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Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu 

 

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Akademii Teatralnej im. 

Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie  

Rozdział I  

PRZEPISY OGÓLNE  

§1  

1. Ogólne zasady wyborów określa Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668 z póź. zm.), zwana dalej Ustawą oraz 

Statut Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, a także Regulamin Samorządu 

Studentów Akademii Teatralnej. 

2. Niniejsza Ordynacja określa szczegółowe zasady wyboru organów Samorządu 

Studentów, a także przedstawicieli studentów w organach kolegialnych, kolegiach i 

komisjach Akademii Teatralnej, tj. wyboru:   

a. Przewodniczącego Samorządu Studentów,   

b. elektorów studenckich wszystkich kierunków miejscowych i Filii,   

c. przedstawicieli studenckich do Senatu Akademii.  

3. Do przeprowadzenia czynności wyborczych określonych w niniejszym 

dokumencie Zarząd Samorządu powołuje Samorządową Komisję Wyborczą.   

§2  

1. Wyboru określonego w § 1, ust. 2, pkt a dokonują wszyscy studenci Akademii 

podczas Walnego Zebrania Studentów, a określonego w § 1, ust. 2, pkt b i c 

wszyscy studenci danego kierunku. Wybory te przeprowadza Samorządowa Komisja 

Wyborcza.  

2. Pozostałych wyborów dokonuje i przeprowadza Zarząd Samorządu lub Zarząd ds. 

Filii, jeśli wybór dotyczy spraw i studentów Filii.   

3. Czynne oraz bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Akademii, 

którzy w dniu wyborów posiadają ważną legitymację studencką.   

4. Samorządowa Komisja Wyborcza może prowadzić kampanię profrekwencyjną.   
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5. Głosowania określone w § 1, ust. 2, pkt a, b i c odbywają się na kartach do 

głosowania, których wzór określa Samorządowa Komisja Wyborcza w porozumieniu 

z Uczelnianą Komisją Wyborczą.    

Rozdział II  

SAMORZĄDOWA KOMISJA WYBORCZA  

§3  

1. Samorządowa Komisja Wyborcza składa się z 10 członków, w tym:  

a. jednego przedstawiciela kierunku technologia teatru lalek,  

b. dwóch przedstawicieli kierunku reżyseria (w tym jeden przedstawiciel Filii),  

c. trzech przedstawicieli kierunku wiedza o teatrze,  

d. czterech przedstawicieli kierunku aktorstwo (w tym jeden przedstawiciel Filii.  

2. Kadencja członka Samorządowej Komisji Wyborczej trwa 2 lata.  

3. Funkcji członka Samorządowej Komisji Wyborczej nie można łączyć z funkcją 

Przewodniczącego Samorządu. 

4.Samorządowa Komisja Wyborcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.   

5. Posiedzenia Samorządowej Komisji Wyborczej są protokołowane.   

6. Wybory przeprowadzane są przynajmniej w 2 osobowych składach 

Samorządowej Komisji Wyborczej  

7. W przypadku, gdy wybory przeprowadzane są w Filii, wybory przeprowadza 

przynajmniej 2 członków Samorządowej Komisji Wyborczej będących studentami 

Filii.  

Rozdział III 

GŁOSOWANIA 

§4 

Wybory Przewodniczącego, przedstawicieli studenckich do kolegium elektorów, 

przedstawicieli studenckich do Senatu Uczelni oraz wybory indykacyjne mogą być 

przeprowadzone systemem urn, na zebraniach wyborczychlub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 
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GŁOSOWANIA SYSTEMEM URN 

§5 

1. System urn polega na oddaniu głosu przez osobę do tego uprawnioną nie na 

zebraniu wyborczym, lecz w innym miejscu i czasie, które określa Samorządowa 

Komisja Wyborcza.  

2. Samorządowa Komisja Wyborcza może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu 

wyborów systemem urn.   

3. Uchwałę o przeprowadzeniu wyborów systemem urn komisja wyborcza podaje do 

wiadomości studentów co najmniej 7 dni przed terminem głosowania.   

4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, określa:   

a. skład komisji wyborczej,  

b. liczbę mandatów do obsadzenia, których podział ustala Uczelniana Komisja 

Wyborcza w porozumieniu z Samorządową Komisją Wyborczą, o ile jest już znana 

c. datę i sposób ogłaszania listy kandydatów,   

d. miejsce i czas przeprowadzenia wyborów systemem urn.  

5. Kandydatów do przeprowadzanych wyborów zgłasza się do Samorządowej 

Komisji Wyborczej nie później niż 3 dni przed terminem głosowania. Wraz ze 

zgłoszeniem należy dołączyć pisemne oświadczenie o zgodzie kandydata na 

kandydowanie. 

