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Wyciąg

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,
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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,
s. wydaje numerowane i datowane decyzje we wszelkich sprawach znajdujących 

się w jego kompetencjach, określonych przez ten Regulamin.
2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. Przewodniczący  Samorządu  Studenckiego  wskazuje  Konwentowi  kandydatów 
na dwóch wiceprzewodniczących, z których każdy musi reprezentować inny Wydział 
Miejscowy niż ten reprezentowany przez Przewodniczącego.

6. Kadencja przewodniczącego trwa dwa lata. 
7. Ten  sam  student  może  sprawować  swoją  funkcję  Przewodniczącego  przez  dwie 

kadencje.
8. 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. 

9. 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.
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