
Uchwała nr 127/18/k-16-20
Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian do Regulaminu Samorządu Studenckiego

zatwierdzone przez Senat uchwała dnia 26.04.2018 nr 95/18/k 16-20

Na podstawie par. 38 pkt 2 ppkt 5 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi Senat zatwierdza zmiany do zatwierdzonego przez Senat uchwałą z dnia
26.04.2018 nr 95/18/k 16-20 Regulaminu Samorządu Studenckiego, uchwalone przez uczelniany
organ uchwałodawczy samorządu studenckiego i stwierdza, że zmieniony Regulamin Samorządu
Studenckiego jest zgodny z obowiązującymi przepisami i Statutem Akademii Sztuk Pięknych im.
Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Protokół ze zmian w treści regulaminu samorządu studentów oraz tekst jednolity Regulaminu
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

O
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PRZEWODNICZĄCA SENATU
prof. Jolanta Rudzka Habisiak
Rektor Akademii Sztuk Pięknych

im. Władysława Strzemiiiskiego w Łodzi



REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW

AKADEMII SZTUKI PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

UCHWALONY DNIA 28 lutego 2018 r.

data wejścia w życie:

Uchwała nr 95/18/kl 6-20
Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne.

Samorząd Studentów tworzą przedstawiciele studentów wszystkich wydziałów Akademii Sztuk
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, zwanej dalej ASP.

Organy Samorządu Studentów są jedynym reprezentantem ogółu studentów ASP. Organami
Samorządu jest Prezydium oraz Rada Samorządu.

Przedstawiciele studentów w organach Samorządu Studentów kierują się w swojej działalności
interesem studentów oraz dobrem ASP.

Samorząd Studentów działa na podstawie obowiązujących przepisów regulujących szkolnictwo
wyższe, Statutu ASP oraz niniejszego regulaminu.
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I. Organy Samorządu Studentów wyłaniane są w trybie i według zasad określonych
Regulaminem oraz Ordynacją Wyborczą Samorządu Studentów ASP, zwanej dalej Ordynacją
i stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu

2. Tryb wyboru przedstawicieli Samorządu Studentów do organów ASP określa Ordynacja, o
której mowa w ust. 1.
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ROZDZIAŁ II: Organy Samorządu i ich zadania.

1. W skład Samorządu Studentów wchodzi Rada Samorządu oraz Prezydium.

2. W skład Prezydium wchodzi 6 osób: Przewodniczący Samorządu Studentów, Zastępca

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik, Opiekun Galerii Biała Ściana.

3. uchylony

W skład Rady Samorządu wchodzą:

I. Wybrani przedstawiciele studentów w Senacie (po jednej osobie z każdego wydziału).

2. Wybrani przedstawiciele wydziałów (po 2 przedstawicieli z każdego wydziału).

3. Przewodniczący Samorządu, o którym mowa w paragrafie 5, ust. 2.

4. Wśród członków Rady Samorządu powinien znajdować się przedstawiciel Domu Studentów.

Mandat przedstawicieli organów Samorządu wygasa:

1. W przypadku skreślenia przedstawiciela z listy studentów.

2. W przypadku ukończenia studiów.

3. Na skutek pisemflego zrzeczenia się mandatu.

4. W przypadku wyjazdu na studia do innej uczelni na okres powyżej I semestru.

S. W stosunku do studenta ukaranego przez komisję dyscyplinarną.

6. Na skutek wniosku popartego przez 2 3 przedstawicieli organów Samorządu w sprawie

odwołania..

7. Na skutek rozwiązania organu Samorządu.

I. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady, Rada Samorządu działa w zmniejszonym

składzie.



2. Jeżeli liczba członków Rady Samorządu lub Prezydium zmniejszy się poniżej quorum

wymaganego do podejmowania uchwał Rada Samorządu lub Prezydium ulega zawieszeniu do
czasu uzupełnienia składu do wymaganego quorum.