6. Listę kandydatów ogłasza się nie później niż na 2 dni przed terminem głosowania.  

7. Urny (urna) z kartami do głosowania otwierane są w obecności komisji 

skrutacyjnej.   

8. Komisja wyborcza przeprowadzająca wybory ponosi odpowiedzialność za 

zabezpieczenie urn.   

9. W przypadku głosowania systemem urn przewodniczący Samorządowej Komisji 

Wyborczej wyznacza skład komisji skrutacyjnych.  

10. Wybór następuje zwykłą większością głosów, 72, ust. 9-10 Statutu stosuje się 

odpowiednio. 

ZEBRANIE WYBORCZE 

§6 
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1. Samorządowa Komisja Wyborcza ogłasza termin zebrania wyborczego:  

a. co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczoną na nie datą w przypadku Walnego 

Zebrania,  

b. co najmniej 7 dni przed wyznaczoną na nie datą w przypadku wyborów 

przedstawicieli studenckich do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Senatu 

Akademii.  

2. Jeżeli na zwoływanym zebraniu wyborczym obowiązuje wymóg wzięcia udziału w 

głosowaniu przez co najmniej połowę uprawnionych do głosowania, wtedy w 

zawiadomieniu wskazany musi być także termin drugiego zebrania wyborczego. 

Drugie zebranie wyborcze może zostać przeprowadzone w tym samym dniu. W 

drugim terminie zebrania kworum nie obowiązuje.  

3. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1, podaje się do 

publicznej wiadomości co najmniej przez opublikowanie odpowiednich danych na 

stronie internetowej Akademii lub filii, w której przeprowadzane są wybory.  

4. Zebranie wyborcze prowadzi przewodniczący Samorządowej Komisji Wyborczej 

(lub inny upoważniony przez niego jej członek), zwany dalej przewodniczącym 

zebrania.  

5. Przewodniczący zebrania powinien przed otwarciem zebrania wyborczego 

dysponować:  

a. aktualną listą wyborców uprawnionych do głosowania na danym zebraniu, 

sporządzoną przez właściwą komórkę organizacyjną administracji Akademii i 

zweryfikowaną przez Uczelnianą Komisję Wyborczą,  

b. kartami do głosowania,  

c. informacją o liczbie mandatów do obsadzenia.  

6. Po uzgodnieniu z właściwą jednostką organizacyjną Administracji Akademii 

przewodniczący zebrania może dopisać do listy obecności osobę posiadającą w 

dniu wyborów czynne prawo wyborcze.  

7. Kandydatów do przeprowadzanych wyborów zgłasza się do Samorządowej 

Komisji Wyborczej nie później niż 2 dni przed terminem głosowania. Wraz ze 

zgłoszeniem należy dołączyć oświadczenie o zgodzie kandydata na kandydowanie, 

w formie pisemnej.  

8. Uczestnicy zebrania wyborczego dokumentują swój udział podpisem na liście 

obecności wyborców uprawnionych do głosowania w danym zebraniu, składanym w 

momencie przybycia na miejsce zebrania wyborczego. Przewodniczący zebrania 

stwierdza ważność zebrania – czyli obecność przynajmniej połowy uprawnionych do 

głosowania - na podstawie listy obecności.  
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9. Przewodniczący zebrania wyznacza protokolanta oraz komisję skrutacyjną.  

10.Komisja skrutacyjna nie musi składać się z członków Samorządowej Komisji 

Wyborczej.  

11. Głosowania podczas zebrania wyborczego są tajne.  

12. Wybór następuje zwykłą większością głosów, § 72, ust. 9-10 Statutu stosuje się 

odpowiednio 

13. W trakcie jednego zebrania wyborczego mogą być przeprowadzone głosowania 

w różnych wyborach.  

 

Głosowanie przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej 

1. Samorządowa Komisja Wyborcza może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu 

wyborów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.2. Głosowanie z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej polega na oddaniu głosu przez 

osobę do tego uprawnioną nie na zebraniu wyborczym, lecz poza siedzibą uczelni i 

jej filii w określonym przez Samorządową Komisję Wyborczą czasie. 

3. Samorządowa Komisja Wyborcza może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu 

wyborów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

3. Uchwałę o przeprowadzeniu wyborów z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej SamorządowaKomisja Wyborcza podaje do wiadomości studentów co 

najmniej 7dni przed terminem zebrania lub głosowania.  

