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REGULAMIN
Samorządu Studenckiego
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Dział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w
Gdańsku, zwany dalej Regulaminem, określa zasady działania Samorządu Studenckiego Akademii
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, zwanego dalej „Samorządem".
§2
Samorząd działa na terenie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, zwanej dalej
„Uczelnią”, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, przepisach wykonawczych do
Ustawy, Statucie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz niniejszym
Regulaminie.

1.

2.
3.
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5.

§3
Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
prowadzonych przez Uczelnię tworzą Samorząd Studencki Akademii Muzycznej im. Stanisława
Moniuszki w Gdańsku.
Samorząd i jego organy, tworzone przez studentów Uczelni w drodze demokratycznych
wyborów są jedynym reprezentantem ogółu studentów.
Samorząd działa poprzez swoje organy wyłaniane w drodze wyborów.
Organy Samorządu są odpowiedzialne przed swoimi wyborcami.
Organy Samorządu uczestniczą w realizacji zadań Uczelni, w szczególności w zakresie procesu
dydaktyczno-wychowawczego i spraw socjalno-bytowych studentów.

§4
Samorząd działając przez swoje organy:
a) broni praw studentów,
b) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw Uczelni, w szczególności poprzez swoich przedstawicieli
w organach kolegialnych,
c) uzgadnia z organami Uczelni regulamin studiów w trybie określonym w ustawie,
d) wybiera przedstawicieli do kolegialnych organów Uczelni,
e) popiera naukowe, kulturalne, sportowe, turystyczne, gospodarcze i inne inicjatywy
studenckie,
f) zabiega o stworzenie warunków umożliwiających studentom korzystanie z prawa do
zrzeszania się,
g) wyraża opinię środowiska studenckiego w sprawach związanych z procesem kształcenia i
wychowania w Uczelni oraz w sprawach ze środowiskiem tym związanych lub
wymagających jego wypowiedzi,
h) współdecyduje z władzami Uczelni w sprawach pomocy materialnej dla studentów,
i) działa zgodnie ze Statutem i misją Uczelni.

§5
1. Organy Samorządu współpracują z władzami Uczelni w realizacji jej zadań.
2. Parlament i Zarząd Samorządu Studenckiego ma prawo do zgłaszania umotywowanych
wniosków do odpowiednich organów Uczelni i wyrażania opinii we wszystkich sprawach
związanych z procesem kształcenia i wychowania studentów.
§6
Organami Samorządu są:
a) Parlament Studentów,
b) Zarząd Samorządu Studenckiego,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Walne Zgromadzenie Studentów Wydziału,
e) Starostowie Wydziałów,
f) Starostowie Domów Studenckich,
g) inni wybrani przez studentów przedstawiciele.
§7
1. Środki niezbędne do funkcjonowania Samorządu zapewniają odpowiednie organy Uczelni, na
podstawie przepisów Ustawy.
2. Środki pieniężne na swoją działalność Samorząd uzyskuje:
a) w ramach środków przyznawanych przez Rektora i Senat Uczelni na podstawie ustawy,
b) z darowizn dokonanych na rzecz Samorządu.
3. Samorząd do realizacji swych celów korzysta z pomieszczeń i środków technicznych Uczelni w
zakresie uzgodnionym z władzami Uczelni.

Dział II
ORGANY SAMORZĄDU NA POZIOMIE UCZELNI
Rozdział I
Parlament Studentów
§8
Parlament Studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, zwany dalej
„Parlamentem”, jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego Uczelni.
§9
Kadencja Parlamentu trwa 2 lata. Kadencja rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia Parlamentu
w nowym roku akademickim, zwołanego w terminie 14 dni od dnia zakończenia wyborów na
wydziałach Uczelni, ale nie później niż 1 grudnia, a kończy się wraz z pierwszym posiedzeniem
Parlamentu następnej kadencji.
§ 10
W skład Parlamentu wchodzą:
1. przedstawiciele wydziałów wybrani przez Walne Zgromadzenie Studentów Wydziału, w liczbie:
po dwóch przedstawicieli Wydziału II i IV oraz po jednym przedstawicielu Wydziału I i III,
2. przedstawiciele studentów do Rad Wydziałów,
3. przedstawiciele studentów do Senatu Uczelni, po ich wyborze przez Parlament.