Do zadań Prezydium należy:

1.1. Reprezentowanie interesów studentów w kwestiach finansowych związanych z jego

działalnością.

1.2. Wyrażanie zgody na treść Regulaminu Studiów, regulaminu dotyczącego pomocy

materialnej dla studentów

1.3. Uchwalanie Regulaminu Samorządu Studentów oraz jego zmianę.

1.4. Przedstawianie wobec organów uczelni propozycji związanych z tokiem studiów

oraz ze sprawami socjalno-bytowymi studentów.

1.5. Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej lub strajku na terenie

ASP.

1 .6. Powoływanie Rzecznika Dyscyplinarnego Samorządu Studentów.

1.7. Współpraca z organami uczelni i jej administracją w zakresie spraw dotyczących

Domu Studenta.

1.8. Kierowanie sprawami bieżącymi,

1 .9. Wydawanie opinii o przekazaniu sprawy do Komisji Dyscyplinarnej lub do sądu
koleżeńskiego,

1. 10. Występowanie do rektora z wnioskiem o przekazanie spraw dyscyplinarnych do sądu
koleżeńskiego,

1.11. Przyjmowanie od studentów wniosków z określonymi sprawami.

1. 12. Typowanie przedstawicieli Samorządu Studentów do organów, o których mowa w
Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów ASP.

2. Do zadań Rady Samorządu należy:

2. I Prowadzenie na terenie uczelni działalności w zakresie spraw socjalno—bytowych

i kulturalnych studentów.

2.2 Przedstawianie wobec Prezydium propozycji związanych z tokiem studiów

oraz ze sprawami socjalno-bytowymi studentów.

2.3 Reprezentowanie interesów społeczności studenckiej na wydziałach.
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uchylony
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1. Prezydium oraz Rada Samorządu obradują na posiedzeniach.

2. Posiedzenia zwyczajne zwołuje Przewodniczący Samorządu co najmniej raz w miesiącu

z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.
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I. Porządek posiedzenia ustala Przewodniczący Samorządu.

2. Porządek posiedzenia ulega uzupełnieniu o nowe punkty na wniosek co najmniej l/4 obecnych

na posiedzeniu.

~12

Przewodniczący w celu usprawnienia przebiegu posiedzenia udziela głosu członkom Samorządu.
Może określić również czas ich wystąpienia.

~13

1. Posiedzenia o których mowa w ~io są jawne. Może w nich uczestniczyć każdy student.

2. Prezydium oraz Rada Samorządu większością 2 3 ważnie oddanych głosów, może zarządzić
tajność posiedzenia.

3. Rada Samorządu oraz Prezydium podejmują uchwały bezwzględną większością głosów.

4. Posiedzenia, na których rozpatrywane są wnioski dotyczące odwołania Przewodniczącego
lub dotyczące jego działalności odbywają się pod przewodnictwem wybranego członka
Prezydium z wyłączeniem Przewodniczącego lub Rady Samorządu.

~14

uch vlon”

~15

uch vion)



~16

~s kompetencji Przewodniczącego w szczególności należy:

1. Reprezentowanie Samorządu Studentów ASP wobec władz uczelni i na zewnątrz,

2. Organizowanie działalności Samorządu ASP,

3. Zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Prezydium i Rady Samorządu.

4. Podpisywanie protokołów z posiedzeń.

5. Podpisywanie uchwał podjętych przez Prezydium.

ROZDZIAŁ III: Sąd Koleżeński

~17

Sprawa Dyscyplinarna studenta może być przekazana decyzją Rektora do Sądu Koleżeńskiego na
wniosek Prezydium Samorządu.

~18

1. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierani są spośród kandydatów zgłoszonych przez

Samorząd w liczbie nie większej niż 5 osób.

2. W sprawach wygaśnięcia mandatu członka Sądu Koleżeńskiego stosuje się odpowiednio ~8.

~19

Sąd Koleżeński jest niezawisły w orzekaniu.

