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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady, organizację i tryb działania Samorządu
Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w tym rodzaje
organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania i kompetencje,
a także tryb wyboru przedstawicieli studentów do organów Akademii.
§2
W treści niniejszego Regulaminu stosuje się następujące określenia i skróty, które
oznaczają odpowiednio:
1) APS, Akademia – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;
2) Klub Uczelniany AZS APS – Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;
3) KR – Komisja Regulaminowa;
4) Marszałek – Marszałek Rady Studentów APS;
5) organy Samorządu Studentów - jednoosobowe i kolegialne organy Samorządu,
o których mowa w Regulaminie:
a) Rada Studentów;
b) Zarząd;
c) Komisja Regulaminowa;
d) Komisja Wyborcza;
e) Sąd Koleżeński;
f) Odwoławczy Sąd Koleżeński;
6) Przewodniczący – Przewodniczący Samorządu Studentów APS;
7) Rada – Rada Studentów APS;
8) Regulamin – Regulamin Samorządu Studentów APS;
9) Senat – Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;
10) Statut APS – Statut Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;
11) Ustawa – ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);
12) Wydział – Wydział Nauk Pedagogicznych oraz Wydział Stosowanych Nauk
Społecznych;
13) Zarząd – Zarząd Samorządu Studentów APS.
§3
1. Samorząd Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
tworzą wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego
i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych przez
Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
2. Samorząd Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
działa w oparciu o Ustawę, Statut APS oraz niniejszy Regulamin, a także regulaminy
wydane na jego podstawie.
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§4
1. Samorząd Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
działa poprzez swoje organy wyłaniane w drodze demokratycznych wyborów.
2. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Akademii.
3. Samorząd jest niezależną reprezentacją społeczności akademickiej odpowiedzialną
przed swoimi elektorami.
§5
1. Do zadań Samorządu należy w szczególności:
1) reprezentowanie interesów studentów w Akademii jak i na zewnątrz Akademii;
2) obrona praw studentów Akademii;
3) działanie zgodnie ze Statutem i misją Akademii;
4) popieranie i realizacja naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych
i innych inicjatyw studenckich;
5) promowanie Kodeksu Etyki Studenta;
6) uczestniczenie w podejmowaniu decyzji w zakresie spraw Akademii
na zasadach określonych Ustawą, Statutem APS oraz innymi przepisami;
7) prowadzenie na terenie Akademii działalności w zakresie spraw
socjalno – bytowych i kulturalnych studentów;
8) współdecydowanie z Władzami Akademii w sprawach związanych z pomocą
materialną dla studentów, procesem kształcenia i wychowywania w szkołach
wyższych;
9) współpraca z Samorządami Studentów innych Uczelni Wyższych i integracja
środowiska akademickiego.
2. We wszystkich sprawach dotyczących studentów Samorząd ma prawo składać
wnioski i wyrażać opinie wobec Senatu Akademii lub Rad Wydziałów. Takie same
uprawnienia przysługują w odniesieniu do decyzji podejmowanych przez Rektora,
Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów oraz organów administracji Akademii.
3. Samorząd współdziała z władzami Akademii w realizacji jej zadań.
§6
1. Członkostwo w organie Samorządu ustaje w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji;
2) odwołania z zajmowanej funkcji;
3) uzyskania wotum nieufności;
4) utraty praw studenta;
5) zawieszenia w prawach studenta na podstawie prawomocnego orzeczenia
Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów;
6) skreślenia z listy studentów;
7) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw
publicznych;
8) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności.
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2. Odwołanie z zajmowanej funkcji może nastąpić w przypadku:
1) niewykonywania, bez usprawiedliwienia, obowiązków wynikających
z pełnionej funkcji przez okres minimum trzech miesięcy;
2) wypełniania obowiązków wynikających z pełnionej funkcji w sposób
naruszający interes Akademii lub Samorządu;
3) prowadzenia w Akademii lub poza nią działalności, która w rażący sposób
narusza interesy Akademii lub Samorządu;
4) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji ze względu na stan zdrowia;
5) rażącego naruszania Regulaminu.
3. Odwołanie wymaga pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie. Z wnioskiem
o odwołanie może wystąpić:
1) Przewodniczący;
2) Komisja Regulaminowa;
3) ½ członków Zarządu;
4) co najmniej 1/3 członków Rady Studentów.
4. Odwołanie następuje bezwzględną większością głosów Rady.
5. Odwołanie członka Zarządu jest równoznaczne z nieudzieleniem mu absolutorium.
6. W przypadku nieobsadzenia miejsca lub ustania członkostwa w organie przeprowadza
się wybory uzupełniające, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
7. W przypadku odwołania członka organu Samorządu z zajmowanej funkcji z przyczyn,
o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 5 osoba taka nie może starać się
o ponowną kandydaturę w organach Samorządu.
§7
1. Akademia zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów
Samorządu.
2. Organy Samorządu zgodnie z prawem korzystają z:
1) pomieszczeń, urządzeń oraz innych środków materialnych APS niezbędnych
do prawidłowej realizacji zadań Samorządu, a w szczególności:
pomieszczeń biurowych, klubów studenckich, środków dydaktycznych,
sprzętu biurowego, urządzeń łączności i innych niezbędnych dóbr Akademii;
2) dokumentów i informacji dotyczących spraw studenckich będących
w posiadaniu organów APS,
3) wszechstronnej pomocy organów APS i jej administracji.
3. Decyzje organów APS dotyczące środków materialnych i pomieszczeń
przeznaczonych wyłącznie na cele studenckie podejmowane są w porozumieniu
z właściwymi organami Samorządu.

