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Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Akademii Teatralnej 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Niniejsza Ordynacja, zwana dalej Ordynacją, została uchwalona na podstawie Regulaminu 

Samorządu Akademii Teatralnej, zwanego dalej Regulaminem. 

2. Niniejsza Ordynacja określa wybór organów Samorządu a także przedstawicieli studentów w 

organach kolegialnych Akademii Teatralnej: 

a) wybór Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, 

b) wybór elektorów studenckich wszystkich Wydziałów, 

c) wybór Marszałka Konwentu, 

d) wybór Wicemarszałka Konwentu, 

e) wybór senatorów studenckich Wydziałów Miejscowych, 

f) wybór przedstawicieli studenckich w Radach Wydziałów Miejscowych, 

g) wybór przedstawicieli studenckich w Radzie Bibliotecznej, Uczelnianej Komisji 

Rekrutacyjnej,  

h) wybór przedstawicieli studenckich w komisji dyscyplinarnej dla studentów, 

dyscyplinarnej komisji odwoławczej dla studentów oraz komisji dyscyplinarnej 

dla nauczycieli akademickich Akademii, zwanych komisjami dyscyplinarnymi,  

i) wybór kandydatów na członków Komisji Stypendialnych Wydziałów Miejscowych. 

3. Wyboru określonych w § 1, ust. 2, pkt a i b dokonują wszyscy studenci Akademii, podczas 

Walnego Zebrania Studentów, a przeprowadza je Samorządowa Komisja Wyborcza, 

pozostałych wyborów dokonuje i przeprowadza je Konwent Samorządowy. 

4. Organy przeprowadzające Wybory mogą prowadzid kampanię profrekwencyjną. 

5. Wszelkie głosowania odbywają się na kartach do głosowania, których wzór określa organ 

przeprowadzający Wybory. 

 

Wybór Przewodniczącego Samorządu Studenckiego 

§ 2 

 

1. Termin Wyborów Przewodniczącego Samorządu jest tożsamy z terminem zwołania Walnego 

Zebrania Studentów, którego celem jest wybór Przewodniczącego Samorządu Studenckiego. 
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2. Przewodniczącym Samorządu Studenckiego może zostad każdy student Akademii Teatralnej, 

który w dniu wyborów posiada ważną legitymację studencką i nie sprawował funkcji 

Przewodniczącego przez dwie kadencje. 

3. Zgłoszenia kandydatów na  Przewodniczącego dokonuje minimum 5 członków Konwentu 

Samorządowego lub 40 studentów Akademii. Podstawą do zarejestrowania kandydata jest 

lista z podpisami osób go popierających oraz pisemne oświadczenie zgłaszanego studenta, w 

którym wyraża on zgodę na kandydowanie. Dokumenty te muszą byd dostarczone najpóźniej 

na 48 godzin przed rozpoczęciem wyborów. 

4. Kandydaci na Przewodniczącego mają prawo prowadzid kampanię wyborczą, organizowad 

debaty i spotkania wyborcze. 

5. Każdy student posiada prawo oddania jednego głosu na wybranego przez siebie kandydata. 

Czyni to wpisując krzyżyk na karcie do głosowania, w kwadracie obok nazwiska wybranego 

przez siebie kandydata. W przypadku postawienia większej ilości krzyżyków lub 

niepostawienia krzyżyka w żadnym z kwadratów, głos jest nieważny. 

6. Wybór przewodniczącego stwierdza, po podliczeniu wszystkich głosów, Samorządowa 

Komisja Wyborcza i ogłasza za pomocą tablic ogłoszeniowych na terenie Szkoły, wraz z 

wynikami wyborów. 

7. Kadencja Przewodniczącego rozpoczyna się w dniu ogłoszenia wyników przez Samorządową 

Komisję Wyborczą. 

 

Wybór elektorów studenckich 

§ 3 

 

1. Wybór elektorów studenckich odbywa się w terminie określonym przez Uczelnianą Komisję 

Wyborczą. 

2. Liczbę elektorów studenckich z poszczególnych Wydziałów ustala Uczelniana Komisja 

Wyborcza w porozumieniu z Samorządową Komisją Wyborczą, przy uwzględnieniu 

podstawowego dla Akademii znaczenia Wydziału Aktorskiego. 

