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ZARZĄDZENIE NR 1/2021 

REKTORA 

Collegium Humanum 

 

z dnia 1 sierpnia 2021 roku 

 

w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego 

Collegium Humanum z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

Statutem CH 
 

 

Działając na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz Statutem Collegium 

Humanum nadanym zarządzeniem nr 1 z dnia 29 czerwca 2019 r. założyciela Collegium Humanum.  

 

§ 1. 

Stwierdza się, że Regulamin Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum, 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, jest zgodny z ustawą – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz ze Statutem Collegium Humanum. 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 

  Z up.  

   Prorektor ds. Filii w Rzeszowie 

   Collegium Humanum 

 

mgr Izabela Kulaga, MBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik 

do Zarządzenia Rektora nr 1/2021 

z dnia 01.08.2021r. 
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Regulamin Uczelnianej Rady 

Samorządu Studenckiego Collegium Humanum 

 

Dział I 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

1. Wszyscy studenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia 

Collegium Humanum tworzą Samorząd Studencki, zwany dalej „Samorządem”.  

2. Samorząd prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym 

socjalno-bytowych i kulturalnych. 

3. Samorząd działa w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), Statut Collegium 

Humanum oraz niniejszy Regulamin. 

4. Każda Filia Collegium Humanum posiada odrębną Radę Samorządu Studenckiego 

Collegium Humanum, właściwą dla Samorządu danej Filii. Rektor decyduje o tym, w której 

Filii Collegium Humanum, Rada Samorządu przewodzi w reprezentowaniu interesów 

Uczelni poza Nią. 

 

§ 2. 

Samorząd jest demokratycznym wyrazicielem interesów społeczności studenckiej Uczelni.  

 

§ 3. 

1. Samorząd działa poprzez swoje organy.  

2. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Collegium Humanum. 

3. Organy Samorządu współdziałają z organami Collegium Humanum, zwanymi dalej 

„Władzami Uczelni”, w realizacji zadań Uczelni.  

4. Organy Samorządu nie są podporządkowane żadnym ponaduczelnianym strukturom 

samorządowym.  

5. Przedstawiciel Samorządu wchodzi do Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na 

zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Forum 

Uczelni Niepublicznych.  

6. Organy Samorządu są odpowiedzialne przed ogółem studentów Uczelni.  

7. Władze Uczelni mogą podejmować działania wobec organów Samorządu, w tym uchylać 

ich uchwały, wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. 

  

§ 4. 

Samorząd, działając poprzez swoje organy:  

1) broni praw studentów, 

2) uczestniczy w decydowaniu o sprawach Uczelni poprzez swoich przedstawicieli w jej 

organach kolegialnych, 

3) współpracuje z Władzami Uczelni przy realizacji jej zadań i celów statutowych, 

4) opiniuje projekty uchwał i zarządzeń Władz Uczelni dotyczące studentów i Samorządu, 

5) uzgadnia treść Regulaminu studiów,  

6) popiera naukowe, kulturalne, sportowe, turystyczne, gospodarcze i inne inicjatywy 

studenckie, 

7) wyraża opinię środowiska studenckiego w sprawach związanych z procesem kształcenia 

i wychowania w szkołach wyższych oraz w sprawach ze środowiskiem tym związanych lub 

wymagających jego wypowiedzi, 
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8) współpracuje z odpowiednimi Władzami Uczelni w sprawach podziału środków 

finansowych przeznaczonych na cele studenckie, 

9) wykonuje inne zadania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

Statucie Uczelni oraz Regulaminie. 

 

§ 5. 

Samorząd, dla realizacji swoich celów, ma prawo do korzystania z:  

1) przyznanych mu środków materialnych,  

2) urządzeń należących do Collegium Humanum, w szczególności takich jak: pomieszczenia, 

Klub Akademicki, sprzęt foto/wideograficzny, sprzęt biurowy, urządzenia łączności 

w zakresie i na zasadach uzgodnionych z Rektorem,  

 

§ 6. 

