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I. Postanowienia ogólne
§1
Wszyscy studenci Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza, zwanej dalej
Akademią, tworzą Samorząd Studencki Akademii Teatralnej, zwany dalej Samorządem.
§2
Samorząd działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, Statutu Akademii Teatralnej
z dnia 1 września 2006 roku z późniejszymi zmianami oraz niniejszego Regulaminu.
§3
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Wydziale Zamiejscowym, należy przez to rozumieć
Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa
o Wydziałach Miejscowych, należy przez to rozumieć Wydziały Aktorski, Reżyserii i Wiedzy
o Teatrze Akademii Teatralnej.
§4
1. Wszystkie sprawy związane z działalnością Samorządu Studenckiego Wydziału
Zamiejscowego, zwanego dalej Samorządem Wydziału Zamiejscowego,
nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, pozostawia się do uchwalenia
Samorządowi Studenckiemu Wydziału Zamiejscowego.
2. Samorząd Wydziału Zamiejscowego uchwala dodatkowo Regulamin Samorządu
Studenckiego Wydziału Zamiejscowego Akademii Teatralnej, regulujący
funkcjonowanie organów Samorządu w Wydziale Zamiejscowym Akademii.
§5
Nazwa Samorządu w języku polskim brzmi: Samorząd Studencki Akademii Teatralnej lub
Samorząd Studentów Akademii Teatralnej. W języku angielskim zaś Theatre Academy
Student Government.
§6
Do zadań Samorządu należy w szczególności:
1. obrona praw studentów,
2. popieranie i realizacja naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i innych
inicjatyw studenckich,
3. ułatwianie studentom korzystania z prawa do zrzeszania się,
4. uczestniczenie w decydowaniu o sprawach Akademii w zakresie i na zasadach
określonych Ustawą i Statutem Akademii Teatralnej oraz innymi przepisami,
5. współdecydowanie z władzami Akademii w sprawach socjalno-bytowych studentów,
w szczególności sprawach pomocy materialnej, oraz opiniowanie kwot opłat
wnoszonych przez studentów w toku studiów,
6. opiniowanie projektów decyzji organów Akademii,
7. wybieranie przedstawicieli do kolegialnych organów Akademii,
8. wyrażanie opinii społeczności studenckiej w sprawach związanych z procesem
kształcenia i wychowania w szkołach wyższych oraz w sprawach ze środowiskiem tym
związanych
lub
wymagających
jego
wypowiedzi.

2

§7
Samorząd uczestniczy w realizacji zadań Akademii.
§8
1. Samorząd działa przez swoje organy oraz przedstawicieli Samorządu w innych
organach, wyłanianych w drodze wyborów.
2. Organy Samorządu są jedynym reprezentantem ogółu studentów.
3. Organy Samorządu nie podlegają żadnym ponaduczelnianym strukturom samorządu
studenckiego.

