
Uchwala nr 476
Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku

zdnia2}jrudnia 200ir.

w sprawie stwierdzenia zgodnoici Regulaminu Samorzqdu Doktorantdw
IJniwersyletu w Bialymstoku z ustah'q prawo o szkolnictwie wyiszym

i Slatulem Uniwersvletu w Bialvmstoku

Na podstawie art. 208 ust. 2 w zwiqzku z art.202 ust. 4 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyLszym (Dz. U. Nr 164 poz.l365
z p62n. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku stwierdza zgodno66

Regulaminu Samorzqdu Doktorant6w Uniwersytetu w Bialymstoku z ustawq
z dnia21 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie .v4ylszym (Dz. U . Nr I 64 poz.l365
z p62n. zm.) i Statutem Uniwersytetu w Bialymstoku.

Regulamin Samorz4du Doktorant6w Uniwersytetu w Bialymstoku
stanowi Zalqcznik do niniejszej Uchwaly.

Senatu Uniwe

Prof, dr
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Regulamin Samorzqdu Doktorant6w
Uniwersytetu w Biatymstoku

Rozdzial I
POSTANOWIENIA OGOLNE

$l
Podstawg prawna dzialania Samorzqdu Doktorant6w Uniwersytetu w Bialymstoku stanowi:

I ) ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365
z p62n. zm.), zwana dalej Ustaw4

2) Statut Uniwersl'tetu w Bialymstoku, rwany dalej Staturem,
3) Regufamin Samorzqdu Doktorant6w uchwalony przez uczelniany organ uchwalodawczy

Samorz4du Doktorant6w w Bialymstoku, zwany dalel Regulaminem.

$2
Regulamin okre5la strukturg i zasady funkcjonowania organ6w Samorzqdu Doktorant6rv
Uniwersytetu w Bialymstoku, zwanego dalej Samorzqdem Doktorant6w.

$3
Samorzqd Doktorant6w prowadzi dzialalnoSi na terenie Uniwersytetu w Bialymstoku rv zakresie
spraw doktorantdw, w tym spraw socjalno-bytowych i kulturalnych.

$4
Samorz4d Doktorant6w realizuje swoje cele, w szczeg6lnoSci poprzez:

l) wykonywanie swoich uprawnieri wynikajqcych z Ustawy, Statutu, niniejszego
Regulaminu, oraz innych akt6w normatywnych,

2) wystgpowanie z wnioskami do wladz uczelni,
3) wyrazanie opinii z wlasnej inicjatywy i na proSbg wtadz uczelni,
4) dzialalno6C spoteczn4 kulturaln6 o6wiatow4 i naukow4 w tym wydawniczq.

$5
| . Samorzqd Doktorant6w Uniwersyetu w Bialymstoku tworzE uczcstnicy studi6w

doktoranckich.
2. Organy Samorzqdu Doktorant6w sq wylqcznym reprezentantem og6lu doktorantow

[Jniwersytetu w Bialymstoku, zwanego dalej Uniwersytetem.
3. Organy Samorz4du Doktorant6w w realizacji zadah okrejlonych w Statucie

Uniwersytetu w sp6ldzialajq z Organami Un iwersytetu.
4. Organy Samorzqdu Doktorant6w wsp6lpracujq z organami Samorzqdu Student6w w

zakresie przewidzianym przepisami prawa.
5. Rektor uchyla uchwalp organu Samorz4du Doktorant6w niezgodnq z przcpisami prarva,

Statutem, Regulaminem Studi6w lub niniejszym Regulaminem.



$6
l. Uczelniany organ uchwalodawczy Samorz4du Doktorant6w decyduje w sprawach roz.<lzialu

srodk6w finansowych przeznaczonych przez organy uczelni na cele dokioranckie. organy
samorzqdu doktoranckiego przedstawiaj4 organom uczelni sprawozdanie z rozdzialtt Srodk6w
finansowych i rozliczenie tych srodk6w nie nadziei nizrazw roku akademickim.

2 organy Samorz4du Doktorant6w maiq prawo wystgpowania z wnioskami do organow
Uniwersytetu w sprawach dotyczqcych doktorant6w.

$7l. Uniwersytet zapewnia irodki materialne niezbgdne do funkcjonowania Sarnorzqdu
Doktorant6w.