1. Samorząd, dla realizacji swoich celów, może prowadzić działalność kulturalną, medialną 

i turystyczną.  

2. Samorząd może tworzyć i nadzorować instytucje kulturalne, sportowe, turystyczne oraz 

naukowe takie jak: kluby i stowarzyszenia studenckie, akademickie kluby sportowe, zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 
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Dział II 

Organy Samorządu Studenckiego 

 

Rozdział I – Struktura Samorządu Studenckiego 

 
§ 7. 

Organami Samorządu są:  

1) Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego,  

2) Przewodniczący Samorządu Studenckiego, 

3) Komisja Rewizyjno-Wyborcza (KRW), 

4) Rzecznik Praw Studenta Collegium Humanum (RPSCH). 

 
 

Rozdział II – Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego  

 

§ 8. 

Rada Samorządu jest organem uchwałodawczym Samorządu.  

 

§ 9. 

1. W skład Rady Samorządu, zwanej dalej „Radą”, wchodzi dziesięciu członków, z których 

pięciu jest wybieranych spośród ogółu studentów, a pięciu otrzymuje mandat od członków 

aktualnie działającej Rady. 

2. W zakresie pełnienia swego mandatu, członek Rady zobowiązany jest:  

1) brać czynny udział w pracach Rady i całego Samorządu,  

2) działać zgodnie z uchwałami Rady.  

3) stosować się do niniejszego Regulaminu, 

3. Kadencja Rady trwa trzy lata i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia, zwołanego w 

ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów, a kończy w dniu poprzedzającym pierwsze 

posiedzenie Rady następnej kadencji.  

4. Kadencja rozpoczyna się po ogłoszeniu wyników wyborów które musza być 

przeprowadzone w terminie od 1-30 listopada, roku wyborów. 

5. Jeden członek, wybierany poprzez głosowanie Rady, pozostaje w Radzie na kolejną 

kadencję w celu zachowania ciągłości funkcjonowania Rady Samorządu Studenckiego. 

6. Stanowiska oraz opinie Rady wyrażane są w formie uchwał.  

7. Uchwały Rady podejmowane są większością głosów, przy udziale co najmniej 2/3 członków 

Rady. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego lub przy jego 

nieobecności, Wiceprzewodniczącego Samorządu Studenckiego. 

 

§ 10. 

Członkowie Rady są:  

1) odpowiedzialni przed swoimi wyborcami,  

2) pełnią rolę łączników między studentami a Władzami Uczelni. 

 

 

§ 11. 

Do kompetencji i zadań Rady należy:  

1) wyrażanie opinii społeczności studentów Uczelni w sprawach, którymi społeczność jest 

zainteresowana i w sprawach jej dotyczących, w szczególności, gdy obowiązek takich 

działań wynika z przepisów prawa, 

2) przedstawianie opinii na temat działalności jednostek organizacyjnych i organów Uczelni 

zajmującymi się sprawami studenckimi (przedstawianie wniosków Senatowi, bądź innym 

Władzom Uczelni),  
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3) powoływanie i odwoływanie Komisji-Wyborczej oraz występowanie (po przeprowadzonym 

głosowaniu Rady) do KW z wnioskiem o przeprowadzenie dochodzenia w stosunku do osób 

pełniących funkcje w organach Samorządu, niewywiązujących się z obowiązków 

wynikających z niniejszego regulaminu, 

4) udzielanie absolutorium Przewodniczącemu Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego,  