~2O

Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim wszczyna Rektor na wniosek Samorządu Studenckiego.

~2 I

Wybrany przedstawiciel Samorządu Studenckiego pełni funkcję oskarżyciela przed Sądem

Koleżeńskim.

~22

Sąd koleżeński w sprawach nieuregulowanych kieruje się w swoim postępowaniu obowiązującym
rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu

postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów.

„5~w



ZAŁĄCZNIK NR]

DO REGULAMINU

SAMORZĄDU STUDENTÓW
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH

IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIłJSKIEGO

W ŁODZI

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W ŁODZI

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

Niniejsza Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi, zwana dalej Ordynacją, jest załącznikiem do Regulaminu Samorządu
Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, zwanego dalej Regulaminem Samorządu, i jego
integralną częścią.

Ordynacja określa zasady przeprowadzania w jednostkach wyborów członków organów Samorządu
Studentów oraz przedstawicieli Samorządu Studentów w organach ASP w szczególności do:

1. Rady oraz Prezydium Samorządu Studentów ASP

2. Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów, będącej odpowiedzialną za
przeprowadzanie wyborów do Rady oraz Prezydium Samorządu Studentów ASP.

3. Kolegium Elektorów do wyboru Rektora i Prorektorów,

4. Komisji Wyborczej Akademii,

5. Wydziałowych Komisji Wyborczych,

6. Senatu Uczelni,

7. Rad Wydziałów.

8. Uczelnianej Komisji Stypendialnej,

9. Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej.

Ilekroć w Ordynacji jest mowa o wyborach, należy przez to rozumieć wybory do organów, o których
mowa w ~2.



Określenia użyte w Ordynacji:

L Prezydium - Prezydium Samorządu Studentów,
2. Przewodniczący - Przewodniczący Samorządu Studentów,
3. Zastępca - Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów.
4. Rada - Rada Samorządu Studentów,

5. UKW SS - Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów,
6. KWA - Komisja Wyborcza Akademii,

Mandat przedstawiciela studentów w organach ASP wygasa:

I. na skutek śmierci;

2. nieobecności dłuższej, niż 6 miesięcy;
3. ukończenia studiów na Akademii;
4. skreśleniem z listy studentów lub doktorantów;
5. utracenia biernego prawa wyborczego;

6. skazania prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo umyślne;
7. prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną;
8. pisemnego zrzeczenia się mandatu;

9. całkowitej lub częściowej utraty zdolności do czynności prawnych.

Czas trwania kadencji przedstawicieli studentów w organach ASP jest równy kadencji organu, do
którego zostali wybrani.

Rozdzial 2.
Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów wchodzi 6 członków, po

jednym z każdego wydziału.

2. Przewodniczący Samorządu Studentów typuje z ogółu studentów po jednym reprezentancie z

każdcgo wydziału, za jego pisemną zgodą.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka UKW SS Przewodniczący Samorządu Studentów

zobligowany jest do wytypowania nowego członka w ciągu 14 dni.
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4. Wygaśnięcie członkostwa liczby członków IJKW SS do liczby mniejszej niż 4 skutkuje

zawieszeniem możliwości podejmowania przez Komisję decyzji do czasu wytypowania
nowych członków.

5. Kadencja UKW SS trwa do czasu wybrania nowej UKW SS. zgodnie z paragrafem II ust.1

6. W posiedzeniach UKW SS nie mogą brać udziału osoby niebędące członkami UKW SS.

Do wyłącznych kompetencji UKW SS należy przeprowadzanie wyborów na przedstawicieli Organów

Samorządu Studentów oraz wyborów uzupełniających do Organów Samorządu Studentów.

Do kompetencji UKW SS należy w szczególności:

1. dokonywanie wykładni przepisów Ordynacji,
2. rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami do Organów Samorządu Studentów,
3. ustalanie szczegółowych zasad wyborów, które przeprowadza, w zgodzie z odpowiednimi

przepisami.