§ 11
1. Parlament działa na podstawie Regulaminu Obrad Parlamentu Studentów zatwierdzonego
uchwałą Parlamentu.
2. Prezydium Parlamentu Studentów z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 członków
Parlamentu lub na wniosek 20% studentów Uczelni, zwołuje nadzwyczajne posiedzenie
Parlamentu Studentów. Nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu Studentów zwoływane jest
również na wniosek Rektora Uczelni lub Zarządu Samorządu.
3. Termin nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu wyznaczany jest w terminie nie dłuższym niż
7 dni od złożenia wniosku.
§ 12
1. Parlament podejmuje swoje decyzje oraz wyraża zdanie w formie uchwał, decyzji i opinii.
2. Dla swojej ważności uchwały Parlamentu wymagają zwykłej większości głosów przy obecności
co najmniej połowy członków Parlamentu, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie
stanowią inaczej.
§ 13
Do kompetencji Parlamentu należą w szczególności:
1. uchwalanie i nowelizacja Regulaminu Samorządu Studenckiego, z zastrzeżeniem § 44
niniejszego Regulaminu,
2. wybór Prezydium Parlamentu składającego się z Przewodniczącego oraz dwóch jego
zastępców,
3. wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studenckiego,
4. powoływanie i odwoływanie pozostałych członków Zarządu Samorządu Studenckiego,
5. wybór przedstawicieli Samorządu Studenckiego do Senatu Uczelni,
6. wybór elektorów do Kolegium Elektorów Akademii,
7. wybór członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studenckiego,
8. wybór delegatów do Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej,
9. wybór kandydatów do Komisji Dyscyplinarnych,
10. wybór przedstawicieli do Komisji Wyborczej Akademii,
11. nadzór nad działalnością Zarządu Samorządu Studentów poprzez:
a) kontrolę uchwał i decyzji Zarządu,
b) przeprowadzenie okresowych ocen pracy Zarządu,
12. uchylanie sprzecznych z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu decyzji innych
organów Samorządu,
13. głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielania absolutorium dla Zarządu,
14. podejmowanie decyzji o podjęciu akcji protestacyjnej o zasięgu uczelnianym,
15. podejmowanie innych uchwał i decyzji w sprawach określonych w Ustawie, Statucie Uczelni i
uchwałach w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Samorządu.
§ 14
1. Pracami Parlamentu kieruje Prezydium składające się z Przewodniczącego oraz dwóch jego
zastępców wybieranych przez Parlament.
2. Kadencja Prezydium kończy się wraz z powołaniem jego nowego pełnego składu.
3. Przewodniczący Prezydium Parlamentu poza funkcjami i uprawnieniami określonymi w innych
przepisach niniejszego Regulaminu, przewodniczy posiedzeniom Parlamentu oraz podpisuje
uchwały i decyzje w imieniu Parlamentu.

§ 15
Na swoim pierwszym posiedzeniu Parlament Studentów dokonuje wyboru z uwzględnieniem
długości ich kadencji, w następującej kolejności:
1. przedstawicieli Samorządu Studenckiego do Senatu Uczelni,
2. Prezydium Parlamentu,
3. Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studenckiego,
4. członków Zarządu Samorządu Studenckiego,
5. członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studenckiego,
6. członków Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
7. członków Komisji Dyscyplinarnych,
§ 16
1. Wybór Przewodniczącego Prezydium Parlamentu dokonywany jest spośród członków
Parlamentu bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków Parlamentu.
2. Po wyborze Przewodniczącego, Parlament ze swoich członków na wniosek Przewodniczącego
wybiera dwóch jego Zastępców. Zastępcami Przewodniczącego zostają dwie osoby, które
uzyskały największą ilość głosów.
3. Odwołanie poszczególnych członków Prezydium Parlamentu albo jego całości wymaga
bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
Parlamentu.
4. Podczas nieobecności Przewodniczącego Prezydium Parlamentu lub czasowej, nie dłuższej niż
3 miesiące, niemożliwości wykonywania przez niego funkcji, jego obowiązki i uprawnienia
przejmuje jeden z Zastępców Przewodniczącego.
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§ 17
W celu realizacji poszczególnych zadań wymagających starannej analizy lub przygotowania
wystąpień do władz Uczelni Parlament może powoływać doraźne komisje problemowe.
Członkowie takich komisji wybierani są przez Parlament zwykłą większością głosów.
Dopuszcza się możliwość członkostwa w komisjach Parlamentu studentów Uczelni, nie
będących członkami Parlamentu.
Komisje konstytuują się wybierając spośród siebie przewodniczącego kierującego pracami
komisji.
Rozdział II
Zarząd Samorządu Studenckiego