5) uzgadnianie z Senatem projektu Regulaminu Studiów, 

6) współpraca z Władzami Uczelni w sprawach związanych z procesem kształcenia 

i wychowania, 

7) uchwalenie Regulaminu Samorządu, 

8) dokonywanie wykładni przepisów Regulaminu Samorządu, 

9) składanie na ręce Rektora dokładnego sprawozdania z działalności, w terminie do 31 marca 

każdego roku, 

10) kierowanie bieżącymi sprawami Samorządu, 

11) określanie szczegółowych kierunków działania Samorządu, 

12) rozdział środków przeznaczonych przez Władze Uczelni na cele studenckie, 

13) utrzymywanie stałego kontaktu z Władzami Uczelni, 

14) powoływanie oraz odwoływanie Komisji Samorządu oraz ich Przewodniczących, 

15) przedstawianie Senatowi po dwóch kandydatów do uczelnianych Komisji Dyscyplinarnych, 

16) powoływanie Sekretarza Rady, 

17) powoływanie i odwoływanie Sekcji Samorządu Studenckiego oraz organów doradczych, 

zgodnie z odrębnymi przepisami, 

18) delegowanie trzech przedstawicieli spośród studentów do Uczelnianej Komisji 

Stypendialnej, powoływanej przez Rektora na wniosek Rady, 

19) występowanie do Rektora z wnioskiem o stwierdzenie zgodności Regulaminu Samorządu 

Studenckiego lub jego zmian z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statutem 

Uczelni, 

20) inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Samorządu Studenckiego, 

21) opracowywanie i promowanie Kodeksu Etyki Studenta, 

22) współpraca ze starostami i opiekunami poszczególnych grup wykładowych w zakresie 

spraw studenckich oraz przydzielenie osób do tego odpowiedzialnych spośród członków 

Samorządu poprzez głosowanie. 

 

§ 12. 

1. Rada obraduje na posiedzeniach.  

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego nie 

rzadziej niż 2 razy w semestrze.  

3. Obecność członków Rady na posiedzeniu jest obowiązkowa. Trzy nieusprawiedliwione 

nieobecności z rzędu członka Rady na posiedzeniu mogą stanowić podstawę do wszczęcia 

dochodzenia przed Komisją Rewizyjno-Wyborczą oraz pozbawienia mandatu członka Rady. 

 

§ 13. 

Na posiedzenie Rady mogą być zaproszeni przedstawiciele Władz Uczelni, organizacji 

studenckich działających na terenie Uczelni oraz studenci i inne osoby w celu uzyskania ich 

opinii w temacie będącym przedmiotem posiedzenia. Zaproszenie może wystosować każdy 

członek Rady Samorządu Studenckiego, w formie pisemnej lub ustnej. 

 

§ 14. 

1. Sesja Nadzwyczajna Rady zwoływana jest na wniosek:  

1) Rektora,  

2) co najmniej 6 członków Rady,  

3) wspólny wniosek grupy co najmniej 30 studentów lub członka Senatu Uczelni. 
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2. Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego lub Wiceprzewodniczący, po 

uzgodnieniu z Przewodniczącym Samorządu, ma obowiązek zwołać Sesję Nadzwyczajną 

Rady w nieprzekraczalnym terminie 14 dni licząc od daty wpłynięcia wniosku. W okresie 

międzywyborczym, przy braku Przewodniczącego (w tym Wiceprzewodniczącego), Sesję 

Nadzwyczajną (w tym w celu wybrania Przewodniczącego Samorządu) zwołuje Sekretarz 

Rady Samorządu Studenckiego. W przeciwnym wypadku Sesję zwołuje Przewodniczący 

Komisji Rewizyjno-Wyborczej w terminie 7 dni od upływu terminu przeznaczonego na 

zwołanie sesji przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego. 

 

§ 15. 

Rada może powoływać stałe lub doraźne komisje, w tym Komisję Rewizyjną, do określonych 

rodzajów spraw. Powołując komisję, Rada określa jej zadania, czas funkcjonowania, oraz 

wyznacza i odwołuje Przewodniczącego Komisji. 

 

§ 16. 

1. Rada na czas swojej kadencji może powoływać Sekcje Samorządu Studenckiego, zwane 

dalej „Sekcjami”, bądź organy doradcze, do określonych rodzajów działalności i spraw. 