~1o

1. UKW SS wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego UKW SS.

2. Przewodniczący UKW SS składa do Prezydium Samorządu Studentów sprawoz anie

z przeprowadzenia wyborów.

Rozdział 3.
Tryb wyboru organów Samorządu Studentów

~1 1

Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi ASP. Bierne prawo wyborcze

przysługuje każdemu studentowi ASP, z zastrzeżeniem pkt. 2.

Bierne prawo wyborcze nie przysługuje studentowi, którego Komisja Dyscyplinarna
prawomocnie zawiesiła w prawach studenta lub wobec którego Sąd Koleżeński orzekł utratę

biernego prawa wyborczego.



3. Student może kandydować jednocześnie do różnych organów Samorządu i pełnić funkcje w

różnych organach Samorządu oraz organach kolegialnych ASP.

4. Wybory do wszystkich Organów Samorządu przeprowadza się do 30 listopada w roku

wyborów. W przypadku niedokonania wyboru w ogłoszonym terminie, termin drugi nie może
przekroczyć 10 grudnia.

5. Wybory do Samorządu uważane są za ważne pod warunkiem oddania głosów przez 25%

uprawnionych studentów. Jeśli głosowała mniejsza liczba uprawnionych, UKW SS wyznacza
głosowanie powtórne, które winno się odbyć w terminie 2 tygodni od przeprowadzenia
pierwszego głosowania. Drugie wybory są uznane za ważne pod warunkiem oddania głosów
przez 10% uprawnionych studentów.

~12

1. Prezydium Samorządu Studentów w drugim roku kadencji, powołuje do 30 października w

roku wyborów Uczelnianą Komisję Wyborczą Samorządu Studentów.

2. Ogłoszenie przez Komisję daty wyborów do Organów Samorządu, wyborów dodatkowych

i uzupełniających oraz terminu zgłaszania kandydatów muszą być podane do wiadomości

studentów, których dotyczy, 14 dni przed wyborami.

3. Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu nie mają biernego prawa

wyborczego. Członek Komisji Wyborczej kandydujący do organu Samorządu traci mandat
członka tej Komisji.

~13

Wybory są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.

~ 14

1. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos, który musi być oddany osobiście za okazaniem

ważnej legitymacji studenckiej.

2. Każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłaszania kandydatów w takiej liczbie, wjakiej mają
być wybrani członkowie poszczególnych organów Samorządu. Zgłaszanie kandydatów jest
jawne.

3. Umieszczenie kandydata na liście odbywa się po wyrażeniu przez niego pisemnej zgody.

~



4. Kandydatury składa się drogą mailową na wskazany przez UKW SS adres mailowy, razem z

załączonymi pisemnymi zgodami kandydatów w okresie ustalonym przez UKW Ss.

5. UKW SS podaje listę kandydatów do wiadomości ogółu studentów na 3 dni przed wyborami

wraz z informacją o roku oraz kierunku kierunkach studiów kandydata.

6. Ważne karty do głosowania są opatrzone pieczęcią Samorządu Studentów. Wyborca wpisuje
lub zaznacza nazwisko lub nazwiska kandydatów, na których głosuje i wrzuca wypełnioną

kartę do zapieczętowanej urny.

7. W skład Organów Samorządu wchodzą studenci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

7. 1. W przypadku wyborów na przedstawicieli Prezydium:

7. 1 .1. Przewodniczącym zostaje kandydat z największą ilością głosów;
7.1.2. Zastępcą zostaje kandydat z drugim wynikiem co do ilości głosów~
7.1.3. Wiceprzewodniczącym zostaje kandydat z trzecim wynikiem co do ilości

głosów;

7.2. Przedstawicielami Rady Samorządu zostaje Po 2 kandydatów z każdego wydziału 7

największymi ilościami głosów.