II. Organy Samorządu
§9
1. Organami Samorządu są:
a. Walne Zebranie,
b. Przewodniczący Samorządu Studenckiego (zwany dalej Przewodniczącym),
c. Starosta roku,
d. Konwent Samorządowy (zwany dalej Konwentem),
e. Organy Samorządu Wydziału Zamiejscowego, których funkcjonowanie określa
Regulamin Samorządu Studenckiego Wydziału Zamiejscowego Akademii
Teatralnej.
2. Samorząd funkcjonuje w oparciu o środki materialne zapewnione przez organy
uczelni.
Walne Zebranie Studentów
§ 10
1. Walne Zebranie jest zgromadzeniem wszystkich studentów uczelni i jest najwyższym
organem Samorządu.
2. Walne Zebranie odbywać się może:
a. W formie referendum lub wyborów: tajnych, powszechnych, równych
i bezpośrednich,
b. W formie zebrania wszystkich studentów uczelni.
3. Zwoływane jest celem:
a. Uchwalenia regulaminu Samorządu lub zmian w jego brzmieniu,
b. wyboru Przewodniczącego Samorządu,
c. wyboru elektorów studenckich wszystkich Wydziałów,
d. podjęciu decyzji o rozpoczęciu strajku,
e. decyzji w innych sprawach, wymagających opinii ogółu studentów.
4. Walne Zebranie podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.
5. Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz na dwa lata przez Konwent
Samorządowy w formie uchwały, w której określa się jedną z dwóch form Zebrania.
6. Z inicjatywą zwołania zebrania może wystąpić: Przewodniczący, 5 członków
Konwentu, co najmniej 40 studentów Akademii.
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7. Decyzja o zwołaniu Walnego Zebrania musi być ogłoszona na trzy tygodnie przed
wyznaczoną na nie datą. Późniejsze ogłoszenie decyzji jest podstawą
do unieważnienia decyzji podjętych przez Walne Zebranie.
8. Decyzje podjęte przez Walne Zebranie Studentów są ważne, jeżeli uczestniczyło
w nim minimum 30% wszystkich studentów Akademii.
Przewodniczący Samorządu Studenckiego
§ 11
1. Przewodniczący Samorządu Studenckiego:
a. określa kierunki działalności Samorządu,
b. reprezentuje Samorząd wobec władz Uczelni, środowiska studenckiego i poza
Uczelnią,
c. wykonuje Uchwały Konwentu,
d. decyduje w sprawach rozdziału środków przeznaczonych przez organy uczelni
na działalność Samorządu po zatwierdzeniu planu budżetu na każdy rok
akademicki przez Konwent, a w przypadku niezatwierdzenia planu budżetu
przez Konwent decyduje w sprawach rozdziału nie więcej niż 20% środków
przeznaczonych przez organy Uczelni na działalność Samorządu w ramach
ogłoszonego Konwentowi provisorium budżetowego,
e. prowadzi sprawy finansowe Samorządu, zbiera i wykorzystuje środki na
działalność Samorządu; informuje Konwent o wszystkich decyzjach
dotyczących finansów,
f. sporządza sprawozdania z działalności Samorządu,
g. podejmuje działania mające na celu ochronę interesów i praw studentów,
h. prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych
studentów,
i. organizuje, inicjuje i wspiera wydarzenia o charakterze kulturalnym
i naukowym na terenie Uczelni,
j. występuje z wnioskami w sprawach planu i programu nauczania,
harmonogramu zajęć dydaktycznych, terminu sesji egzaminacyjnych, sposobu
organizowania i prowadzenia zajęć,
k. składa wniosek do Rektora o powołanie Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
l. powołuje zespoły zadaniowe i pełnomocników oraz ekspertów
do poszczególnych zadań; określa ich kompetencję, czas funkcjonowania;
nadzoruje ich działalność,
m. wnioskuje w szczególnych przypadkach do Rektora o przekazanie sprawy
dyscyplinarnej specjalnie utworzonemu Sądowi Koleżeńskiemu,
n. nawiązuje i rozwija kontakty między Samorządem a samorządami innych
uczelni,
o. udziela pomocy studentom w kontaktach zagranicznych,
p. zarządza zawartością podstrony Samorządu na stronie internetowej Akademii,
lub specjalnej strony Samorządu,
q. wydaje zgodę na zamieszczenie logotypu Samorządu,
r. czuwa nad archiwizacją korespondencji Samorządu i dokumentów
wydawanych przez Samorząd,
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