2. Sekcje, bądź organy doradcze, wykonują zadania określonego rodzaju w imieniu i pod 

nadzorem Rady Samorządu Studenckiego. 

3. Kadencja członków Sekcji, bądź organów doradczych, upływa najpóźniej z końcem 

kadencji Rady Samorządu Studenckiego. 

4. Pracami Sekcji kieruje Kierownik Sekcji powoływany i odwoływany przez Uczelnianą Radę 

Samorządu Studenckiego spośród członków Sekcji. Ta sama osoba może być Kierownikiem 

tylko jednej Sekcji. 

5. Rada Samorządu Studenckiego może odwołać członka Sekcji, bądź organów doradczych, 

lub Kierownika Sekcji większością głosów na wniosek co najmniej 2 członków Rady. 

6. Członek Rady Samorządu Studenckiego może pełnić funkcję członka Sekcji lub Kierownika 

Sekcji.  
 

Rozdział III - Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego 

 
§ 17. 

1. Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego kieruje działalnością 

Samorządu i reprezentuje go na zewnątrz, a także stoi na czele Rady oraz nią kieruje.  

2. Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego najpóźniej 

w ciągu 7 dni od dnia pierwszego posiedzenia Rady nowej kadencji lub rezygnacji 

Przewodniczącego. Wybór jest dokonywany w głosowaniu tajnym większością głosów.  

3. Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego zobowiązany jest do 

powołania, spośród pozostałych członków Rady, jednego Zastępcy Przewodniczącego 

(Wiceprzewodniczącego), w terminie 14 dni od daty objęcia stanowiska. 

4. Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego ma prawo zrezygnować 

z pełnionej funkcji, składając pisemne oświadczenie przed Radą. Rezygnacja jest 

poddawana akceptacji Rady w jawnym głosowaniu. Każdy z głosujących za akceptacją 

rezygnacji, podpisuje rezygnację. 

5. W momencie złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu 

Studenckiego funkcję traci Zastępca Przewodniczącego. 

6. Wybór nowego Przewodniczącego następuje zgodnie z ust. 2. 

7. Wybór nowego Zastępcy Przewodniczącego następuje zgodnie z ust. 3. 

 

§ 18. 

1. Do kompetencji Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego należy:  

1) reprezentowanie Samorządu na zewnątrz,  
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2) koordynowanie prac organów Samorządu,  

3) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień niniejszego 

regulaminu i innych przepisów prawa, 

4) dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków dla ich 

działalności,  

5) kierowanie pracami Rady, 

6) występowanie do Komisji Rewizyjno-Wyborczej z wnioskiem o przeprowadzenie 

dochodzenia w stosunku do osób pełniących funkcje w organach Samorządu, 

niewywiązujących się z obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu, 

7) występowanie do Rektora z wnioskiem o przekazanie spraw odpowiedzialności 

dyscyplinarnej studentów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów,  

8) dysponowanie w uzgodnieniu z Radą środkami finansowymi Samorządu, 

9) współpraca z organami Uczelni, w szczególności poprzez przedkładanie im wniosków 

i opinii Rady.  

2. Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego odpowiada przed Radą za 

swoją pracę. 

 

Rozdział IV - Komisja Rewizyjno-Wyborcza 
 

§ 19. 

1. Komisja Rewizyjno-Wyborcza (KRW) jest organem nadzorującym Uczelnianą Radę 

Samorządu Studenckiego, która zostaje powołana przez Radę w ciągu 21 dni od daty 

pierwszego posiedzenia przedstawicieli Samorządu. 

2. Skład Komisji Rewizyjno-Wyborczej wybierany jest na drodze głosowania Rady, przy 

obecności co najmniej 2/3 członków Rady, na podstawie otrzymanych rekomendacji od 

starostów. 