8. UKW SS ogłasza wyniki wyborów na stronie internetowej ASP i na tablicy ogłoszeń

Samorządu oraz niezwłocznie powiadamia przewodniczących odpowiednich organów
kolegialnych ASP Rektora lub Dziekana a także Prorektora ds. Studenckich.

9. Jeżeli w wyniku wyborów nie zostanie wybrany pełny określony skład Organów Samorządu,
UKW SS przeprowadza wybory uzupełniające w terminie do 2 tygodni, na takich samych
zasadach, co wybory właściwe.

10. Jeżeli w wyniku wyborów uzupełniających nie zostanie zebrany pełny określony skład

Organów Samorządu, nowo powołane Prezydium dokonuje typowania brakujących

przedstawicieli Organów Samorządu Studentów.

II. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranych Organów Samorządu Studentów zwołanym w

porozumieniu z ustępującym Prezydium przekazane zostają wszystkie sprawy bieżące
Samorządu Studentów, a także zostają wytypowani spośród członków Rady Samorządu
pozostali członkowie Prezydium poprzez głosowanie jawne.

12. W razie wygaśnięcia mandatu członka Organów Samorządu, UKW SS przeprowadza

w terminie do 2 tygodni wybory uzupełniające, na zasadach określonych wyżej, o ile
Prezydium podejmie decyzji o odstaj~ieniu od uzupełniających wyborów.



Rozdział 4.
Wybory do organów ASP

~15
Elektorzy Studenccy

I. Kandydatem spośród studentów na członka Uczelnianego Kolegium Elektorów w wyborach

na funkcję Rektora lub Prorektorów może być każdy student ASP.

2. Każdy Wydział jest reprezentowany przez przynajmniej 1 studenta. Liczbę reprezentantów

określa Regulamin Komisji Wyborczej Akademii, którego zapisy stosuje się odpowiednio do
wyboru przedstawicieli studentów do Uczelnianego Kolegium Elektorów.

3. Organizowanie i przeprowadzanie wydziałowych zebrań wyborczych w celu dokonania
wyboru Kolegium Elektorów Wydziału leży w obowiązku Wydziałowych Komisji

Wyborczych.

~16

Komisja Wyborcza Akademii

1. Prezydium typuje dwóch kandydatów przedstawicieli Samorządu Studentów z każdego

Wydziału do Komisji Wyborczej Akademii za pisemną zgodą kandydatów i zgłasza owe
Kandydatury w formie dokumentu do Rektora ASP oraz Przewodniczącego KWA.

2. Tryb wyboru przedstawiciela Samorządu Studentów spośród zgłoszonych kandydatur

określają odpowiednie przepisy Statutu ASP oraz Regulaminu Wyborczego ASP.

3. Nie może być członkiem Komisji Wyborczej osoba realizująca swoje bierne prawo wyborcze
w zakresie postępowań wyborczych przeprowadzanych przez Komisję, w której skład

wchodzi. Z chwilą umieszczenia członka Komisji na liście kandydatów z mocy prawa jego
mandat w Komisji zostaje zawieszony, a z chwilą wyboru wygasa.

4. Jedna osoba może być członkiem tylko jednej Komisji Wyborczej.

~17

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Prezydium typuje dwóch kandydatów pizedstawicieli Samorządu Studentów z danego

Wydziału do Wydziałowej Komisji Wyborczej za pisemną zgodą kandydatów i zgłasza owe

Kandydatury w formie dokumentu do Dziekana danego wydziału.



2. Tryb wyboru przedstawiciela Samorządu Studentów spośród zgłoszonych kandydatur

określają odpowiednie przepisy Statutu ASP oraz Regulaminu Wyborczego ASP.