§ 18
Zarząd Samorządu Studenckiego, zwany dalej „Zarządem”, jest uczelnianym organem
wykonawczym Samorządu.
§ 19
1. Zarząd Samorządu Studenckiego składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz
Sekretarza Zarządu.
2. Kierowanie pracami Zarządu należy do jego Przewodniczącego, wybieranego przez Parlament z
grona wszystkich studentów Uczelni na dwuletnią kadencję.
3. Posiedzenie Parlamentu w celu wyboru Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków
Zarządu powinno zostać zwołane w terminie nie dłuższym niż miesiąc od wyboru Parlamentu
Studentów nowej kadencji.

4. Wybór Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studenckiego dokonywany jest bezwzględną
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Parlamentu.
5. Przewodniczący Zarządu Samorządu Studenckiego w dniu wyboru przedstawia Parlamentowi
do zatwierdzenia kandydatów na Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Zarządu wskazanych
z grona studentów Uczelni.
6. Parlament wybiera Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Zarządu na dwuletnią kadencję
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
Parlamentu.
7. W wypadku rezygnacji Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studenckiego lub opróżnienia
tego stanowiska z innej przyczyny przeprowadzane są nowe wybory zgodnie z regułami
określonymi w niniejszym paragrafie. Posiedzenie Parlamentu w celu wyboru
Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powinno zostać zwołane w
terminie nie dłuższym niż miesiąc od wystąpienia okoliczności wskazanych w zdaniu
poprzednim.
8. Do występowania w imieniu Zarządu Samorządu Studenckiego, Przewodniczący może udzielić
pełnomocnictwa Wiceprzewodniczącemu lub Sekretarzowi Zarządu.
9. Podczas nieobecności Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studenckiego lub czasowej, nie
dłuższej niż 3 miesiące, niemożliwości wykonywania przez niego funkcji, jego obowiązki i
uprawnienia przejmuje Wiceprzewodniczący.
§ 20
Kadencja Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu kończy się nie później niż
1 stycznia roku następującego po wyborze Parlamentu Studentów nowej kadencji.
§ 21
1. W czasie trwania kadencji Zarządu jego Przewodniczący może z uzasadnionej przyczyny
zawiesić członka Zarządu i złożyć wniosek o jego odwołanie.
2. Decyzja Przewodniczącego wskazana w poprzedzającym ustępie wymaga podjęcia uchwały w
przedmiocie odwołania członka Zarządu przez Parlament na najbliższym jego posiedzeniu,
zwykłą większością głosów.
3. Na posiedzeniu Parlamentu, na którym dokonano odwołania członka Zarządu, Przewodniczący
Zarządu przedstawia kandydata na opróżnione stanowisko członka Zarządu. Do wyboru
członka Zarządu stosuje się postanowienia § 19 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
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§ 22
Wobec Przewodniczący Zarządu może zostać złożony wniosek o jego odwołanie, stanowiący
votum nieufności.
Z wnioskiem o votum nieufności dla Przewodniczącego Zarządu mogą wystąpić:
a) Komisja Rewizyjna,
b) grupa co najmniej 5 członków Parlamentu.
Votum nieufności uważa się za przyjęte, gdy uzyskało ono bezwzględną większość głosów przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Parlamentu.
Następstwem przyjęcia votum nieufności wobec Przewodniczącego Zarządu jest odwołanie
Zarządu.

§ 23
Sprawami należącymi do kompetencji Zarządu Samorządu Studenckiego są w szczególności:
1. współpraca w zakresie wykorzystania środków z funduszu stypendialnego,
2. opracowanie i realizacja budżetu Samorządu,

3.
4.
5.
6.

dysponowanie środkami materialnymi Samorządu,
reprezentowanie społeczności studenckiej wobec władz uczelni oraz innych podmiotów,
występowanie jako reprezentant studentów w sporach zbiorowych,
inne sprawy służące realizacji zadań Samorządu.