3. W skład KRW wchodzi 3 studentów, z kolegium Uczelni. 

4. Członek Komisji Rewizyjno-Wyborczej nie może pełnić innej funkcji z głosem 

stanowiącym w Radzie Samorządu. 

5. Pracami Komisji Rewizyjno-Wyborczej kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjno-

Wyborczej. 

 

§ 20. 

1. Komisja Rewizyjno-Wyborcza wybiera spośród siebie Przewodniczącego na jej pierwszym 

posiedzeniu, które zwołuje Przewodniczący Samorządu. 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjno-Wyborczej może brać udział w posiedzeniach Rady 

z głosem doradczym. 

3. Przewodniczący KRW może zwołać Sesję Nadzwyczajną Rady Samorządu w przypadku, 

gdy po upływie 14 dni od daty wpłynięcia stosownego wniosku, Sekretarz Samorządu nie 

zwoła Sesji Nadzwyczajnej. 

 

§ 21. 

Do zadań i kompetencji Komisji Rewizyjno-Wyborczej należy: 

1) przeprowadzanie wyborów do Rady, 

2) ustalanie i ogłaszanie kalendarza wyborczego, 

3) przyjmowanie i weryfikacja kandydatur do organów Samorządu, 

4) opracowanie kart wyborczych i list wyborców, 

5) czuwanie nad prawidłowością przebiegu wyborów, 
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6) przeprowadzanie odpowiedniego postępowania w celu obsadzenia wakatów w organach 

Samorządu, 

7) unieważnianie wyborów, 

8) kontrolowanie pracy wszystkich organów Samorządu z inicjatywy własnej, na wniosek 

Rady po przeprowadzonym głosowaniu, wniosek Przewodniczącego Samorządu lub członka 

Senatu, 

9) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień niniejszego 

Regulaminu i innych obwiązujących przepisów, 

10) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami Samorządu, 

11) przekazanie protokołu z kontroli organu Samorządu do wiadomości wszystkich członków 

Rady oraz wszystkich członków kontrolowanych organów, 

12) dokonywanie wykładni przepisów Regulaminu Samorządu, nie rzadziej niż raz w semestrze, 

pomiędzy posiedzeniami Rady. 

 

§ 22. 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjno-Wyborczej odbywają się co najmniej dwa razy w roku 

akademickim. 

2. Komisja Rewizyjno-Wyborcza podejmuje decyzje oraz wyraża swoje stanowisko w formie 

uchwał. W tym decyzje o odebraniu mandatu członkom organów Samorządu. 

3. Przewodniczący KRW uwierzytelnia swoim podpisem dokumenty Komisji Rewizyjno-

Wyborczej.  

4. Od decyzji Komisji Rewizyjno-Wyborczej w sprawie wydalenia członków organów 

Samorządu przysługuje odwołanie do Rektora. 

5. Od decyzji Komisji Rewizyjno-Wyborczej w sprawie unieważnienia wyborów przysługuje 

odwołanie do Rady. 

6. Komisja Rewizyjno-Wyborcza składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności na 

ostatnim posiedzeniu Rady w danym roku akademickim. 

 

§ 23. 

1. Kadencja Komisji Rewizyjno-Wyborczej trwa trzy lata i rozpoczyna się od pierwszego 

posiedzenia KRW, zwołanego przez Przewodniczącego Samorządu, a kończy w dniu 

poprzedzającym pierwsze posiedzenie KRW następnej kadencji.  

2. W przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających do KRW, proces 

odbywa się zgodnie z § 19 ust. 2. 
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Rozdział V - Rzecznik Praw Studenta Collegium Humanum 

 
 

§ 24. 

1. Rzecznik Praw Studenta jest organem podejmującym działania mające na celu ochronę praw 

studentów w Collegium Humanum. 

2. Rzecznik powoływany jest przez Radę zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

2/3 członków Rady aktualnie posiadających mandat.  