II. ORGANY SAMORZĄDU STUDENTÓW
Rada Studentów
§8
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Organem uchwałodawczym Samorządu jest Rada Studentów Akademii.
§9
W skład Rady wchodzą i posiadają głos stanowiący:
1) Członkowie Zarządu o ile nie posiadają głosu stanowiącego pochodzącego
z innego źródła,
2) przedstawiciele studentów w Radach Wydziałów,
3) 1 delegat z każdego Wydziału spośród studentów studiów niestacjonarnych;
4) 1 przedstawiciel z każdej Uczelnianej Organizacji Studenckiej
zarejestrowanych w Akademii
5) 1 delegat Klubu Uczelnianego AZS APS.
§ 10
1. Jedna osoba może posiadać tylko jeden głos stanowiący.
2. Obecność członków Rady na posiedzeniach jest obowiązkowa.
3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć z głosem doradczym każdy student
Akademii.
§ 11
1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu z wyłączeniem
okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego obradom przewodniczy wskazany
przez niego członek Zarządu.
3. Posiedzenia Rady są jawne dla studentów Akademii.
§ 12
Wszystkie uchwały Rady podlegają upublicznieniu na stronie internetowej Samorządu
w terminie do 10 dni od dnia podjęcia. Osobą odpowiedzialną za ich upublicznienie jest
Sekretarz.
§ 13
1. Do wyłącznych kompetencji Rady należy w szczególności:
1) uchwalanie Regulaminu i jego zmian, przy czym Regulamin i zatwierdzone
w nim zmiany wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez Senat APS;
2) współdziałanie w opracowywaniu i wyrażanie zgody na przyjęcie treści
Regulaminu Studiów w Akademii;
3) promowanie Kodeksu Etyki Studenta;
4) decydowanie o podziale środków finansowych na Uczelniane Organizacje
Studenckie;
5) ogłaszanie studenckiego referendum w sprawach ważnych dla środowiska
studenckiego;
6) wybór członków Zarządu podczas Wyborczego Posiedzenia Rady Studentów;
7) przyjmowanie semestralnych opisów działań członków Zarządu;
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8) udzielanie Zarządowi absolutorium;
9) wybór członków Komisji Regulaminowej;
10) powołanie na okres kadencji Zarządu Komisarza Wyborczego;
11) powoływanie reprezentantów studentów do:
a) Rady Bibliotecznej;
b) Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów;
c) Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów;
d) Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich;
12) powoływanie na okres jednego roku przedstawicieli do Kolegium elektorów,
o ile w danym roku odbywają się wybory;
13) udzielenie wotum nieufności członkom Zarządu.
2. W celu realizacji swoich zadań Rada może powołać doraźne komisje na czas swojej
kadencji, określając cel, zasady i tryb jej działania.
§ 14
Członek Rady Studentów obowiązany jest w szczególności do:
1) obecności i czynnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady;
2) aktywnego uczestniczenia w pracach organów, których jest członkiem;
3) dbania o dobro i mienie studentów oraz Akademii;
4) informowania społeczności akademickiej o aktualnych sprawach środowiska
studenckiego;
5) godnego reprezentowania studentów i Akademii;
6) usprawiedliwienia swojej nieobecności w posiedzeniach i powierzonych
zadaniach;
7) postępowania zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.
2.
3.
4.

