastąpić przed uroczystą inauguracją danego roku 
akademickiego.  
3. Termin i miejsce wyboru starostów ustala i ogłasza dziekan lub prodziekan działający na 
podstawie posiadanych uprawnień.  
4. Wybór starosty jest ważny, jeśli odbył się w trybie przewidzianym § 14 ust. 3. 
5. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów ważnych.  
 

§ 17 
1. Wyboru przewodniczącego Rady dokonuje Rada  

2. Wybór przewodniczącego musi nastąpić przed uroczystą inauguracją danego roku 

akademickiego.  

3. Termin i miejsce wyboru przewodniczącego Rady ustala i ogłasza prorektor d.s. 

Studenckich w porozumieniu z Przewodniczącym lub wydelegowanym 

Wiceprzewodniczącym pełniącym funkcję do czasu wyborów, działający na podstawie 

posiadanych uprawnień.  

4. Wybór jest ważny, jeśli odbył się w głosowaniu w trybie przewidzianym § 14 ust. 3. 



 

 

5. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów ważnych, wynik 

ogłasza komisja skrutacyjna.  

 
§ 18 

1. Wyboru Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Wydziałowych Kolegiów Elektorów z 
pośród Studentów dokonują studenci poszczególnych wydziałów zgodnie z zasadami 
określonymi w  regulaminie wyborczym Akademii. 
 

§ 19 
1. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego dokonuje wyboru dwóch przedstawicieli 

Samorządu Studenckiego na zasadach wyboru przewodniczącego. 
 

§ 20 
1. Wygaśnięcie mandatu członka organu Samorządu Studenckiego następuje w przypadku:  

a) ukończenia studiów;  

b) zrzeczenia się mandatu;  

c) skreślenia z listy studentów; 
 
d) prawomocnego wymierzenia kary dyscyplinarnej, prawomocnego skazania 
wyrokiem sądu, prawomocnego wymierzenia kary orzeczeniem kolegium d.s. 
wykroczeń lub orzeczeniem sądu koleżeńskiego;  

e) niestawieniu się na więcej niż połowie zebrań.  
 
2. Odwołanie członka organu Samorządu Studenckiego następuje w drodze uchwały Rady 
podjętej zwykłą większością głosów (50% + 1) przy udziale więcej niż połowy członków 
Rady na wniosek: 

a)  nieformalnej grupy studenckiej liczącej przynajmniej 20 osób;  

b)  rektora, prorektora lub dziekana;  

 
 

V. Sąd Koleżeński 
§ 21 

1. Sąd Koleżeński jest organem Samorządu Studentów czuwającym nad przestrzeganiem 
zasad współżycia koleżeńskiego i postanowień  Regulaminu. 

2. Sąd Koleżeński, w składzie 5 osób powołuje Rada. 
 
 

VI. Postanowienia końcowe 
§22 

1. Przedstawiciele Samorządu oraz członkowie organów Samorządu wybrani przed 
wejściem w życie Regulaminu pełnią swoje funkcje do końca kadencji.  
 
2. Niniejszy Regulamin oraz ewentualne jego późniejsze zmiany wchodzą w życie po 
stwierdzeniu przez Senat Uczelni jego zgodności z Ustawą i Statutem Uczelni.  
 
 



 

 

Załącznik nr 1 

Lista obecności na wyborach przewodniczącego 

Uczelnianej Radu Samorządu Studenckiego 

Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu 

w dniu …….. 20…r. 

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego 
1. Imię i nazwisko …………………   podpis…………………………… 

2. …………………………………….    …………………………………… 

3. …………………………………….    …………………………………… 

4. …………………………………….    …………………………………… 

5. …………………………………….    …………………………………… 

6. …………………………………….    …………………………………… 

7. …………………………………….    …………………………………… 

8. …………………………………….    …………………………………… 

9. …………………………………….    …………………………………… 

10. …………………………………….    …………………………………… 

11. …………………………………….    …………………………………… 

12. …………………………………….    …………………………………… 

13. …………………………………….    …………………………………… 

14. …………………………………….    …………………………………… 

15. …………………………………….    …………………………………… 

16. …………………………………….    …………………………………… 

17. …………………………………….    …………………………………… 

18. …………………………………….    …………………………………… 

19. …………………………………….    …………………………………… 

20. …………………………………….    …………………………………… 

21. …………………………………….    …………………………………… 

22. …………………………………….    …………………………………… 

23. …………………………………….    …………………………………… 

24. …………………………………….    …………………………………… 

25. …………………………………….    …………………………………… 

26. …………………………………….    …………………………………… 

27. …………………………………….    …………………………………… 

28. …………………………………….    …………………………………… 

29. …………………………………….    …………………………………… 

30. …………………………………….    …………………………………… 



 

 

 
Załącznika nr 2  

Poznań, ………. 20…. r.  

Protokół z wyborów uzupełniających 

na przedstawiciela 

Samorządu Studenckiego 

w Senacie Akademii Muzycznej 

im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 
 

 

Liczba osób uprawnionych:___  

 

 

Liczba głosujących: ____  

 

 

 

Kandydacie na przedstawiciela Samorządu Studenckiego  

1.______________________  

2. ______________________  

3. ______________________  

 

 

 

 

Wyniki głosowania  

1.___________________ za______ przeciw _____ wstrzymane_____  

2. ___________________ za______ przeciw _____ wstrzymane_____  

3. ___________________ za______ przeciw _____ wstrzymane_____  

 

 

 

 

Komisja Skrutacyjna  

………………………………………….  

………………………………………….  

………………………………………….  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