3. Kandydatów na Rzecznika Praw Studenta może zgłosić członek Zarządu, Przewodniczący lub 

grupa co najmniej 3 członków Rady.  

4. Rzecznik powoływany jest na czas trwania kadencji Rady i może być ponownie powołany 

tylko raz.  

5. Nie można łączyć funkcji Rzecznika z członkostwem w Zarządzie, Parlamencie, organach 

Samorządu poszczególnych Kolegiów, Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 25. 

Do zadań Rzecznika należy w szczególności:  

1) ochrona interesów studentów w Collegium Humanum, 

2) organizowanie pomocy prawnej związanej z przebiegiem studiów dla studentów Uniwersytetu, 

3) edukacja studentów Uniwersytetu w zakresie ich praw i obowiązków związanych z przebiegiem 

studiów, 

4) dbanie o przestrzeganie praw studentów w Uniwersytecie, 

5) opiniowanie, na wniosek Rady aktów prawnych wydawanych przez organy Samorządu 

w zakresie praw i obowiązków studentów. 

 

§ 26. 

Rzecznik realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:  

1) przyjmowanie od studentów Uniwersytetu skarg, wniosków lub zapytań w formie pisemnej, 

elektronicznej lub ustnej, 

2) udzielanie porad studentom Uniwersytetu związanych z tokiem studiów w formie pisemnej, 

elektronicznej lub ustnej, 

3) osobiste interwencje u pracowników Uniwersytetu w obronie studentów oraz prowadzenie 

mediacji pomiędzy studentami, a pracownikami Uniwersytetu, 

4) organizowanie dla studentów szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta, 

5) organizowanie akcji i wydarzeń promujących prawa i obowiązki studenta, 

6) współpracę z innymi organami Samorządu oraz Uniwersytetu. 

 

§ 27. 

1. Rada może odwołać Rzecznika bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 

członków Rady na wniosek grupy co najmniej 6 członków Uczelnianej Rady samorządu 

studenckiego. Do czasu wyboru nowego Rzecznika jego obowiązki przejmuje Zastępca Rzecznika, 

jeśli został powołany.  

2. Jeżeli Zastępca Rzecznika nie został powołany lub z innych przyczyn nie może pełnić 

obowiązków Rzecznika, Przewodniczący Uczelnianej rady Samorządu studenckiego wyznacza 

osobę pełniącą obowiązki Rzecznika do czasu wyboru nowego Rzecznika przez Radę.  

3. W przypadku wakatu na stanowisku Rzecznika Praw Studenta, Rada przeprowadza wybory 

uzupełniające na stanowisko Rzecznika Praw Studenta na czas trwania bieżącej kadencji Rady. 

 

§ 28. 

1. Rzecznik składa Radzie sprawozdanie z rocznej działalności na ostatnim zwyczajnym 

posiedzeniu w danym roku kalendarzowym. 
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2. Rzecznik przedstawia podstawowe tezy sprawozdania na posiedzeniu Parlamentu 

 

Rozdział VI - Utrata mandatu w organach Samorządu Studenckiego 

 

§ 29. 

1. W czasie trwania kadencji, członek organu Samorządu traci mandat w wypadku: 

1) utraty statusu studenta,  

2) ukarania prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, 

pozbawiającym go sprawowanej funkcji lub praw studenckich, 

3) zrzeczenia się mandatu, 

4) niemożliwości pełnienia swej funkcji przez okres co najmniej jednego miesiąca, 

5) odwołania przez Komisję Rewizyjno-Wyborczą. 

2. Za utratę statusu studenta nie uważa się okresu objętego procesem rekrutacyjnym, 

związanym ze zmianą kierunku studiów lub kwalifikacją na kolejny stopień kształcenia, 

w danym roku akademickim bądź kalendarzowym, osoby pełniącej rolę w organach 

Samorządu.  

3. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Komisja Rewizyjno-Wyborcza w formie uchwały. 