§ 15
Na ostatnim posiedzeniu Rady w semestrze letnim, członkowie Zarządu składają
Radzie pisemne sprawozdanie z działalności w danej kadencji.
Rada udziela poszczególnym członkom Zarządu absolutorium po zasięgnięciu opinii
KR.
Absolutorium jest udzielane zwykłą większością głosów.
Nieudzielenie absolutorium skutkuje brakiem możliwości zasiadania w organach
Samorządu w kolejnych kadencjach.

§ 16
Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń, tryb pracy Rady oraz jej komisji określa
załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
Zarząd Samorządu Studentów
§ 17
Organem wykonawczym Samorządu jest Zarząd.
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§ 18
1. Zarząd prowadzi bieżącą politykę Samorządu.
2. Do Zarządu należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów Samorządu.
§ 19
Zarząd składa się z:
1) Przewodniczącego Samorządu Studentów APS;
2) Sekretarza Samorządu Studentów APS;
3) Przewodniczącego Komisji Dydaktycznej;
4) Przewodniczącego Komisji Promocji i Współpracy;
5) Przewodniczącego Komisji Kultury;
6) Przewodniczącego Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnością;
7) Przewodniczącego Komisji Socjalno – Bytowej;
8) Przewodniczącego Komisji ds. Uczelnianych Organizacji Studenckich.

1.
2.
3.

4.

§ 20
Zarząd jest powoływany na okres jednego roku przez Radę na zasadach określonych
w Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Zarząd może skrócić swoją kadencję na wniosek, co najmniej 1/2 całego składu,
bezwzględną większością głosów.
Przewodniczący, połowa całego składu Zarządu, 10 członków Rady, 75 studentów
APS lub KR może złożyć do Sekretarza wniosek o udzielenie wotum nieufności
członkowi Zarządu.
Wniosek o którym mowa w ust.2 przyjmowany jest bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej ¾ całego składu Rady.
§ 21
Do wyłącznych kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) kierowanie wykonaniem budżetu Samorządu;
2) opiniowania planu studiów i programów nauczania;
3) decydowanie o podjęciu ogólnouczelnianej akcji protestacyjnej, w tym strajku,
o którym mowa w art. 206 Ustawy;
4) administrowanie pomieszczeniami przekazywanymi przez organy Akademii
do dyspozycji Samorządu;
5) akceptowanie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą
do ubiegania się o stypendium socjalne;
6) udział w opracowywaniu i akceptowanie treści Regulaminu przyznawania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii oraz jego zmiany;
7) współdecydowanie o podziale środków Funduszu Pomocy Materialnej;
8) decydowaniu o rozdziale środków finansowych przeznaczonych przez organy
Akademii na cele studenckie;
9) pełnienie funkcji Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego;
10) reprezentowanie studentów Akademii w sporach zbiorowych;
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11) reprezentowanie Samorządu na zewnątrz w sprawach objętych jego
działalnością.
§ 22
Przewodniczącego Samorządu

1. Do obowiązków
Studentów APS należy
w szczególności:
1) kierowanie pracami Zarządu;
2) koordynowanie pracami organów Samorządu;
3) określenie obowiązków Przewodniczących Komisji, o których mowa w § 19
pkt 3 – 8 oraz zadań tych Komisji w porozumieniu z Przewodniczącym
Komisji;
4) reprezentowanie studentów i Samorządu wobec władz Akademii, w tym
podpisywanie w imieniu Samorządu aktów wewnętrznych dotyczących spraw
studentów;
5) prowadzenie posiedzeń Rad Studentów;
6) reprezentowanie Samorządu na zewnątrz Akademii oraz kreowanie
pozytywnego wizerunku Akademii i studentów w kraju jak i za granicą;
7) wyznaczenie delegatów i obserwatorów do Parlamentu Studentów
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Porozumienia Uczelni Warszawskich;
8) nadzór nad wszelkimi finansowymi działaniami podejmowanymi przez
członków Zarządu;
9) podejmowanie decyzji w sprawach nienależących do kompetencji innych
organów Samorządu;
10) w sprawach nierozstrzygniętych głosowaniem decydujące zdanie
ma Przewodniczący.
2. Przewodniczący może powołać swojego zastępcę spośród członków Zarządu,
określając zakres jego kompetencji.
3. Przewodniczący może powoływać swoich pełnomocników określając zakres ich
kompetencji.
§ 23
1. Do obowiązków Sekretarza Samorządu Studentów APS należy w szczególności:
1) terminowe zwoływanie posiedzeń Rad Studentów;
2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej posiedzeń Rad Studentów, tj. list
obecności, sporządzania protokołów, pilnowania aktualności delegacji
dostarczanych przez Organizacje Studenckie;
3) prowadzenie
dokumentacji
finansowej
Samorządu
na
zlecenie
Przewodniczącego Samorządu Studentów APS;
4) zwoływanie pierwszego po wyborach posiedzenia Komisji Regulaminowej
o którym mowa w §36 ust. 1;
5) zwoływanie pierwszego po wyborach posiedzenia Sądu Koleżeńskiego
o którym mowa w §46 ust. 1.
9