2. Samorzqd Doktorant6w moze pozyskiwai Srodki z innych Zr6del.

oRCAN y s^Mo#f3il 3oKroRANrow

$8
I . Kolegialnymi organami uchwalodawczymi Samorz4du Doktorant6w sq:

l) Rada Uczelniana Samorz4du Doktorant6w, zwana dalej RUSD,

_ 2) Wydzialowe Rady Samorzqdu Doktorant6w, zwane dalej WRSD,
2. Kolegialnymi organami wykonawczymi Samorz4du Doktorant6w sa:

l) Prezydium RUSD,
2) Prezydium WRSD.

3. Organem wyborczym Samorzqdu Doktorant6w jest Uczelniana Komisja Wyborcz4
Samorz4du Doktorant6w, zwana dalej UKWSD.

4. RUSD wybiera ponadto Sqd Kole2eriski.
5. Kadencja organ6w samorzqdu Doktorant6w oraz S4du Kolezeriskiego trwa dwa rara,

rozpoczyna sig w dniu I grudnia roku wybor6w, a koficzy w dniu 30 listopada roku,
w kt6rym uplywa kadencja.

6. Kadencja przedstawicieli Samorzqdu Doktorant6w w organach Uniwersytetu i powolanych
przez organy Uniwersytetu komisjach trwa d wa lata.

7. w 
_uzasadnionych przypadkach czlonek organ6w kolegialnych Samorzqdu Doktorant6w,

Sqdu Kole2eriskiego, Uczelnianej Komisji wyborczej Samorzqdu Doitorant6w oraz
przedstawiciel samorz4du Doktorant6w w organach kolegialnych Uniwersytctu i powolanych
p.zez org ny Uniwersytetu komisjach moze zos6e odwolany przed uplywem kadencji przez
organ, kt6ry dokonal wyboru.

8. Mandat czlonka organu Samorzqdu Doktorant6w, przedstawiciela Samorzadu Doktorantdrv
w organach Uniwersyetu i powolanych przez organy Uniwersytetu komisjaih, czlonka Sadu
Kole2eriskiego i Uczelnianej Komisji wyborczej Samorz4du boktoranttiw wygasa z chrvil4
utraty statusu studenta lub zlo2enia pisemnej rezygnacji.

9. wybory uzupelniai4ce winny zostai przeprowadzone w ternrinie do 30 dni od chwili
wygaSnigcia mandatu lub odwolania.

10. Dla usprawnienia prac, organy samorzqdu Doktorantdw mog4 powolywai w drodze uchrvaly
stale i doraZne komisje, okeSlajqc zakres i zasady ich dzialania.



$e
RUSD jest uczelnianym organem uchwalodawczym Samorzqdu Doktorant6w.
W sklad RUSD wchodzq:

I ) Przewodniczqcy i Wiceprzewodnicz4cy WRSD,
2) Delegaci z kaLdego wydzia'lu Uniwersytetu rvybrani przez odpowiedni4 Wl{SD, z

zastrzezeniem ust. 3 punkt 3.

3. Liczba Delegat6w z danego wydzialu do RUSD jest uzaleZniona od liczby rv1'dzial(rrv,

ktore w danym roku akademickim prowadzq studia doktoranckie i przedstarvia sig

1.

nastqpuJqco:
l) Przy liczbie wydzial6w od I -2 wybiera sig 3 delegat6w,
2) Przy liczbie wydzial6w od 3-5 wybiera sig I delegata,

3) Przy liczbie wydzial6w wigkszej niZ 5 nie wybiera sig delegatriw.

W posiedzeniach RUSD mog4 uczestniczyi z glosem doradczytn Rektor, Plorcktor ds.

dydaktycznych oraz inni goScie zaproszeni przez Przervodniczqcego RUSD.
Do zakesu dzialania RUSD naleZy w szczeg6lnoSci:

l) ustalanie zasad i kierunk6w dzialania Samorz4du Doktoranckiego,
2) reprezentowanie doktorant6w wobec wladz Uniwersytetu,
3) wyb6r przedstawicieli komisji powolanych przez organy Uniwersytetu,
4) wyb6r czlonk6w Sqdu KoleZeriskiego, Uczelnianej Komisji Wyborczcj