3. Jeżeli wybory elektorów studenckich odbywają się w Warszawie i w Białymstoku, Samorząd 

Studentów Wydziału Zamiejscowego powołuje Samorządową Komisję Wyborczą Wydziału 

Zamiejscowego. Samorządowa Komisja Wyborcza Wydziału Zamiejscowego przejmuje 

obowiązki Samorządowej Komisji Wyborczej w zakresie wyborów na Wydziale Zamiejscowym 

i współpracuje z nią w celu koordynacji wyborów. 

4. Elektorem studenckim Akademii Teatralnej może zostad każdy student Akademii Teatralnej, 

który w dniu wyborów posiada ważną legitymację studencką. 

5. Zgłoszenia kandydatów na uczelnianych elektorów studenckich dokonuje minimum 15 

studentów Akademii, a wydziałowych elektorów studenckich – nie mniej niż 10% i nie mniej 

niż trzech studentów danego Wydziału. Podstawą do zarejestrowania kandydata jest lista z 

podpisami osób go popierających oraz pisemne oświadczenie zgłaszanego studenta, w 

którym wyraża on zgodę na kandydowanie. Dokumenty te muszą byd dostarczone najpóźniej 

na 48 godzin przed rozpoczęciem wyborów. 

6. Dla ważności wyborów wymagany jest udział więcej niż połowy uprawnionych do głosowania. 

7. W trakcie jednego zebrania wyborczego mogą byd przeprowadzone głosowania w różnych 

wyborach. 
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8. Nazwiska kandydatów na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym, 

według ich przynależności do wydziału. Wybór następuje przez wpisanie krzyżyka na karcie 

do głosowania, w kwadracie obok nazwisk wybranych przez siebie kandydatów.  

9. Każdy student wybiera elektorów studenckich wszystkich Wydziałów, to znaczy głosuje nie 

tylko na przedstawicieli swojego wydziału, ale również pozostałych Wydziałów. Liczba głosów 

jakie może oddad student na przedstawicieli konkretnego Wydziału jest tożsama z liczbą 

elektorów studenckich ustaloną przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. 

10. Głos jest nieważny, jeżeli: 

a) został oddany na karcie nieopatrzonej pieczątką Akademii, 

b) karta została podarta lub wyraźnie uszkodzona np. naddarta, przedarta, 

c) na karcie dopisano nazwiska niefigurujące na liście kandydatów, 

d) na karcie do głosowania nie wskazano żadnego kandydata, 

e) na karcie do głosowania wskazano więcej kandydatów z konkretnego Wydziału niż 

wynosi liczba elektorów tego Wydziału, zgodnie z ust. 9. 

11. Wybór elektorów studenckich stwierdza, po podliczeniu wszystkich głosów, Samorządowa 

Komisja Wyborcza (na Wydziale Zamiejscowym – odpowiednio Samorządowa Komisja 

Wyborcza Wydziału Zamiejscowego, zgodnie z ust. 3) i ogłasza za pomocą tablic 

ogłoszeniowych na terenie Szkoły, wraz z wynikami wyborów. 

12. Protokół każdego zebrania wyborczego podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania. 

Przewodniczący Samorządowej Komisji Wyborczej przekazuje protokół i dokumentację 

wyborów przewodniczącemu komisji uczelnianej. 

13. W przypadku niemożności przeprowadzenia głosowania ze względu na brak quorum, 

niedostateczną ilośd kandydatur na elektorów lub innych istotnych względów, które 

uniemożliwiają przeprowadzenie wyborów w terminie określonym przez Uczelnianą Komisję 

Wyborczą, Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza nowy termin wyborów. 

 

Pozostałe Wybory 

§ 4 

1. Wszystkie wyniki wyborów, których dokonuje i które przeprowadza Konwent Samorządowy, 

ogłaszane są w formie uchwał. 

2. We wszystkich wyborach, przeprowadzanych przez Konwent, mogą brad udział studenci, 

którzy w dniu wyborów posiadają ważną legitymację studencką. 

3. Terminy wszystkich wyborów, dokonywanych przez Konwent, ogłaszane są najpóźniej na 

tydzieo przed wyznaczoną datą. 