2. Prowadzenie całości lub części dokumentacji, o której mowa w ust. 1 p. 2) może być
zlecona protokolantowi.
3. Protokolanta wyznacza Sekretarz.
Komisje stałe Samorządu Studentów

1.

2.
3.

4.

§ 24
Do obowiązków Przewodniczących Komisji określonych w § 19 pkt 3 – 8 należy
w szczególności:
1) powołanie członków Komisji;
2) angażowanie studentów do pracy w Komisji;
3) przeprowadzenie na początku kadencji szkolenia członków Komisji w zakresie
zadań i celów stojących przed Komisją;
4) nadzorowanie prac Komisji;
5) zwoływanie posiedzeń Komisji;
6) zatwierdzanie pism, wniosków i projektów Komisji;
7) regularne informowanie Rady Studentów o bieżącej działalności Komisji;
8) prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie działalności Komisji;
9) realizowanie zadań zleconych przez Przewodniczącego Zarządu;
10) sporządzenie sprawozdania półrocznego i rocznego z działań Komisji.
Przewodniczący Komisji może wyznaczyć swojego zastępcę określając zakres jego
kompetencji.
Przewodniczący Komisji określonych w § 18 pkt 3 – 8. po upływie kadencji
obowiązany jest do przekazania kompletnej dokumentacji Komisji nowemu
Przewodniczącemu Komisji.
Komisje mogą uchwalić swój regulamin pracy wewnętrznej, który zostaje
zatwierdzony przez Radę.
§ 25
Do zadań Komisji Dydaktycznej należy w szczególności:
1) dbałość o zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w Akademii;
2) reprezentowanie i promowanie edukacyjnych potrzeb studentów;
3) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu propagowanie nauki wśród
studentów;
4) dbanie o przestrzeganie praw studenckich;
5) informowanie studentów APS o pracach Parlamentu Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej;
6) podejmowanie działań mających na celu propagowanie oceniania zajęć
dydaktycznych przez studentów.
§ 26
Do zadań Komisji Informacji i Promocji należy w szczególności:
1) pozyskiwanie partnerów, sponsorów i patronów medialnych;
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2)
3)
4)
5)

prowadzenie bieżącej polityki informacyjnej Samorządu;
prowadzenie działań promocyjnych w zakresie działalności Samorządu;
współpraca z Biurem ds. Promocji, Rekrutacji i Karier Zawodowych APS;
budowanie pozytywnego wizerunku Samorządu i Akademii.