3. Nie może być członkiem Wydziałowej Komisji Wyborczej osoba realizująca swoje bierne
prawo wyborcze w zakresie postępowań wyborczych przeprowadzanych przez Komisję, w
której skład wchodzi. Z chwilą umieszczenia członka Komisji na liście kandydatów z mocy
prawa jego mandat w Komisji zostaje zawieszony, a z chwilą wyboru wygasa.

4. Jedna osoba może być członkiem tylko jednej Komisji Wyborczej.

~18

Rady Wydziałów

1. Wybory przedstawicieli studentów odbywają się na zebraniach wyborczych i polegają na

zgłoszeniu kandydatów przez osoby obecne na sali, przy czym zgłoszona może być spośród

studentów wyłącznie osoba obecna na sali. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na

kandydowanie „ w przeciwnym razie nie może wziąć udziału w wyborach jako kandydat.

2. Przedstawiciele studentów społeczności wydziałowej wybierani są przez wszystkich

studentów danego wydziału w wyborach bezpośrednich.

3. Ilość przedstawicieli Samorządu Studentów w danej Radzie Wydziału ustala Regulamin

Wyborczy ASP przygotowany przez KWA, którego zapisy stosuje się odpowiednio do wyboru
przedstawicieli studentów do Rady Wydziału.

4. Prezydium może wytypować kandydatury spośród studentów danego wydziału za ich pisemną

zgodą.
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Uczelniana Komisja Stypendialna

1. Prezydium Samorządu typuje po jednym przedstawicielu z każdego Wydziału do Uczelnianej

Komisji Stypendialnej, działającej jako organ przyznający stypendia rektora dla najlepszych

studentów oraz rozpoznający wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie stypendiów
rektora dla najlepszych studentów oraz jako komisja odwoławcza do decyzji i postanowień
Dziekana w zakresie przyznawania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób

niepełnosprawnych I zapomogi.

2. Wskazane kandydatury Prezydium Samorządu składa w formie dokumentu do Działu

Nauczania oraz do Rektora ASP.
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3. Typowanie kandydatur do Uczelnianej Komisji Stypendialnej odbywa się co roku przed

rozpatrzeniem wniosków o Stypendia przyznawane na ASP.

4. Uczelnianą Komisję Stypendialną powołuje Rektor ASP na wniosek Samorządu Studentów.

5. Kadencja Uczelnianej Komisji Stypendialnej jest określana co roku w momencie jej
powołania i trwa około roku.

~2O

Komisje Dyscyplinarne

1. Komisje Dyscyplinarne oraz Odwoławcze Komisje Dyscyplinarne powołuje Senat ASP.

2. Na wniosek Senatu lub Rektora Prezydium typuje po jednym przedstawicielu Samorządu

Studentów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich oraz Odwoławczej
Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich za pisemną zgodą kandydatów.

3. Na wniosek Senatu lub Rektora Prezydium typuje po jednym przedstawicielu każdego
wydziału do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej ds. Studentów za pisemną zgodą kandydatów.

4. Prezydium składa kandydatury w formie dokumentów do Senatu ASP.
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Senat

1. Wybory przedstawicieli studentów odbywają się na zebraniach wyborczych i polegają na

zgłoszeniu kandydatów przez osoby obecne na sali, przy czym zgłoszona może być spośród
studentów wyłącznie osoba obecna na sali. Zgłoszony kandydat musi wyrazić 7godę na
kandydowanie, w przeciwnym razie nie może wziąć udziału w wyborach jako kandydat.

2. Przedstawiciele studentów społeczności wydziałowej wybierani są przez wszystkich

studentów danego wydziału w wyborach bezpośrednich.

3. Ilość przedstawicieli Samorządu Studentów w danej Radzie Wydziału ustała Regulamin

Wyborczy ASP przygotowany przez KWA, którego zapisy stosuje się odpowiednio do
wyboru przedstawicieli studentów do Senatu.

4. Prezydium może wytypować kandydatury spośród studentów danego wydziału za ich pisemną

zgodą.

Studentów
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