§ 24
1. Członkowie Zarządu Samorządu zobowiązani są na wezwanie Prezydium Parlamentu
uczestniczyć w posiedzeniach Parlamentu oraz odpowiadać na pytania dotyczące bieżącej
działalności Zarządu.
2. Przewodniczący Zarządu zobowiązany jest w terminie do dnia 15 listopada złożyć do Komisji
Rewizyjnej sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu.
Rozdział III
Komisja Rewizyjna Samorządu Studenckiego
§ 25
Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczo-kontrolnym Samorządu Studenckiego.
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§ 26
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków wybieranych z grona wszystkich studentów
Uczelni przez Parlament Studentów w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Parlamentu.
Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata i kończy się wraz z wyborem jej nowego
składu.
W wypadku rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej lub opróżnienia tego stanowiska z innej
przyczyny przeprowadzane są wybory uzupełniające zgodnie z regułami określonymi w ust. 1
niniejszego paragrafu.
W czasie trwania kadencji członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Parlament
zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
Parlamentu.

§ 27
Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego oraz jego Zastępcę, którzy
kierują jej pracami i reprezentują ją wobec innych organów Samorządu.
§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) sprawowanie kontroli nad działalnością Zarządu Samorządu, a w szczególności:
a) badanie i opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu,
b) badanie bieżącej działalności Zarządu w tym:
- dysponowania środkami materialnymi Samorządu,
- realizacji uchwał Parlamentu,
- wykonania budżetu Samorządu,
2) występowanie z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu,
3) przeprowadzanie innych kontroli zleconych przez Parlament,
4) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między poszczególnymi organami Samorządu,
5) składanie Parlamentowi wniosków o uchylenie niezgodnych z prawem lub postanowieniami
niniejszego Regulaminu decyzji innych organów Samorządu.

§ 29
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej albo jego zastępca składa Parlamentowi roczne sprawozdanie z
jej działalności na posiedzeniu, na którym przedstawiane jest sprawozdanie Zarządu.
Rozdział IV
Starostowie Domów Studenckich

1.
2.
3.

4.

§ 30
Starosta Domu Studenta wybierany jest przez studentów zakwaterowanych w danym Domu
Studenta w terminie do dnia 30 października.
Kadencja Starosty Domu Studenta trwa 1 rok.
Starosta Domu Studenta jest uprawniony do reprezentowania interesów studentów
zakwaterowanych w danym Domu Studenta wobec władz Uczelni, a w szczególności
kierowników Domu Studenta, oraz Kanclerza Uczelni.
Starosta Domu Studenta w ramach współdziałania z wskazanymi powyżej władzami Uczelni,
koordynuje działalność Domów Studenta.

Dział III
ORGANY SAMORZĄDU NA SZCZEBLU WYDZIAŁÓW
Rozdział I
Postanowienia ogólne

1.
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5.

§ 31
Wszyscy studenci Wydziału tworzą Samorząd Wydziału.
Wybieralne organy Samorządu Wydziału są jedynymi reprezentantami ogółu studentów
Wydziału.
Organy Samorządu Wydziału realizują określone w niniejszym regulaminie prawa i obowiązki
Samorządu Wydziału.
Wszystkie wymienione w postanowieniach niniejszego Regulaminu kompetencje Samorządu
wobec decyzji podejmowanych przez organy Uczelni, przysługują Samorządom Wydziałowym
w stosunku do organów Wydziału.
Organy Samorządu Wydziału podejmują w ramach swoich kompetencji wszelkie decyzje i
działania dotyczące wewnętrznych spraw danej jednostki organizacyjnej.