§ 27
Do zadań Komisji Kultury należy szczególności:
1) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu propagowanie kultury wśród
studentów;
2) organizowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym,
rekreacyjnym i rozrywkowym;
3) reprezentowanie i promowanie kulturalnych potrzeb studentów.
§ 28
Do zadań Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnością należy szczególności:
1) pomoc i organizacja pomocy studentom APS z niepełnosprawnością;
2) wspieranie Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie:
a) pomocy w zapewnieniu studentom z niepełnosprawnością pełnego
uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych;
b) organizowanie i pomoc w ułatwieniu dostępu do informacji i literatury
w formach alternatywnych (wykorzystanie alfabetu Braille’a,
powiększonego druku, języka migowego itp.);
3) proponowanie zmian i rozwiązań w dostosowaniu architektury i infrastruktury
APS do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
4) kształtowanie właściwych postaw wobec osób z niepełnosprawnością;
5) promowanie działań pomocowych i samopomocowych.
§ 29
Do zadań Komisji Socjalno – Bytowej należy w szczególności:
1) prowadzenie działalności w zakresie spraw socjalno – bytowych na rzecz
studentów Akademii;
2) czynny udział w pracach nad regulaminem ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii;
3) udział w ustalaniu wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta,
uprawniającej o ubieganie się o stypendium socjalne;
4) udział w podziale środków Funduszu Pomocy Materialnej na poszczególne
świadczenia pomocy materialnej;
5) udział w ustalaniu progów dochodu i wysokości świadczeń socjalnych,
6) udział w przydzielaniu miejsc w akademikach;
7) upowszechnianie informacji na temat świadczeń pomocy materialnej wśród
studentów Akademii;
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8) wnioskowanie o powołanie i przekazanie uprawnień, o których mowa w art.
176 ust.1 i 2 Ustawy, Komisji Stypendialnej oraz odpowiednio Odwoławczej
Komisji Stypendialnej.
§ 30
Do zadań Komisji ds. Uczelnianych Organizacji Studenckich jest w szczególności:
1) koordynowanie działalności Uczelnianych Organizacji Studenckich;
2) reprezentowanie Uczelnianych Organizacji Studenckich wobec władz
Akademii;
3) opiniowanie i przedstawianie Radzie wniosków na temat przydziału funduszy
na statutową działalność Uczelnianych Organizacji Studenckich;
4) przyjmowanie sprawozdań z projektów w zakresie studenckiej działalności
naukowej i kulturalnej, a także sprawozdań semestralnych i rocznych
z działalności Uczelnianych Organizacji Studenckich.
Komisje doraźne Samorządu Studentów
§ 31
1. W celu wykonania określonych zadań Rada może powołać komisje doraźne.
2. Rada szczegółowo określa zakres i przedmiot działań komisji doraźnych, jej
kompetencje, a także zatwierdza ich skład osobowy.
3. Kadencja komisji doraźnej nie może trwać dłużej niż kadencja Rady, przez którą
została powołana.
§ 32
1. Przewodniczącymi komisji doraźnych są studenci wskazani przez Radę.
2. Przewodniczący komisji doraźnej obowiązany jest do informowania Rady o wynikach
pracy komisji i przedstawienia realizacji powierzonych jej zadań.
Komisja Regulaminowa
§ 33
Organem nadzorczo – kontrolnym Samorządu jest Komisja Regulaminowa.
§ 34
1. KR składa się z 3 do 5 członków, wybieranych przez Radę.
2. W skład KR mogą wchodzić byli lub obecni członkowie Rady, a także studenci
Akademii, którzy wykazują się szczególną znajomością przepisów dotyczących
Ustawy oraz praktyki działalności samorządów studenckich.
3. Mandatu członka KR nie można łączyć z mandatem członka Zarządu.
§ 35
12

Członkowie KR mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach
wszystkich organów Samorządu.

1.
2.
3.
4.

§ 36
Pierwsze posiedzenie KR odbywa się terminie 14 dni od dnia jej powołania.
Pierwsze posiedzenie KR zwołuje i prowadzi Sekretarz.
Członkowie KR na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród
Przewodniczącego KR.
Posiedzenia KR zwołuje Przewodniczący KR.

siebie

§ 37
Do zadań KR należy w szczególności:
1) nadzór i kontrola działalności organów Samorządu, a w szczególności
Zarządu;
2) czuwanie nad prawidłowością przebiegu wyborów do organów Samorządu;
3) czuwanie nad przestrzeganiem zasad prawa i współżycia koleżeńskiego;
4) składanie Radzie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom
Zarządu.
5) opiniowanie dokumentów na wniosek organów Samorządu.
§ 38
KR wykonuje swoje zadania poprzez:
1) dokonywanie wykładni niniejszego Regulaminu;
2) wgląd we wszystkie dokumenty znajdujące się w dyspozycji organów
Samorządu, a także żądanie wyjaśnienia od członków tych organów;
3) stwierdzanie zgodności z przepisami prawa, uchwał i decyzji podejmowanych
przez organy Samorządu;
4) ocenę stopnia wywiązania się ze swoich obowiązków członków organów
Samorządu, a w szczególności Zarządu;
5) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między poszczególnymi organami
Samorządu;
6) sprawdzanie zasadności wydatkowania środków budżetowych i badanie
wykonania budżetu Samorządu;
7) potwierdzanie na podstawie niniejszego Regulaminu, utraty członkostwa
w organie Samorządu lub utraty pełnionej funkcji uzyskanej na podstawie
decyzji odpowiedniego organu Samorządu, z wyłączeniem członkostwa
w organach kolegialnych Akademii;
8) weryfikację usprawiedliwień nieobecności na posiedzeniach Rady;
9) przedstawienie na posiedzeniach Rady wyników przeprowadzonych kontroli.
§ 39
Każdy organ Samorządu może zwrócić się do KR z wnioskiem o interpretację
przepisów Regulaminu i podjętych przez organy Samorządu uchwał i decyzji.
13