s. wydaje numerowane i datowane decyzje we wszelkich sprawach znajdujących
się w jego kompetencjach, określonych przez ten Regulamin.
Przewodniczący Samorządu Studenckiego we wszelkich sprawach znajdujących się
w jego kompetencjach, a dotyczących studentów Wydziału Zamiejscowego
i Samorządu Wydziału Zamiejscowego, ma obowiązek uzyskania zgody właściwych
Organów Samorządu Wydziału Zamiejscowego.
Przewodniczący Samorządu Studenckiego jest z urzędu:
a. członkiem Uczelnianej Komisji Stypendialnej,
b. delegatem na Zjazd Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
c. delegatem na Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych.
Przewodniczący może delegować każde ze swoich uprawnień oprócz tych
określonych w § 11 ust. 1 punkty a, b i c, ust. 2 oraz ust. 3 punkt a
wiceprzewodniczącemu, zespołom zadaniowym, pełnomocnikom lub ekspertom.
Każdorazowo jednak wszelka odpowiedzialność za wypełnianie regulaminowych
obowiązków spoczywa na Przewodniczącym.
Przewodniczący Samorządu Studenckiego wskazuje Konwentowi kandydatów
na dwóch wiceprzewodniczących, z których każdy musi reprezentować inny Wydział
Miejscowy niż ten reprezentowany przez Przewodniczącego.
Kadencja przewodniczącego trwa dwa lata.
Ten sam student może sprawować swoją funkcję Przewodniczącego przez dwie
kadencje.
Przewodniczący jest odwoływany z pełnionej funkcji z powodu:
a. uchwalenia votum nieufności przez Konwent większością 3/5 głosów,
b. rezygnacji,
c. skreślenia z listy studentów,
d. ukończenia studiów.
W przypadku odwołania Przewodniczącego, jego ciężkiej choroby lub śmierci,
obowiązki Przewodniczącego pełni Marszałek Konwentu. Najpóźniej w ciągu 30 dni
od daty objęcia funkcji przez Marszałka, Konwent musi zwołać Walne Zebranie celem
wyboru nowego Przewodniczącego. Marszałek Konwentu nie może pełnić
obowiązków Przewodniczącego dłużej niż 60 dni.

Starosta Roku
§ 12

1. Starosta roku reprezentuje rok przed władzami wydziału i uczelni.
2. Wyboru starosty dokonują spośród siebie studenci każdego roku, w trybie przez
siebie ustalonym, w pierwszym tygodniu studiów. O wyborze informują Marszałka
Konwentu.
3. Kadencja starosty trwa rok.
4. Odwołanie starosty następuje w trybie ustalonym przez studentów danego roku.
5. Starosta Roku ma obowiązek:
a. zajmowania się bieżącymi sprawami organizacyjnymi roku (m.in.
odnotowywanie zmian planu zajęć, sal i godzin zajęć),
b. informowania roku o sprawach związanych z funkcjonowaniem Uczelni,
organów Samorządu i środowiska studenckiego,
c. uczestniczenia w posiedzeniach Konwentu.
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6. Starostowie

lat Wydziału Zamiejscowego mają obowiązek uczestniczenia
w posiedzeniach Konwentu jedynie w przypadku decydowania i zabierania głosu
przez Konwent w sprawach studentów Wydziału Zamiejscowego.