4. W przypadku utraty mandatu członka organu Samorządu, powołuje się lub wybiera nowego 

członka, stosując odpowiednio przepisy o powołaniu lub wyborze członka danego organu. 

 

Rozdział VII - Studenccy przedstawiciele do ciał kolegialnych Uczelni 

 

§ 30. 

W zakresie pełnienia swego mandatu, studenccy przedstawiciele do Kolegialnych Zespołów ds. 

Jakości Kształcenia i Senatu Uczelni, działają zgodnie z uchwałami Rady Studentów. 

 

§ 31. 

Studenccy przedstawiciele do Kolegialnych Zespołów ds. Jakości Kształcenia, Komisji 

Dyscyplinarnych i Senatu Uczelni w swojej działalności mają za zadanie przyczyniać się do 

zapewnienia studentom jak najlepszych warunków studiowania oraz dbać o dobre imię 

i wizerunek Uczelni. 

 

§ 32. 

1. Rada Studentów wybiera przedstawicieli studentów do Senatu oraz do Kolegialnych 

Zespołów ds. Jakości Kształcenia, Komisji Dyscyplinarnych w liczbie określonej w Statucie 

Collegium Humanum, w głosowaniu jawnym, większością głosów. 

2. Przedstawicielami studentów do Kolegialnych Zespołów ds. Jakości Kształcenia  mogą być 

wyłącznie studenci studiujący na danym kolegium. 

 

Rozdział VIII - Sekretarz 

 

§ 33. 

1. Nowo wybrana Rada, na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Sekretarza na 

nową kadencję.  

2. Sekretarz Rady odpowiedzialny jest za:  

1) zapewnienie obsługi administracyjnej Rady,  

2) przygotowanie projektów uchwał,  

3) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady,  

4) prawidłowe dokumentowanie wydatkowania środków finansowych przekazanych do 

dyspozycji Samorządowi.  
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Dział III 

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego 
 

Rozdział I – Postanowienia ogólne 

 

§ 34. 

1. Wybory odbywają się w przypadkach, gdy postanowienia niniejszego regulaminu 

przewidują taki tryb wyłaniania członków organów Samorządu. 

2. Informacja o wyborach podawana jest przez Radę do wiadomości studentów w taki sposób, 

aby każdy mógł się z nimi zapoznać. 

 

§ 35. 

1. W wyborach czynne prawo wyborcze ma każdy student Collegium Humanum. 

2. Bierne prawo wyborcze ma każdy student za wyjątkiem studenta ukaranego prawomocnym 

orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. 

3. W przypadku wyczerpania liczby kandydatów, którzy w wyborach uzyskali największą ilość 

głosów, dopuszcza się organizację wyborów uzupełniających do Rady.  

 

Rozdział II – Wybory Rady Samorządu oraz Przewodniczącego Samorządu Studenckiego 

 

§ 36. 

Wybory pięciu członków Rady przeprowadza Komisja Rewizyjno-Wyborcza, nie później niż do 

dnia 30 listopada danego roku akademickiego. 

 

§ 37. 

1. Prawo zgłaszania swojej kandydatury do Rady mają studenci, którzy zbiorą nie mniej niż 

30 podpisów na karcie wyborczej. 

2. Zgłoszenie kandydata złożone do Komisji Rewizyjno-Wyborczej wymaga pisemnej zgody 

kandydata. 

 

§ 38. 

1. Wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego odbywają się z zachowaniem zasad 

powszechności i równości.  

2. Wybory odbywają się poprzez wypełnienie przez studenta mającego prawo wyborcze karty 

wyborczej i wrzucenie jej do odpowiednio oznaczonej i zabezpieczonej urny wyborczej, 

albo w drodze głosowania elektronicznego, w sposób gwarantujący, że każdy student 

z indywidualnego konta może oddać tylko jeden głos. 