§ 40
W przypadku stwierdzenia niezgodności uchwały Rady ze Statutem APS, Ustawą
lub innymi aktami normatywnymi KR uchyla w części lub w całości kwestionowaną uchwałę.
KR proponuje sposób usunięcia niezgodności.
§ 41
1. KR dokonuje oceny, o której mowa w § 38 pkt 4, przed końcem kadencji Zarządu.
2. Ocena pracy członków Zarządu oparta jest na zebranych opiniach, sprawozdaniach
oraz rozmowach z poszczególnymi członkami Zarządu.
3. Opinie, o których mowa w ust. 2, powinny być zbierane przez całą kadencję członków
Zarządu od wszystkich osób, z którymi członkowie Zarządu stykają się podczas
swojej pracy na rzecz Samorządu.
§ 42
1. KR przedstawia ocenę członka Zarządu, jej wyczerpujące uzasadnienie oraz krótkie
podsumowanie jakości pracy członka Zarządu. Ocena kończy się konkluzją, która
stanowi wniosek o:
1) udzielenie absolutorium;
2) odmowę udzielenia absolutorium.
2. Po przedstawieniu oceny, o której mowa w ust. 1. Rada głosuje nad wnioskiem,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

Sąd Koleżeński i Odwoławczy Sąd Koleżeński
§ 43
1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Akademii oraz za czyny uchybiające
godności studenta, ponosi się odpowiedzialność przed Komisją Dyscyplinarną
ds. Studentów albo przed Sądem Koleżeńskim.
2. Sąd Koleżeński może ingerować w drobne sprawy konfliktowe, niewymagające
przeprowadzenia rozprawy, w celu polubownego ich rozwiązania.
3. Sąd Koleżeński posiada uprawnienia dyscyplinarne wobec studentów Akademii
wynikające z Ustawy i niniejszego Regulaminu.

§ 44
Członkami Sądu Koleżeńskiego są:
1) 1 członek Zarządu powoływany przez Zarząd;
2) 2 przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Nauk Pedagogicznych
powoływanych przez Radę Studentów;
3) 2 przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Stosowanych Nauk
Społecznych powoływanych przez Radę Studentów.
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1.
2.
3.
4.

§ 45
Pierwsze posiedzenie Sądu Koleżeńskiego odbywa się terminie 14 dni od dnia
powołania.
Pierwsze posiedzenie Sądu Koleżeńskiego zwołuje i prowadzi Sekretarz.
Sąd Koleżeński ze swojego grona wybiera Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego zwołuje Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
§ 46
Do obowiązków Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego należy w szczególności:
1) wyznaczanie terminów rozpraw;
2) wyznaczanie składów orzekających, ich przewodniczących i sekretarzy;
3) prowadzenie dokumentacji;
4) rejestrowania spraw.

§ 47
1. Członek Sądu Koleżeńskiego ulega wyłączeniu z rozprawy z mocy prawa, jeśli:
1) sprawa dotyczy bezpośrednio tego członka;
2) jest krewnym jednej ze stron lub obrońcy obwinionego;
3) brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub wydał zaskarżone
postanowienie.
2. Członek Sądu Koleżeńskiego może zostać wyłączony ze składu, na wniosek każdej
ze stron, jeśli istnieje uzasadniona obawa, co do jego bezstronności w sprawie.
§ 48
1. Za ten sam czyn student nie może zostać ukarany przez Komisję Dyscyplinarną
ds. Studentów i Sąd Koleżeński
2. Zarząd może złożyć do Rektora wniosek o przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez
Sąd Koleżeński zamiast przekazania jej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
§ 49
Sąd Koleżeński może wymierzyć karę:
1) upomnienia;
2) nagany;
3) nagany z ostrzeżeniem.
§ 50
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Odwoławczego Sądu
Koleżeńskiego w terminie 7 dni od dnia orzeczenia kary.
§ 51
Członkami Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego są z wszyscy członkowie Komisji
Regulaminowej.
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§ 52
Do Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
Sądu Koleżeńskiego, z wyłączeniem składu określonego przepisami w § 44.
§ 53
Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed
i Odwoławczym Sądem Koleżeńskim uchwala Rada Studentów.