Samorzqdu Doktorant6w,
5) uzgadnianie tredci Regulaminu Studi6w Doktoranckich w trybie przewidzianyrn w

art. 16l ust. 2 w zwiqzku z art. 196 ust. 2 ustawy oraz uzgadnianie trcdci

Regulaminu ustalania wysokoSci, przyznawania i wyplacania Swiadczeti pomocy

materialnej dla student6w i doktorant6w Uniwersytetu w Bialymstoku, zrvanego

dalej Regulaminem Pomocy Materialnej.
Posiedzenia RUSD odbywajq sig, co najmniej raz w miesiqcu z wyjqtkiem przerrvy

wakacyjnej, m igdzysemestralnej i innych szczeg6lnie uzasadnionych przypadk6w.
Na wniosek l/3 czlonk6w RUSD, Przewodniczqcy zwoluje posiedzenie nadzwyczajne rv

terminie 3 dni roboczych od momentu wplynigcia wniosku.
RUSD podejmuje uchwaly w g'losowaniu jawnym. Glosowanie tajne przeprowadza siq w
sprawach personalnych, wyborczych i innych, iile zgloszony zostanie taki wniosek.

Uchwaly RUSD zapadaj4 zwyklq wigkszo5ciq glos6w, przy obecnoSci, co nairnnic.i

polowy og6lnej liczby czlonk6w RUSD, chyba ze postanowienia regulaminu stanowi4
inaczei.

9. RUSD jest odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru nad prawidlow4 dzialalnoSeiq
przedstawicieli Samorzqdu Doktorant6w w organach kolegialnych lJniwersytctu oraz

komisjach powolanych pflez organy Uniwersytetu.
10. Tryb pracy RUSD ustala we wlasnym zakresie.

$10
I . Organem wykonawczym RUSD jest Prezydium RUSD.
2. W sklad Prezydium RUSD wchodz4:

| ) Przewodnicz4cy RUSD, kt<iry jest delegatem na zjazd Kraiowej Rcprezentacji
Doktorant6w,

2) Wiceprzewodniczqcy,
3) co najmniej jeden czionek prezydium

t.
2.

A

5.

6.



$e
RUSD jest uczelnianym organem uchwalodawczym Samorzqdu Doktoranttiw.
W sklad RUSD wchodz4:

I ) Przewodniczqcy r W iceprzewodnicz4cy WRSD,
2) Delegaci z kaldego wydzialu Uniwersytetu wybrani przez odpowiedniq WRSD, z

zastrzeZeniem ust. 3 Punkt 3.

3. Liczba Delegat6w z danego wydzialu do RUSD jest uzalezniona od liczby ivydzial(rw,

kt6re w danym roku akademickim prowadzq studia doktoranckie i przedstarvia sig

A

5.

nastQpuJqco:

l) Przy liczbie wydzialdw od I -2 wybiera sig 3 delegat6w,

2) Przy liczbie wydzial6w od 3-5 wybiera sig I delegata,

3) Przy liczbie wydzial6w wipkszej niZ 5 nie wybiera sig delegat6w.

W posiedzeniach RUSD mogq uczestniczyi z glosem doradczyrn Rektor' Prorcktor rls

dydaktycznych oraz inni go6cie zaproszeni przez Przewodnicz4cego RUSD.

Do zakesu dzialania RUSD nalezy w szczeg6lnoSci:
l) ustalanie zasad i kierunk6w dzialania Samorzqdu Doktoranckiego,
2) reprezentowanie doktorant6w wobec wladz Uniwersytetu,
3) wyb6r przedstawicieli komisji powolanych przez organy Uniwersyetu,
4) wyb6r czlonkdw S4du KoleZeriskiego, Uczelnianej Komisji Wyborczej

Samorz4du Doktorant6w,
5) uzgadnianie tredci Regulaminu Studi6w Doktoranckich w trybie przewidzianyrn w

art. 16l ust. 2 w zwiqzku z arL 196 ust. 2 ustawy oraz uzgadnianie tre6ci

Regulaminu ustalania wysokoSci, przyznawania i wyplacania Swiadczerl pomocy

materialnej dla student6w i doktorant6w Uniwersytetu w Bialymstoktr, zwanego

dalej Regulaminem Pomocy Materialnej.
6. Posiedzenia RUSD odbywaj4 sig, co najmniej raz w miesiqcu z wyjqtkiem przcrwy

wakacyjnej, migdzysemestralnej i innych szcze96lnie uzasadnionych przypadk6w.