3. O sposobie przeprowadzenia głosowania decyduje Komisja Rewizyjno-Wyborcza. 

4. Nie przeprowadza się głosowania, jeśli liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa niż 

liczba mandatów do obsadzenia, a mandaty uzyskują zgłoszeni kandydaci. 

5. Jeśli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż liczba mandatów do obsadzenia, 

przeprowadza się dodatkowe wybory na miejsca nieobsadzone, zgodnie z ust. 4. Dodatkowe 

wybory przeprowadza się w ciągu miesiąca od daty pierwszych wyborów.  

 

§ 39. 

1. Wyniki wyborów ustala się na podstawie ilości ważnych głosów oddanych na 

poszczególnych kandydatów.  

2. Rada poprzedniej kadencji nominuje swojego przedstawiciela w Radzie kolejnej kadencji 

najpóźniej do dnia wyborów. W przypadku, gdy Rada nie dokona nominacji, o której mowa 

w zdaniu poprzednim, wolny mandat uzyskuje kandydat, który w wyborach uzyskał kolejny, 

piętnasty wynik. 
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3. Członek Rady, o którym mowa w ust. 2 zdanie pierwsze, zostaje wybrany przez Radę 

większością głosów. 

4. Miejsca mandatowe w Radzie obsadza się kandydatami, którzy uzyskali kolejno największą 

ilość głosów. Jeśli ilość głosów uprawniającą do uzyskania ostatniego w kolejności mandatu 

uzyskał więcej niż jeden kandydat, przeprowadza się wybory uzupełniające, w których biorą 

udział jedynie kandydaci, którzy uzyskali równą ilość głosów. 

5. Jeśli co najmniej 2 kandydatów ubiegających się o ostatni mandat członka Rady uzyskało 

jednakową liczbę głosów, niezwłocznie wyznaczana jest przez Komisję Rewizyjno-

Wyborczą data uzupełniającej tury odpowiednich wyborów. 

6. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Samorządu 

Studenckiego poprzedniej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w terminie 7 dni 

od dnia ogłoszenia wyników wyborów, pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący 

Komisji Rewizyjno-Wyborczej. 

 

§ 40. 

1. W przypadku rażącego naruszenia przez Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu 

Studenckiego niniejszego regulaminu lub Statutu Collegium Humanum, Przewodniczący 

może zostać odwołany przez Radę w głosowaniu tajnym, większością głosów, przy 

obecności co najmniej 2/3 członków Rady. Przewodniczący nie bierze udziału w 

głosowaniu.  

2. Z wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego może wystąpić co najmniej sześciu członków 

Rady. 

3. Głosowanie w sprawie odwołania Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu 

Studenckiego przeprowadza się na najbliższym posiedzeniu Rady. 
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Dział IV 

Zmiany Regulaminu 

 
§ 41. 

1. Zmiany Regulaminu uchwala Rada większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 

swoich członków.  

2. Zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności stwierdzenia przez Rektora zgodności 

z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statutem Uczelni.  

 

§ 42. 

Wykładni Regulaminu dokonuje Rada, z zastrzeżeniem § 21 pkt.13.  

 



15 

Dział V 

Przepisy przejściowe 
 

§ 43. 

1. Organy Samorządu pełniące swoje funkcje w dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu, 

pełnią je do końca kadencji.  

2. Do utraty mandatu lub funkcji określonych w niniejszym regulaminie, po dniu jego wejścia 

w życie, stosuje się przepisy tego regulaminu.  

3. Komisja Rewizyjno-Wyborcza zostanie powołana przez Radę w trybie określonym 

w § 19 ust. 2 w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie Regulaminu. 

 



16 

Dział VI 

Przepis końcowy 

 
§ 44. 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i po zaakceptowaniu przez Rektora 

Uczelni. Ogłoszenia regulaminu dokonuje na tablicy ogłoszeń Samorządu oraz na stronie 

internetowej Samorządu. 