4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, określa:  

a. skład komisji wyborczej;  

b. liczbę mandatów do obsadzenia, których podział ustala Uczelniana Komisja 

Wyborcza w porozumieniu z Samorządową Komisją Wyborczą, o ile jest już znana; 

c. zasady i tryb zgłaszania kandydatów, z zastrzeżeniem ust. 5. 

d. datę i sposób ogłaszania listy kandydatów, z zastrzeżeniem ust. 6. 

e.czas przeprowadzenia wyborówlub głosowańzwykorzystaniemśrodków 

komunikacji elektronicznej;  

f. warunki ważności głosu z odpowiednim zastosowaniem przepisu § 64ust. 

1Statutu;  

g. zasady i tryb ustalania i ogłaszania wyników głosowania. 

5. Kandydatów do wyborów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

zgłasza się do Samorządowej Komisji Wyborczej nie później niż na 3 dni przed 
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terminem głosowania. Wraz ze zgłoszeniem należy dołączyć oświadczenie o 

zgodzie kandydata na kandydowanie, w formie pisemnej. 

6. Listę kandydatów ogłasza się nie później niż na 2 dni przed terminem głosowania. 

7. Czynności wyborcze, które odbyły się z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej dokumentuje się za pomocą rejestracji audio-video, rejestracji audio 

lub komunikacji tekstowej, a następnie protokołem z przebiegu tych czynności, który 

podpisuje przewodniczący Samorządowej Komisji Wyborczej. Nagranie lub wydruk 

stanowią załącznik do protokołu. 

8. Wybór następuje zwykłą większością głosów, § 72, ust. 9-10 Statutu stosuje się 

odpowiednio. 

 

PROTESTY WYBORCZE 

§7 

1. Przeciwko ważności wyborów lub wyborowi określonej osoby może być wniesiony 

protest wyborczy z powodu naruszenia przepisów prawa mającego istotny wpływ na 

przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów.  

2. Protest wyborczy, w formie pisemnej, może wnieść osoba posiadająca czynne 

prawo wyborcze w danych wyborach.  

3. Osoba wnosząca protest wyborczy powinna sformułować w nim zarzuty oraz 

przedstawić lub wskazać dowody świadczące o naruszeniu przepisów prawa.  

4. Protest wyborczy wnosi się do Samorządowej Komisji Wyborczej w terminie 3 dni 

od dnia wyborów, na ręce przewodniczącego Samorządowej Komisji Wyborczej lub 

na ręce innego członka Samorządowej Komisji Wyborczej, w razie nieobecności 

przewodniczącego.  

5. Samorządowa Komisja Wyborcza rozpatruje lub odrzuca protest wyborczy w 

terminie 7 dni od dnia jego wpływu w składzie trzyosobowym, z których żadna nie 

sprawowała funkcji przewodniczącego zebrania wyborczego lub funkcji w komisji 

skrutacyjnej.  

6. Rozpatrzenie protestu wyborczego prowadzi do jego oddalenia lub uwzględnienia. 

Decyzję o uwzględnieniu lub odrzuceniu protestu sporządza się na piśmie. 

Podpisuje ją skład orzekający.  

7. W razie uwzględnienia protestu Samorządowa Komisja Wyborcza stwierdza 

nieważność wyborów lub nieważność wyboru określonej osoby, postanawiając 

jednocześnie o przeprowadzeniu wyborów ponownych lub o podjęciu niektórych 
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czynności wyborczych, wskazując czynność, od której należy ponowić postępowanie 

wyborcze. Do wyborów ponownych stosuje się odpowiednio przepisy o wyborach 

kadencyjnych.  

8. Samorządowa Komisja Wyborcza odrzuca protest wyborczy wniesiony przez 

osobę do tego nieuprawnioną, wniesiony z uchybieniem terminu lub niespełniający 

warunków określonych w ust. 3.   
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Rozdział IV 

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO  

§8  

1. Termin Wyborów Przewodniczącego Samorządu jest tożsamy z terminem 

zwołania Walnego Zebrania Studentów, którego celem jest wybór 

Przewodniczącego Samorządu Studentów. 

2. Samorządowa Komisja Wyborcza może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu 

Walnego Zebrania Studentów systemem urn lub z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej. 

3. Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego dokonuje minimum 5 członków 

Zarządu Samorządu 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 być dostarczone do Samorządowej Komisji Wyborczej najpóźniej na 2dni 

przed terminem wyborów, z zastrzeżeniem § 7, ust. 5. 

4. Kandydaci na Przewodniczącego mają prawo prowadzić kampanię wyborczą, 

organizować debaty i spotkania wyborcze.   

5. Każdy student posiada prawo oddania 1 głosu na wybranego przez siebie 

kandydata.  