7. Na wniosek l/3 czlonk6w RUSD, Przewodnicz4cy zwoltrje posiedzenie nadzwyczajne rv

terminie 3 dni roboczych od momentu wplynigcia wniosku.
8. RUSD podejmuje uchwaly w glosowaniu jawnym. Glosowanie tajne przeprowadza sig w

sprawach personalnych, wyborczych i innych, iile zgloszony zostanie taki wniosek.

Uchwaly RUSD zapadajq zwykl4 wigkszoSciq glos6w, przy obecno5ci, co najrnnie.i

polowy og6lnej liczby czlonk6w RUSD, chyba ze postanowienia regulaminu stanowi4

inaczej.
9. RUSD jest odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru nad prawidlow4 dzialalnoie ii1

przedstawicieli Samorzqdu Doktorant6w w organach kolegialnych Uniwersytetu oraz

komisjach powolanych pzez otgany Uniwersytetu.
10. 'Iryb pracy RUSD ustala we wlasnym zakresie.

$10
L Organem wykonawczym RUSD jest Prezydium RUSD.
2. W sklad Prezydium RUSD wchodzq:

I ) Przewodnicz4cy RUSD, ktriry jest delegatem na zjazd Krajowej Rcplezentacj i

Doktorant6w,
2) Wiceprzewodniczqcy,
3) co najmniej.jeden czlonek prezydium

l
2.



$ ls
L Za naatszenie przepis6w obowi4zuj4cych w uczelni onz za czyny uchybiaj4cc godnosci

doktoranta, doktorant ponosi odpowiedzialnoSi dyscyplinarnq przed komisjq dyscyplinarnq

albo przed Sqdem Kole2eriskim Samorzqdu Doktorant6w.
2. Wszczgcie postQpowania przed Sqdem Kole2eiskim nastqpuje na wniosek Rektora,

3. Sqd Kolezeriski wymierza karY:

I ) upomnienia,
2) nagany,
3) nagany z ostrzezenlem. 

g 16

L swiadczenia pomocy materialnej na podstawie Regulaminu przyznawania ponocy

materialnej studentom i doktorantom Uniwersytetu w Bialymstoku, doktorantom przyznalq

Wydzialowe Komisje Stypendialne i Odwolawcza Komisja Stypendialna.

2. Miejsca w Domach Studenckich dla doktorant6w Uniwersy'tetu przyzna.iq wydzialowe

Komisje Stypendialne.
3. Szczeg6lowe zasady przyznawania Swiadczeri pomocy materialnei otaz miejsc w Domach

Studenckich okreSla Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom

Uniwersytetu w Bialymstoku, a tryb wyboru przedstawicieli samorz4du Doktorant6w do

komisji, o kt6rych mowa w ust. I okesla Ordynacja Wyborcza stanowi4ca zalqcznik do

niniejszego Regulaminu.

2.

l.

l.

Rozdzial 3

POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE I KONCOWE

$19
Uczelniana Grupa Inicjatywna, zwana dalej UGI, powolana na Wydziale Prawa

i Wydziale Ekonomii (protok6l z dnia 27 paLdziemika 2006 t') do czasu powolania

organ6w Samorz4du Doktorant6w jest przedstawicielem doktorantirw na [Jniwerslecie.
UGI przekazuje zgromadzon4 dokumentacjg RUSD niezwlocznie po jej ukonstytuowaniu
siE, nie p6Zniej niz jednak w ciqgu miesi4ca od wybor6w RUSD.

$20
Pierwsze wybory przeprowadza powolana przez UGI Tymczasowa Uczelniana Komisja
Wyborcza Samorz4du Doktorant6w, zwana dalej TUKWSD, na podstawie Ordynacji

Wyborczej, stanowi4cej zal4cznik do niniejszego Regulaminu
2. UGI powoluje TUKWSD bezwzglgdnq wiEkszoSci4 glos6w przy obecnoSci co najmniej

polowy czionk6w UGI.
Przepisy dotycz4ce UKWSD stosuje sig odpowiednio do TUKWSD.
Pierwsze wybory do WRSD przeprowadzone zostanq nie p62niej niZ do 30 marca 2007 r',

a wybory do RUSD nie p62niej ni2 do 30 kwietnia 2007 r.