Konwent Samorządowy
§ 13
Konwent Samorządowy jest uczelnianym organem uchwałodawczym Samorządu.
§ 14
1. W skład Konwentu wchodzą:
a. starostowie lat,
b. senatorzy studenccy Akademii,
c. Przewodniczący,
d. Przewodniczący Samorządu Wydziału Zamiejscowego.
2. Kadencja członka Konwentu trwa tyle, ile pełniona przez niego funkcja, dzięki której
otrzymał mandat członka Konwentu.
§ 15
Do kompetencji Konwentu należy:
a. wybór senatorów studenckich Wydziałów Miejscowych i ich odwoływanie,
b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Przewodniczącego,
c. zatwierdzanie budżetu Samorządu,
d. wybór specjalnie utworzonego Sądu Koleżeńskiego i określenie zakresu jego
działań,
e. wybór Marszałka Konwentu,
f. uchwalanie Ordynacji Wyborczej Samorządu Studenckiego Akademii
Teatralnej, w której określi się sposób wyboru Organów Samorządu,
z wyłączeniem Organów Samorządu Wydziału Zamiejscowego, który określi
Regulamin Samorządu Studenckiego Wydziału Zamiejscowego.
g. opiniowanie w formie uchwał Regulaminu studiów i Regulaminu pomocy
materialnej,
h. wybór przedstawicieli studenckich w Radach Wydziału Wydziałów
Miejscowych,
i. wybór i odwoływanie przedstawicieli studenckich do Rady Bibliotecznej
Akademii i do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
j. wybór przedstawicieli studenckich komisji dyscyplinarnej dla studentów,
dyscyplinarnej komisji odwoławczej dla studentów oraz komisji dyscyplinarnej
dla nauczycieli akademickich Akademii.
k. wskazywanie dziekanom Wydziałów Miejscowych kandydatów na członków
komisji stypendialnych Wydziałów Miejscowych.
l. opiniowanie wydawanych przez władze Uczelni aktów normatywnych
dotyczących studentów, umów zawieranych przez Uczelnię, a dotyczących
środowiska studenckiego,
m. zabieranie głosu nad bieżącymi problemami i sprawami studentów Akademii
i społeczności Akademii,
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n. wydawanie numerowanych i datowanych uchwał we wszelkich sprawach
znajdujących się w kompetencjach Konwentu, określonych przez ten
Regulamin.
§ 16
1. Konwent obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. Posiedzenia zwyczajne Konwentu odbywają się co najmniej trzy razy w roku; zwołuje
je Marszałek Konwentu. Termin posiedzenia jest ogłaszany na tablicach ogłoszeń
Samorządu.
3. Obradami Konwentu kieruje jego Marszałek, który swojej funkcji nie może pełnić
dłużej niż dwa lata od momentu wyboru.
4. Pierwsze posiedzenie Konwentu w roku akademickim powinno odbyć się najpóźniej
do 30 października każdego roku; na posiedzeniu tym następuje:
a. Wybór Marszałka lub głosowanie nad udzieleniem mu absolutorium,
b. Głosowanie nad przyjęciem rocznego sprawozdania z działalności
Przewodniczącego,
c. Głosowanie nad planem budżetu Samorządu, przedstawionym przez
Przewodniczącego,
d. Wybór kandydatów na członków wydziałowych komisji stypendialnych
Wydziałów Miejscowych.
5. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Marszałek Konwentu z własnej inicjatywy, a także
na wniosek:
a. Przewodniczącego,
b. senatora studenckiego Akademii,
c. co najmniej 5 członków Konwentu,
d. co najmniej 40 studentów, nie będących członkami Konwentu.
6. Posiedzenia nadzwyczajne odbywają się w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia
wpłynięcia wniosku; porządek obrad obejmuje sprawy, dla których został zwołany.
7. Marszałek Konwentu może zaprosić na posiedzenie gościa z głosem doradczym.
§ 17
Zasady dotyczące przebiegu obrad Konwentu, trybu i sposobu podejmowania uchwał określa
Regulamin Posiedzeń Konwentu Samorządowego, uchwalany większością 3/5 głosów przez
Konwent na jego pierwszym posiedzeniu.

III. Przepisy przejściowe
§ 18
1. Szczegółową Ordynację Wyborczą Samorządu Studenckiego Akademii Teatralnej oraz
pierwszy Regulamin Posiedzeń Konwentu Samorządowego uchwali Konwent
Samorządowy w terminie do 22 lutego 2011 roku.
2. Pierwsze wybory Przewodniczącego według nowej ordynacji odbędą się nie później
niż 15 marca 2011 roku. Do tego momentu funkcję Przewodniczącego, z wszelkimi
uprawnieniami zawartymi w tym Regulaminie, pełni student sprawujący funkcję
Przewodniczącego lub pełniący obowiązki Przewodniczącego w momencie
uchwalenia Regulaminu.
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3. Pierwszy Regulamin Samorządu Wydziału Zamiejscowego uchwali Walne Zebranie
Studentów Wydziału Zamiejscowego, będące reprezentantem wszystkich studentów
Wydziału Zamiejscowego. Jego funkcjonowanie do czasu uchwalenia Regulaminu
Samorządu Wydziału Zamiejscowego odbywa się na zasadach opisanych w § 10.
IV. Postanowienia końcowe
§ 19
1. Regulamin Samorządu uchwala Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
2. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat Uczelni jego zgodności ze
Statutem Uczelni.
3. Zmiany w Regulaminie uchwalane są według zasad opisanych w pkt.1 niniejszego
paragrafu.
§ 20
Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Samorządu Studenckiego uchwalony
25 października 2004 roku.
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