Rozdział II
Organy Samorządu Wydziału oraz Przedstawiciele Studenccy w innych organach wydziałowych
§ 32
1. Organem uchwałodawczym Samorządu Studentów Wydziału jest Walne Zgromadzenie
Studentów Wydziału.
2. Organem wykonawczym Samorządu Wydziału jest Starosta Wydziału.
§ 33
1. Walne Zgromadzenie Studentów Wydziału wybiera przedstawicieli lub elektorów studenckich
do Rady Wydziału, Wydziałowego Kolegium Elektorów i Wydziałowej Komisji Stypendialnej w
liczbie określonej w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statucie Uczelni oraz
przedstawicieli do Parlamentu Studentów w liczbie określonej w § 10 niniejszego Regulaminu.
2. Przedstawiciele studentów wybrani przez Walne Zgromadzenie Studentów, oraz

przedstawiciele studentów wybrani do Rady Wydziału wchodzą w skład Parlamentu Studentów
Uczelni.
§ 34
1. Starosta Wydziału przeprowadza wybory na Starostę roku studentów Wydziału.
2. Starosta roku studentów Wydziału wybierany jest zwykłą większością głosów studentów
uprawnionych do głosowania na swoim roku studiów.
3. Bierne i czynne prawo wyborcze posiada każdy student na danym roku studiów i Wydziale, o
ile nie zachodzą okoliczności określone w § 38 niniejszego Regulaminu.
4. Starosta roku studentów Wydziału jest reprezentantem studentów wobec:
1) Rady Wydziału,
2) nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale,
3) Samorządu Studenckiego.
5. Do kompetencji Starosty należy:
1) konsultacje terminów kolokwiów z wykładowcami,
2) konsultacje terminów egzaminów poprawkowych,
3) zgłaszanie innych wniosków dotyczących studentów roku studiujących na danym
Wydziale.
6. Kadencja Starosty roku studentów Wydziału trwa dwa lata i kończy się nie później niż 30
października.
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§ 35
Starosta Wydziału z własnej inicjatywy lub na wniosek 10% studentów Wydziału, zwołuje
Walne Zgromadzenie Studentów Wydziału. Walne Zgromadzenie Studentów Wydziału
zwoływane jest również na wniosek Przewodniczącego Parlamentu Studentów lub Zarządu
Samorządu.
Termin Walnego Zgromadzenia Studentów Wydziału wyznaczany jest w okresie nie dłuższym
niż 7 dni od dnia złożenia wniosku lub podjęcia decyzji przez organ uprawniony wskazany w
ust. 1 niniejszego paragrafu.
Walne Zgromadzenie przy quorum wynoszącym nie mniej niż 50% studentów Wydziału może:
1) bezwzględną większością głosów rozwiązać istniejące organy Samorządu Wydziału,
2) zgodnie z obowiązującymi przepisami powołać nowe organy Samorządu Wydziału.
Wymóg quorum, określony w ust. 3 nie obowiązuje w drugim terminie Walnego
Zgromadzenia, zwołanego nie wcześniej niż w ciągu 15 minut od daty pierwszego terminu.

§ 36
Wszystkie sprawy związane z działalnością Samorządów Wydziałowych nieuregulowane w
niniejszym regulaminie pozostawia się do uchwalenia Parlamentowi Studentów.

Dział IV
ORDYNACJA WYBORCZA DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 37
1. Wybory do organów Samorządu Studenckiego Uczelni są tajne i równe.
2. Kadencja organów Samorządu oraz wybranych przedstawicieli trwa 2 lata, z wyjątkami
przewidzianymi w przepisach niniejszego regulaminu.