4. Wybór senatorów studenckich oraz wybór przedstawicieli studentów w Radach Wydziałów 

Miejscowych odbywa się w terminie ustalonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.  

5. Wyborów uzupełniających senatorów studenckich oraz przedstawicieli studentów w Radach 

Wydziałów dokonuje Konwent w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, zgodnie z 

§ 56 Statutu Akademii lub w przypadku odwołania senatora studenckiego większością 3/5 

głosów. 

6. Liczbę wybieranych senatorów studenckich określa Uczelniana Komisja Wyborcza. 

Samorządowa Komisja Wyborcza ustala liczbę senatorów reprezentujących poszczególne 

Wydziały. 
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7. Przewodniczący Samorządu Studenckiego staje się automatycznie senatorem studenckim 

Akademii, bez konieczności wyboru przez Konwent Samorządowy. Jeśli liczba senatorów 

studenckich, po odjęciu od niej osoby Przewodniczącego, nie pozwala na wybór senatora 

każdego Wydziału Akademii, Przewodniczący staje się senatorem studenckim 

reprezentującym Wydział, którego jest studentem.  

8. Zgłoszenia kandydatów na  senatorów studenckich dokonuje minimum 5 członków Konwentu 

lub 20 studentów Akademii. Podstawą do zarejestrowania kandydata jest lista z podpisami 

osób go popierających oraz pisemne oświadczenie zgłaszanego studenta, w którym wyraża 

on zgodę na kandydowanie. Dokumenty te muszą byd dostarczone najpóźniej na 48 godzin 

przed rozpoczęciem wyborów. 

9. Zgłoszenia kandydatów na  przedstawicieli studenckich w Radach Wydziałów Miejscowych 

dokonuje minimum 30%  studentów danego Wydziału. Podstawą do zarejestrowania 

kandydata jest lista z podpisami osób go popierających oraz pisemne oświadczenie 

zgłaszanego studenta, w którym wyraża on zgodę na kandydowanie. Dokumenty te muszą 

byd dostarczone najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem wyborów. 

10. Wybór Marszałka Konwentu i Wicemarszałka Konwentu odbywa się na zasadach określonych 

w Regulaminie i Regulaminie Posiedzeo Konwentu Samorządowego Akademii Teatralnej. 

11. Wyborów przedstawicieli studenckich w Radzie Bibliotecznej, Uczelnianej Komisji 

Rekrutacyjnej oraz komisjach dyscyplinarnych dokonuje Konwent wraz z początkiem kadencji 

organów kolegialnych Akademii, w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu lub 

odwołania osoby będącej przedstawicielem studenckim większością 3/5 głosów. 

12. Wyborów kandydatów do komisji stypendialnych Wydziałów Miejscowych dokonuje 

Konwent na początku każdego roku akademickiego. 

13. We wszystkich sprawach dotyczących Wyborów, które dokonuje Konwent, nieokreślonych 

Regulaminem i Ordynacją,  decyduje Konwent w formie uchwał. 

 

Samorządowa Komisja Wyborcza 

§ 5 

1. Samorządową Komisję Wyborczą składającą się z trzech studentów, powołuje na czteroletnią 

kadencję Konwent Samorządowy pod koniec kadencji organów kolegialnych Akademii 

Teatralnej. 

2. Funkcji członka Samorządowej Komisji Wyborczej nie można łączyd z funkcją 

Przewodniczącego Samorządu i Marszałka Konwentu. Ponadto co najmniej jeden z członków 

Komisji nie może byd członkiem żadnego organu kolegialnego Akademii. 

3. Samorządowa Komisja Wyborcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. 

4. Posiedzenia Samorządowej Komisji Wyborczej są protokołowane. 

5. Konwent Samorządowy może, w drodze uchwały, przekazad swoje uprawnienia do 

przeprowadzania wyborów Samorządowej Komisji Wyborczej. 

 

Przepisy koocowe 

§6 

1. Wszelkich zmian Ordynacji dokonuje w formie uchwały Konwent większością 3/5 głosów. 

2. Ordynacja wchodzi w życie w dniu określonym w stosownej uchwale. 


