ORDYNACJA WYBORCZA
SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

Akademii Muzycznej
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu

§1
Postanowienia ogólne
1. Wybory do organów Samorządu Doktorantów są powszechne, jawne i równe.
2. Czynne prawo wyborcze ma każdy Doktorant Akademii .
3. Bierne prawo wyborcze ma każdy Doktorant Akademii
4. Mandat członka organów Samorządu wygasa na skutek:
a) zrzeczenia się mandatu,
b) śmierci,
c) utraty statusu Doktoranta,
d) odwołanie przez organ, który danego członka powołał.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu przeprowadza się wybory uzupełniające.

§2
Wybór Przewodniczącego Rady
1. Doktoranci ze swojego grona wybierają Przewodniczącego Rady.
2. Przewodniczącym Rady zostaje osoba, która uzyskała bezwzględną większość ważnie oddanych
głosów za jej kandydaturą przy obecności co najmniej połowy Doktorantów.
3. Przewodniczący Rady powołuje Komisarza Wyborczego oraz przeprowadza głosowania w obrębie
Doktorantów Akademii Muzycznej w Poznaniu.

§3
Wybory Rady
1. Doktoranci spośród swego grona wybierają pozostałych ośmiu członków Rady.
2. Przewodniczący Rady składa Doktorantom swoją propozycję członków Rady.

3. Kandydaci na członków Rady wyrażają pisemną zgodę na swoją kandydaturę.
3. W przypadku nie przegłosowania zgłoszonych przez Przewodniczącego kandydatur, Doktoranci
mogą zgłosić inne kandydatury.
4. Każdy z kandydatów na członka Rady musi uzyskać bezwzględną większość ważnie oddanych
głosów przy obecności co najmniej połowy Doktorantów.

§4
Wybór Komisarza Wyborczego
1. Przewodniczący Rady wybiera spośród Doktorantów Komisarza Wyborczego, który prowadzi.
głosowania w obrębie Doktorantów oraz Samorządu Doktorantów Akademii Muzycznej w Poznaniu.
2. Kandydat na Komisarza Wyborczego wyraża zgodę na swoją kandydaturę na piśmie.

§5
Wybór Sądu Koleżeńskiego
1. Sąd Koleżeński jest organem posiadającym uprawnienia dyscyplinarne wobec doktorantów
Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.
2. Członków Sądu Koleżeńskiego wybiera Rada.
3. Kandydaci na członków Sądu Koleżeńskiego wyrażają zgodę na swoją kandydaturę na piśmie.
4. Sąd wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
5. Do zadań Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego należy organizowanie pracy Sądu Koleżeńskiego, w
szczególności wyznaczanie składów orzekających, ich przewodniczących, protokolantów oraz
terminów rozpraw.
6. Sąd Koleżeński orzeka:
a) w pierwszej instancji w składzie 3-osobowym,
b) w drugiej instancji w składzie 6-osobowym.
7. Członek Sądu Koleżeńskiego, który rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji, nie może być
członkiem składu orzekającego w tej sprawie w drugiej instancji.

§6
Wybór Przewodniczącego Zarządu
1. Rada, na pierwszym posiedzeniu, spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego Zarządu.
2. Przewodniczącym Zarządu zostaje osoba, która uzyskała bezwzględną większość ważnie oddanych
głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
3. Kandydat na Przewodniczącego Zarządu wyraża zgodę na swoją kandydaturę na piśmie.

§7
Wybory Zarządu
1. Rada, spośród swoich członków wybiera pozostałych dwóch członków Zarządu.
2. Przewodniczący Zarządu składa Radzie propozycję kandydatur na członków Zarządu.
3. W przypadku nie przegłosowania zgłoszonych przez Przewodniczącego kandydatur, Rada może
zgłosić inne kandydatury.
4. Każdy z kandydatów na członka Zarządu musi uzyskać bezwzględną większość ważnie oddanych
głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
5. Każdy kandydat na członka Zarządu wyraża zgodę na swoją kandydaturę na piśmie.

§8
Wybory na Wydziałach
1. Na wydziałach przeprowadza się jawne wybory:
b) przedstawicieli Doktorantów w Radzie Wydziału,
d) na członka Senatu Akademii.
2. W wyborach uczestniczą tylko Doktoranci będący uczestnikami studiów doktoranckich na danym
wydziale.
3. Doktoranci wybierają swoich przedstawicieli w Radzie Wydziału w liczbie określonej przez Statut
Akademii.

4. Doktoranci wybierają jednego kandydata na członka Senatu Akademii.
5. Wybory są ważne, gdy uczestniczyła w nich większość bezwzględna doktorantów.
6. Wybór kandydatów na członka Senatu Akademii wymaga uzyskania bezwzględnej większości
ważnie oddanych głosów wśród Doktorantów.
7. W przypadku nie obsadzenia mandatów w pierwszej turze wyborów, przeprowadza się kolejne
głosowania, do momentu obsadzenia wszystkich mandatów.