3. Czynne prawo wyborcze ma każdy student.
4. Bierne prawo wyborcze ma każdy student, który wyraził zgodę na kandydowanie z wyjątkiem
studenta:
1) ukaranego prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej zawieszającym go w prawach
studenta,
2) niebędącego w stanie w ciągu najbliższych 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji pełnić swojej
funkcji.
§ 38
Wybory w Uczelni przeprowadzane są przez Parlament lub Wydziałowe Komisje Wyborcze
Samorządu Studenckiego odpowiednio do ich kompetencji.
§ 39
1. Wybory są przeprowadzane z zachowaniem następujących zasad, z zastrzeżeniem
szczegółowych przepisów niniejszego Regulaminu:
1) wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów,
2) wyboru dokonuje się przez pozostawienie nieskreślonego nazwiska kandydata lub
kandydatów, na których się głosuje,
3) głosować można tylko osobiście,
4) głos jest nieważny, gdy został oddany na kartce innej niż ta, która została wręczona
głosującemu przez Parlament lub Wydziałową Komisję Wyborczą lub gdy na kartce tej
zostawiono więcej nazwisk kandydatów niż wynosi liczba wybieranych przedstawicieli
samorządu lub mandatów danego organu,
5) wybory są ważne niezależnie od liczby uprawnionych do głosowania biorących w nich
udział,
6) prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu studentowi,
7) kandydat musi wyrazić w formie pisemnej zgodę na kandydowanie.
2. Wyboru elektorów do Kolegium Elektorów Akademii, spośród studentów z poszczególnych
wydziałów Uczelni, Parlament dokonuje proporcjonalnie do liczby studentów danego wydziału
w stosunku do łącznej liczby studentów Uczelni. Jako podstawę do obliczenia przyjmuję się
liczbę studentów Uczelni i jej poszczególnych wydziałów według stanu na dzień rozpoczęcia
danego roku akademickiego. W wypadku wystąpienia liczb ułamkowych, liczbę ułamka równą
lub większą niż 0,5 zaokrągla się w górę, mniejszą niż 0,5 zaokrągla się w dół.

1.
2.

§ 40
Nie można łączyć funkcji członka Prezydium Parlamentu, Komisji Rewizyjnej Samorządu
Studentów oraz Zarządu Samorządu Studentów.
W czasie trwania kadencji członkowie organów Samorządu Studentów tracą swój mandat w
przypadku:
1) skreślenia z listy studentów,
2) złożenia rezygnacji,
3) orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej ograniczającego jego prawa studenckie,
4) odwołania w trybie określonym w niniejszym Regulaminie,
5) niemożliwości pełnienia swej funkcji przez co najmniej 3 miesiące.

Rozdział II
Wydziałowe Komisje Wyborcze Samorządu
§ 41
1. Członków Wydziałowej Komisji Wyborczej wybiera Walne Zgromadzenie Studentów Wydziału.
2. W skład Wydziałowej Komisji Wyborczej wchodzi 3 członków.
3. Mandat członka Komisji Wyborczej trwa przez okres kadencji organów Samorządu do chwili
wyboru nowej Komisji Wyborczej.
4. Mandat członka Komisji Wyborczej umieszczonego na liście kandydatów zostaje zawieszony na
czas wyborów, a Komisja na czas tych wyborów uzupełnia tymczasowo swój skład w drodze
kooptacji spośród kandydatów wskazanych przez Starostę Wydziału.
5. Kandydat wybrany traci mandat członka Wydziałowej Komisji Wyborczej, a skład Komisji
Wyborczej jest uzupełniany w trybie przewidzianym w niniejszym regulaminie.
§ 42
Do zadań Wydziałowej Komisji Wyborczej należy:
1) przeprowadzenie wyborów na danym Wydziale,
2) ogłaszanie szczegółowego kalendarza czynności wyborczych,
3) czuwanie nad przebiegiem i prawidłowością wyborów,
4) ogłaszanie wyników wyborów,
5) sporządzenie i przekazanie w ciągu 7 dni od daty wyborów protokołu wyborczego
Parlamentowi Studentów.
§ 43
1. Zadania wymienione w § 43 pkt 1, 3 i 4 niniejszego Regulaminu mogą wykonywać powołane
przez Walne Zgromadzenie Studentów Wydziału doraźne komisje skrutacyjne.
2. Do powoływania i funkcjonowania komisji skrutacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące Wydziałowej Komisji Wyborczej.

Dział V
Rozdział I
Uchwalenie niniejszego Regulaminu
§ 44
O uchwaleniu niniejszego Regulaminu Samorządu Studenckiego decyduje Parlament, większością
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Parlamentu Studentów.
Rozdział II
Przepisy końcowe
§ 45
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie niezwłocznie, po stwierdzeniu przez Senat Uczelni jego
zgodności z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uczelni.
2. Po wejściu w życie niniejszego Regulaminu, Samorząd Studentów w terminie 30 dni dokona
wyboru organów Samorządu funkcjonujących na podstawie niniejszego Regulaminu.
Uchwałą nr 9/2016 z dnia 13.04.2016 roku Senat Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku stwierdził
zgodność zmian Regulaminu Samorządu Studenckiego z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i Statutem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