6. Student głosuje stawiając znak X z lewej strony, obok nazwiska kandydata, na 

którego głosuje.  

7. Głos jest nieważny, jeżeli:   

a. został oddany na karcie nieopatrzonej pieczątką Akademii,   

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

sposób, że nie można odczytać intencji głosującego,  

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 niż jednego kandydata. 

8. Wybór Przewodniczącego stwierdza, po podliczeniu wszystkich głosów przez 

komisję skrutacyjną, Samorządowa Komisja Wyborcza i ogłasza go za pomocą 

tablic ogłoszeniowych na terenie Akademiilub strony internetowej Samorządu, wraz 

z wynikami wyborów.   

9. Kadencja Przewodniczącego rozpoczyna się w dniu ogłoszenia wyników przez 

Samorządową Komisję Wyborczą.   



9 
 

 

 

Rozdział V 

 WYBORY PRZEDSTAWICIELI STUDENCKICH DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW  

§9 

1. Wybór elektorów studenckich odbywa się w terminie i trybie ustalonym przez 

Samorządową Komisję Wyborczą.  

2. Liczbę elektorów studenckich z poszczególnych kierunków ustala Samorządowa 

Komisja Wyborcza w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Wyborczą.   

3. Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli studenckich w kolegium elektorów 

odbywa się podczas wyborów indykacyjnych, które mogą być przeprowadzone 

systemem urnlub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.  

4. Wybory indykacyjne organizowane i przeprowadzane przez Samorządową 

Komisję Wyborczą przy uwzględnieniu wytycznych zawartych w Statucie Akademii i 

w terminach ustalanym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.   

5. Aby kandydatura wskazanego w wyborach indykacyjnych studenta znalazła się na 

liście do wyborów kandydata na elektora, potrzebna jest pisemna zgoda 

wskazanego studenta na kandydaturę oraz wskazanie tego kandydata na elektora 

przez co najmniej 3 studentów.  

6. Dla ważności wyborów indykacyjnych oraz wyborów właściwych wymagany jest 

udział więcej niż połowy uprawnionych do głosowania.    

7. Każdy student wybiera elektorów studenckich do właściwego dla siebie Kierunku.  

8. Każdemu studentowi przysługuje tylko 1 głos. 

9. Student głosuje stawiając znak X z lewej strony obok nazwiska kandydata lub 

kandydatów, na którego / których głosuje.  

10. Głos jest nieważny, jeżeli:   

a. został oddany na karcie nieopatrzonej pieczątką Akademii,   

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

sposób, że nie można odczytać intencji głosującego,  

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 niż zostało to określone.  
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11. Głosy liczone są przez komisję skrutacyjną.  

12. Wybór elektorów studenckich stwierdza, Samorządowa Komisja Wyborcza i w 

terminie do 2 dni od dnia wyborów ogłasza za pomocą tablic ogłoszeniowych na 

terenie Akademiilub strony internetowej Samorządu, wraz z wynikami wyborów.   

13. Protokół zebrania wyborczego, z głosowania systemem urn lub z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mającego na celu indykację do 

wyborów na kandydata na elektora podpisuje Przewodniczący Samorządowej 

Komisji Wyborczej, sekretarz zebrania oraz przewodniczący komisji skrutacyjnej.  

14. Protokół zebrania wyborczego, protokół z głosowania systemem urn lub ub z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej mającego na celu wybór 

elektorów studenckich podpisuje Przewodniczący Samorządowej Komisji Wyborczej, 

sekretarz zebrania wyborczego oraz przewodniczący komisji skrutacyjnej.  

15. Przewodniczący Samorządowej Komisji Wyborczej przekazuje protokół i 

dokumentację wyborów Uczelnianej Komisji Wyborczej.   

16. W przypadku niemożności przeprowadzenia głosowania ze względu na brak 

kworum, niedostateczną ilość kandydatur na elektorów lub innych istotnych 

względów, które uniemożliwiają przeprowadzenie wyborów w terminie określonym w 

ust. 1, Samorządowa Komisja Wyborcza ogłasza nowy termin wyborów.   

17. Wybory uzupełniające odbywają się w takim trybie, jak wybory właściwe.  

18. Mandat członka kolegium elektorów wybranego w wyborach uzupełniających 

wygasa wraz z kadencją, na którą został wybrany   

19. Dokumentację określoną w § 68 Statutu składa się do Uczelnianej Komisji 

Wyborczej.  

 

Rozdział VI 

WYBORY PRZEDSTAWICIELI STUDENCKICH DO SENATU AKADEMII 

§10 

1. Wybór przedstawicieli studenckich do Senatu Akademii odbywa się w terminie i 

trybie ustalonym przez Samorządową Komisję wyborczą.  