$ 2l
Regulamin Samorz4du Doktorant6w wchodzi w Zycie po stwierdzeniu przez Senat jego

zgodno6ci z Ustawq oraz ze Statutem.
Zmian w niniejszym Regulaminie moZe dokonai RUSD bezwzglgdnq wiqkszoSci4 glos6w

przy obecnoSci co najmniej polowy wszystkich czlonk6w RUSD. Zmiany Regulaminu

wymagajE stwierdzenia przez Senat Uniwersytetu zgodnoSci z Ustawq oraz ze Statutem.

3.
A

l.



Zalqcznik do Regulaminu Samorzqdu Doktorantciw

Ordynacja Wyborcza Samorz4du Doktorant6w.

Rozdzial I
Postanowienia 096lne

$r
UKWSD powolywana jest przez RUSD.
uKwsD ustala kalendarz wyborczy oraz przeprorvadza wybory wydzialor.vych Rad
Samorzqdu Doktorant6w, Rady Uczelnianej Samorzqdu Doktorant6w iich organtlrv
wykonawczych wyznaczajqc do przeprowadzenia kaZdego zebrania rvyborczego co
najmniej dw6ch czlonk6w UKWSD.
uKwsD przeprowadza wybory elektor6w do Kolegium Elektor6w uniwersytctu oraz
czlonk6w Senatu z grona doktorant6w.
UKWSD liczy od 3 do 7 czlonk6w.

s2l. Pierwsze posiedzenie uKwsD zwoluje i prowadzi przewodnicz4cy RUSD rv ciqgu
tygodnia od dokonania wyboru czlonk6w UKWSD.

2. uKwsD wybiera ze swojego grona przewodn iczEcego, wiceprzewodnic zqcego oraz
Sekretarza.
Przewodnicz4cy zwoluje i prowadzi posiedzenia UK WSD.
Przewodnicz4cy moze upowaznii wiceprzewod n iczqcego do wykonyrvania calosci rub
czgSci swoich uprawnieri.

l.
z.

3.

4.

t.
2.

^

3.

l.

$3
UKWSD ustala kalendarz wyborczy.
czas i miejsce przeprowadzenia zebrania wyborczego podaje sig do wiadomosci
wyborc6w co najmniej na siedem dni wczesniej w sposob umozriwiai4cy kazdemu
wyborcy powziEcie wiadomoSci o tym czasie i mie jscu.
Prawidlowo zwolane zebranie wyborcze jest prawomocne bez wzgrgdu na riczbg obecnych
uprawnionych do glosowania.

s4I Zebrania wyborcze zwoluiq i prowadz4 do czasu powolania przewodn icz4cego i
Sekretarza zebrania wyborczego, czlonkowie uKwsD, o kt6rych mowa w $ r ust.).2 za ze6rania wyborcze uznaje siE: zebranie doktorant6w roku w celu wyboru delegat6w tlo
wRSD, pierwsze zebranie wRSD, pierwsze zebranie RUSD, zebranie zrvolani w celu
wyboru elektor6w do Kolegium Elektordw Uniwersyctu i czlonk6w senatu z grona
doktorant6w.

3. Przewodniczqcego zebrania i Sekretarz powoluje sip w glosowaniu jawnym.
4. Po podaniu kandydatur wyborcy powolujq spoir6d sicbie w glosowaniu jawnym, co

najmniej dwuosobow4 komisig skrutacyjn4 w skfad kt6rej nie mogq wchodzii kandy,tacr.5, Po glosowaniu, w miejscu gdzie odbpva sig zebranii wyborcze, nastqpuje liczenie
slos6w.



6.

7.

t.
2.

Po przeliczeniu glos6w, Komisja Skrutacyjna sporzqdza z wybor6rv protokol, kttrry
stanowi zal4cznik do protokolu z zebrania wyborczego i oglasza wyniki wybor6rv.
Przewodniczqcy i Sekretarz zebrania wyborczego oraz obecni na zebraniu czlonkorvie
UKWSD podpisujq protok6l z zebrania wyborczego iprzekazuj4go UKWSD.

$s
Bierne i czynne prawo wyborcze posiada ka2dy doktorant.
Prawo zglaszania kandydat6w ma kaLdy uczestnik zebrania wyborczego, bqdqcy
odpowiednio doktorantem, doktorantem danego roku, delegatem roku do WI{SD lub
deleeatem WRSD do RUSD.