Sądem

Koleżeńskim

III. PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W ORGANACH AKADEMII
Senat
§ 54
Senatorowie studenccy są przedstawicielami studentów w Senacie Akademii.
§ 55
1. Członkowie Zarządu pełnią funkcję senatorów studenckich z urzędu.
2. Członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród
reprezentantów do komisji senackich.

siebie

§ 56
Liczbę senatorów studenckich określa Statut Akademii.
Rada Wydziału

1.
2.
3.
4.

§ 57
W skład Rady Wydziału wchodzą osoby wybrane podczas bezpośrednich wyborów,
spośród studentów danego Wydziału.
Szczegółowy tryb wyborów określa Ordynacja Wyborcza, która stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Osoby, o których mowa w ust. 1 są jednocześnie reprezentantami studentów w Radzie.
Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału wybierają spośród siebie
reprezentantów do komisji rad wydziałów.
§ 58
Liczbę przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału określa Statut Akademii.
§ 59
Członek Rady Wydziału obowiązany jest w szczególności do:
1) obecności i czynnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady i Rady Wydziału;
2) aktywnego uczestniczenia w pracach Rady i Rady Wydziału;
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3) wyrażania opinii społeczności akademickiej danego Wydziału podczas
posiedzeń Rady i Rady Wydziału;
4) reprezentowania interesów studentów danego Wydziału podczas posiedzeń
Rady i Rady Wydziału;
5) zbierania opinii i wniosków składanych przez studentów danego Wydziału;
6) informowania społeczności akademickiej o aktualnych sprawach środowiska
studenckiego;
7) postępowania zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.

2.

3.
4.

§ 60
Członkowie Rady, którzy są w niej z tytułu bycia reprezentantem studentów w Radzie
Wydziału, mogą zostać z niej odwołani, jeżeli nienależycie wywiązują się ze swoich
obowiązków, czego wskaźnikiem jest absencja podczas przynajmniej 3 posiedzeń
Rady.
Odwołanie o którym mowa w ust. 1 następuje na wniosek co najmniej:
1) połowy składu Rady;
2) połowy składu Zarządu.
Głosowanie nad odwołaniem, o którym mowa w ust. 1, jest głosowaniem tajnym.
O jego powodzeniu decyduje zwyczajna większość głosów.
Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, skutkuje utratą mandatu podczas posiedzeń Rady
Studentów. Odwołany nadal pozostaje reprezentantem studentów w Radzie Wydziału.
Kolegium Elektorów
§ 61
Elektorzy studenccy są przedstawicielami studentów w Kolegium Elektorów.

§ 62
1. Elektorów studenckich wybiera Rada bezwzględną większością głosów.
2. Wybory elektorów studenckich zarządza Komisarz Wyborczy w porozumieniu
z Zarządem.
§ 63
Liczbę elektorów studenckich określa Statut Akademii.

IV. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 64
1. Zarząd Samorządu Studentów APS wybrany na kadencję 2013/2014 pełni swoje
funkcje do czasu wyboru kolejnego składu Zarządu.
17

2. Wybory Zarządu Samorządu Studentów APS na kadencję 2014/2015 odbywają się
według zasad określonych niniejszym Regulaminem z tym, że odbędą się one w
październiku lub listopadzie 2014 r. w terminie ustalonym przez Komisarza
Wyborczego.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 65
Zmian niniejszego Regulaminu może dokonać Rada większością 3/4 głosów całego
składu.
§ 66
Wykładni niniejszego Regulaminu dokonuje Komisja Regulaminowa.
§ 67
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat Akademii jego
zgodności z Ustawą oraz Statutem APS.
§ 68
Z momentem wejścia w życie Regulaminu traci moc Regulamin Samorządu
Studentów zatwierdzony Uchwałą 56/09-10 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej z dnia
18 listopada 2009.
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