2. Liczbę przedstawicieli studenckich w Senacie z poszczególnych kierunków ustala 

Samorządowa Komisja Wyborcza w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Wyborczą.   
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3. Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli studenckich w senacie Akademii 

odbywa się podczas wyborów indykacyjnych, które mogą być przeprowadzone 

systemem urnlub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.  

4. Wybory indykacyjne są organizowane i przeprowadzane przez Samorządową 

Komisję Wyborczą przy uwzględnieniu wytycznych zawartych Statucie Akademii i w 

terminach ustalanym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą   

5. Aby kandydatura wskazanego w wyborach indykacyjnych studenta znalazła się na 

liście do wyborów kandydata na senatora, potrzebna jest pisemna zgoda 

wskazanego studenta na kandydaturę oraz wskazanie tego kandydata na senatora 

przez co najmniej 3 studentów.   

6. Dla ważności wyborów indykacyjnych oraz wyborów właściwych wymagany jest 

udział więcej niż połowy uprawnionych do głosowania.   

7. Każdy student wybiera przedstawicieli studenckich do Senatu startujących z listy 

kierunku, na którym realizuje studia.   

8. Każdemu studentowi przysługuje 1 głos.  

9. Student głosuje stawiając znak X z lewej strony obok nazwiska kandydata lub 

kandydatów, na którego / których głosuje.  

10. Głos jest nieważny, jeżeli:   

a. został oddany na karcie nieopatrzonej pieczątką Akademii,   

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

sposób, że nie można odczytać intencji głosującego,  

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 niż zostało to określone.  

11. Głosy liczone są przez komisję skrutacyjną.  

12. Wybór przedstawicieli studenckich do senatu Akademii, po przeliczeniu głosów 

przez komisję skrutacyjną, stwierdza Samorządowa Komisja Wyborcza i w terminie 

do 2 dni od dnia wyborów ogłasza za pomocą tablic ogłoszeniowych na terenie 

Akademii lub strony internetowej Samorządu, wraz z wynikami wyborów.   

13. Protokół zebrania wyborczego, z głosowania systemem urn lub z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mającego na celu indykację do 

wyborów właściwych, podpisuje Przewodniczący Samorządowej Komisji Wyborczej, 

sekretarz zebrania oraz przewodniczący komisji skrutacyjnej.  
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14. Protokół zebrania wyborczego, protokół z głosowania systemem urn lub z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej podpisuje Przewodniczący 

Samorządowej Komisji Wyborczej, sekretarz zebrania wyborczego oraz 

przewodniczący Komisji skrutacyjnej.  

15. Przewodniczący Samorządowej Komisji Wyborczej przekazuje protokół i 

dokumentację wyborów Uczelnianej Komisji Wyborczej.   

16. W przypadku niemożności przeprowadzenia głosowania ze względu na brak 

kworum, niedostateczną ilość kandydatur na elektorów lub innych istotnych 

względów, które uniemożliwiają przeprowadzenie wyborów w terminie określonym w 

ust. 1, Samorządowa Komisja Wyborcza ogłasza nowy termin wyborów.   

17. Wybory uzupełniające odbywają się w takim trybie, jak wybory właściwe.  

18. Mandat przedstawiciela studenckiego wybranego do Senatu, wybranego w 

wyborach uzupełniających wygasa wraz z kadencją, na którą został wybrany.  

19. Dokumentację określoną w § 68 Statutu składa się do Uczelnianej Komisji 

Wyborczej.  
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Rozdział VII 

POZOSTAŁE WYBORY  

§11 

1. Wszystkie wyniki wyborów, których dokonuje i które przeprowadza Zarząd 

Samorządu, ogłaszane są w formie uchwał.   

2. Terminy wszystkich wyborów, dokonywanych przez Zarząd ogłaszane są 

członkom Zarządu najpóźniej na tydzień przed wyznaczoną datą.   

3. Wyborów przedstawicieli studenckich do komisji stypendialnej, odwoławczej 

komisji stypendialnej, komisji dyscyplinarnych oraz wyborów uzupełniających do 

tychże komisji, dokonuje Zarząd zwykłą większością głosów.  

4. Kadencja studenta w komisjach dyscyplinarnych trwa dwa lata.  

5. We wszystkich sprawach dotyczących Wyborów, które dokonuje Zarząd, 

nieokreślonych Regulaminem Samorządu Studentów Akademii Teatralnej i 

Ordynacją Wyborczą Samorządu Studentów Akademii Teatralnej, decyduje Zarząd 

w formie uchwał.   

 

 


