ZARZĄDZENIE NR 37
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Konsultacyjnej
ds. Studenckiego Ruchu Naukowego
Na podstawie § 35 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW
z 2006 r. Nr 7A, poz. 94 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Wprowadza się Regulamin Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu
Naukowego, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§2
Traci moc Regulamin Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu
Naukowego nadany zarządzeniem nr 6 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 30 października 1998 r. w sprawie powołania przy Rektorze Uniwersytetu
Warszawskiego Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia
1 stycznia 2009 r.
Rektor
Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Załącznik do zarządzenia nr 37 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego

Regulamin Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego
§1
1. Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego, zwana dalej „Radą”,
jest ciałem doradczym w sprawach związanych ze studenckim ruchem naukowym,
a w szczególności z podziałem środków materialnych przeznaczonych przez organy
Uniwersytetu dla uczelnianych Organizacji studenckich.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Organizacja studencka – uczelniana organizacja studencka i doktorancka;
2) student – student i doktorant.
§2
1. W skład Rady wchodzi:
1) Przewodniczący Rady – prorektor ds. studenckich, zwany dalej „Przewodniczącym
Rady”;
2) pięciu przedstawicieli Organizacji studenckich;
3) inne osoby powołane przez Rektora.
2. Członków Rady powołuje Rektor.
3. Członkowie Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wyłaniani są w wyborach
spośród przedstawicieli zarejestrowanych i niezawieszonych Organizacji studenckich,
które wywiązują się w przepisanym terminie z obowiązków wobec Uczelni określonych
w stosownych przepisach oraz spośród Organizacji studenckich zarejestrowanych
najpóźniej w dniu ogłoszenia terminu Zgromadzenia, o którym mowa w § 5 ust. 3.
4. Kandydatem na członka Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być student
lub doktorant Uniwersytetu.
§3
Kadencja Rady trwa jeden rok i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia, a upływa dnia
31 grudnia.
§4
1. Przewodniczący Rady powołuje na wniosek Rady sekretarza Rady spośród
członków Rady, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 2.
2. Przewodniczący Rady odwołuje sekretarza Rady, po zasięgnięciu opinii Rady.
3. Do obowiązków sekretarza Rady należy:
1) powiadamianie członków Rady o terminie posiedzeń Rady;
2) przygotowanie materiałów przedstawianych Radzie do opinii;
3) przechowywanie protokołów obrad;
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4) sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Rady;
5) przechowywanie wszelkich dokumentów Rady i prowadzenie na bieżąco dziennika
korespondencji Rady.
4. Rada wybiera ze swego grona protokolanta, który sporządza protokoły
z posiedzeń Rady.
§5
1. Wybory, o których mowa w § 2 ust. 3, przeprowadza się na corocznym
Zgromadzeniu przedstawicieli uczelnianych Organizacji studenckich, zwanym dalej
„Zgromadzeniem”.
2. W skład Zgromadzenia wchodzą przedstawiciele uczelnianych Organizacji
studenckich, o których mowa w § 2 ust. 3, po jednej osobie z każdej Organizacji
studenckiej.
3. Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Rady na co najmniej 21 dni przed
końcem kadencji Rady w drodze pisemnego zawiadomienia prezesa uczelnianej
Organizacji studenckiej oraz opiekunów naukowych Organizacji studenckich.
4. Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady lub upoważniona przez niego
osoba i przeprowadza wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Wybory członków Rady przeprowadza komisja skrutacyjna wyłoniona spośród
przedstawicieli Organizacji studenckich uczestniczących w Zgromadzeniu. Przepisy
Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Warszawskiego, o wyborze komisji skrutacyjnej
stosuje się odpowiednio.
6. Bierne prawo wyborcze posiadają przedstawiciele Organizacji studenckich,
o których mowa w ust. 2.
7. Kandydaturę na członka Rady mogą zgłaszać na piśmie co najmniej trzy
Organizacje studenckie, które spełniają warunki opisane w ust. 2.
8. Kandydatury składa się Przewodniczącemu na piśmie najpóźniej na siedem dni
przed Zgromadzeniem, o którym mowa w ust. 3.
9. Kandydaci zgłoszeni w trybie ust. 8 składają pisemną zgodę na kandydowanie
oraz deklarację programową.
10. Przewodniczący Rady w terminie, o którym mowa w ust. 3, określi szczegółowe
zasady i tryb zgłaszania deklaracji programowych.
11. Każda Organizacja studencka, o której mowa w ust. 2, posiada jeden głos
w wyborach.
12. Wyborca powinien posiadać pisemne upoważnienie do głosowania, którego wzór
i wymogi formalne określi Przewodniczący Rady w zawiadomieniu.
13. Za wybrane uważa się osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów.
14. Jeżeli dwie lub więcej osób otrzymają równą liczbę głosów co uniemożliwia
wyłonienie przewidzianej Regulaminem Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu
Naukowego liczby przedstawicieli, przeprowadza się dodatkową turę wyborów, w której
uczestniczą kandydaci, którzy otrzymali równą liczbę głosów.
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§6
1. Mandat członka Rady wygasa w przypadkach określonych w § 60 ust. 1 Statutu
Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Rektor stwierdza wygaśnięcie mandatu, o którym mowa w ust. 1.
3. Rektor może odwołać członka Rady w przypadku niemożliwości wykonywania
obowiązków członka Rady przez co najmniej trzy miesiące.
4. Rektor może odwołać członka Rady, po zasięgnięciu opinii Rady, w przypadku
niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania obowiązków.
5. W przypadkach określonych w ust. 2-4 Przewodniczący Rady zwołuje
Zgromadzenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 w celu przeprowadzenia wyborów
uzupełniających.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeśli do końca kadencji
pozostało mniej niż dwa miesiące.
§7
1. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie wniosków uczelnianych Organizacji studenckich o przyznanie
dofinansowania od organów Uczelni;
2) opiniowanie na wniosek Rektora innych propozycji dotyczących działalności
Organizacji studenckich na Uczelni;
3) inne zadania powierzone przez Rektora.
2. Rada działa na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż
trzy razy w roku.
3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z inicjatywy własnej lub na
wniosek co najmniej trzech członków Rady.
4. Dla prawomocności uchwał Rady niezbędna jest obecność co najmniej połowy
członków.
5. Uchwała jest ważna, jeżeli podpisze ją Przewodniczący Rady.
6. Posiedzenia Rady
następnego posiedzenia.

są protokołowane, a protokół przyjmowany podczas

7. Protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego Rady i protokolanta.
8. Uchwały Rady mają charakter opiniodawczy i nie wiążą Rektora.
§8
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
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