3. Kandydatem moZe zostai wylqcznie osoba obecna na zebraniu, ktrira wyrazila zgodg na

kandydowanie.
4. Kazdy z kandydat6w ma 5 minut na prezentacjQ wyborcom swojej osoby.

$6
I . Wybory odbywajq sig w glosowaniu tajnym.
2. Wyb6r przeprowadza sig na os',emplowanych kartach przygotowanych przez [JKWSD.
3. Nazwiska na kartach do glosowania umieszcza sig w kolejnoSci alfabetycznej.
4. Wyboru dokonuje sig, pozostawiaj4c na karcie do glosowania nieskreSlone nazwiska tych

os6b, na kt6re wybierajqcy oddajq swe glosy, a skreSlajqc pozostale.
5. W przypadku pozostawienia wiEkszej liczby nazwisk kandydat6w niZ okreSlona ...r

Regulaminie liczba mandat6w - glos jest niewa2ny.
6. Za wybranych uznaje sig tych kandydatdw, kt6rzy uzyskali najwiqksz4 ilo(i glos6w. W

przypadku, gdy liczba kandydat6w jest taka sama jak liczba mandat6w, wyb6r uwah sip
za dokonany je6li kandydat uzyskal wigcej niZ polowg waZnie oddanych glos6w.

7. W przypadku gdy w pierwszym glosowaniu nie dokonano wyboru odpowicdniej liczby
defegat6w, przeprowadza sig kolejne dwa glosowania uzupelniajqce. Jezeli w wyniku
trzeciego glosowania nie dokonano wyboru zebranie wyborcze zamyka sig. Wybory
uzupelniajqce przeprowadza sig na nastgpnym zebraniu wyborczym w terminie 30 dni od
daty pierwszego zebrania.

Rozdzial II
Wybory Wydzialowych Rad Samorzqdu Doktorant6w

i Rady Uczelnianej Samorzqdu Doktorant6w

s7
l. Wybory delegat6w do WRSD odbpvaj4 sig podczas zebrari wyborczych na

poszczeg6lnych latach studi6w doktoranckich danego wydzialu.
2. Na pierwszym zebraniu WRSD dokonuje sig wyboru Prezydium WRSD oraz delegatorv

do RUSD.
3. Na pierwszym zebraniu RUSD dokonuje wyboru Prezydium RUSD.



$8
l. wnioski o uniewaznienie wybor6w do (protesty wyborcze) wraz z uzasadnieniem nalezy

wnie56 do uKwsD w terminie 7 dni od daty zebrania rvyborczego. zloizenie wniosku

wymaga formy pisemnej i merytorycznego uzasadnienia'

2. Piotesi wybo rczy moze rvnieS6 20 oZ uprawnionych do glosowania doktorant6w'

3. UKWSD rozpatruje wniosek w terminie 3 dni od jego wplyniqcia

$e
W razie raZqcego naruszenia przepisow Ordynacji Ustar'y, Statutu UrvB oraz Regulaminu

Samorzqdu boftor"nt6* UwB, UKWSD podejmuje uchwalg o uniervaznieniu wybor6rv.

W przyiadku uniewaZnienia wybor6w UKWSD wyznacza tcrmin ponorvnego zcbranir

wyborczego.
Uctrwaty 

-Uf 
WSD dotyczqce waZnoSci wybor6w oglaszane s4 w spostib zwyczaiowo

ptzyJety orcz przekazywane RUSD w terminie 3 dni od ich podjqcia'
'Oa*o[nie od uchwaly UKWSD w sprawie waZno6ci rvybor6rv naleZy wnicii do

uczelnianej Komisji wyborczej Uniweriytetu w Bialymstoku w terminie 7 dni od daty jej

ostoszenia.

3.

L

3.

Rozdzial
Postanowienia Koficowe

$10
po ukonstytuowaniu si9 RUSD, UKWSD sklada sprawozdanie i przekazuje RUSD dokumentac'iQ

wyborcz4.

$u
Niniejsza ordynacja wchodzi w Zycie po stwierdzeniu przez senat zgodnosci Regularninu

Samorz4du Doktorant6w z Ustaw4 i Statutem U}lB.

f!',1 dn;ar .2oq,rudn;d !2o6 r*lt, Seno] tt'lniwa6ylsla a B/a|',-stot
6l4rnaotu'i 
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