załącznik do uchwały nr 1/2011 URSS

Samorząd Studencki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
uchwala uchwałą nr 1/2011 Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego z dnia
16 maja 2011 roku

REGULAMIN
SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH
im. Jana MATEJKI W KRAKOWIE
Rozdział I. Zasady ogólne
§1
1. Samorząd Studencki działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz
niniejszego Regulaminu. Samorząd Studencki działa zgodnie ze Statutem
Akademii.
2. Samorząd Studencki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie tworzą studenci
studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich prowadzonych przez Uczelnię.
§2
1. Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:
1) ASP – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
2) ustawa – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. nr 164 poz.1365 z późn. zm.),
3) Statut – Statut Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
4) Regulamin studiów – Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
5) Samorząd – Samorząd Studencki ASP,
6) Regulamin –Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie,
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7) zwykła większość głosów – więcej głosów „za” niż „przeciw”
w głosowaniu na daną propozycję, przy czym nie bierze się pod uwagę
głosów wstrzymujących się,
8) bezwzględna większość głosów – liczba głosów „za” w głosowaniu
wynosi więcej niż połowę obecnych głosującego organu Samorządu lub
ogółu obecnych studentów .
§3
1. Organy Samorządu Studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu
studentów Akademii. Samorząd reprezentuje studentów przed władzami
ASP, jednostkami organizacyjnymi i administracyjnymi Akademii oraz
poza nią.
2. Samorząd prowadzi na terenie ASP działalność w zakresie spraw
studenckich. W swej działalności jest samorządny i niezależny zarówno od
władz ASP jak i innych organizacji studenckich.
3. Samorząd współdziała z władzami ASP, jednostkami organizacyjnymi
i administracją Akademii wypełniając ustawowe, statutowe i regulaminowe
obowiązki.
4. Organy Samorządu współdecydują z władzami ASP w realizacji strategii
uczelni i innych zadań ASP w zakresie określonym w ustawie i Statucie.
5. Rektor uchyla uchwały Samorządu niezgodne z ustawą i innymi
przepisami prawa obowiązującymi w szkolnictwie wyższym, niezgodne ze
Statutem ASP, Regulaminem studiów i niniejszym Regulaminem.
§4
1. Regulamin określa zasady organizacji oraz tryb działania Samorządu,
w tym: rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich
wyłaniania oraz kompetencje.
2. Samorząd jest reprezentowany przez swoje organy na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie.
3. Kadencja organów Samorządu trwa 2 lata. Kompetencje i obowiązki jego
organów oraz sposób ich wyboru określa niniejszy Regulamin.
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Rozdział II. Cele działalności i zadania Samorządu
§5
1. Do zadań Samorządu należy w szczególności:
1) ochrona praw i interesów studentów;
2) udział w redakcji Regulaminu Studiów i innych regulaminów dot.
warunków studiowania w ASP;
3) współdecydowanie o podziale dotacji z funduszu pomocy materialnej
oraz decydowanie o podziale środków przyznanych na cele studenckie
przez władze ASP;
4) współdecydowanie o przebiegu procesu dydaktycznego poprzez
wydawanie opinii;
5) pomoc w organizacji studenckiej działalności naukowej, artystycznej,
kulturalnej i sportowej.
§6
1. Samorząd informuje środowisko akademickie ASP o działalności swoich
organów poprzez stronę internetową Akademii oraz tablice ogłoszeń.
2. Środowisko akademickie ASP ma prawo do wyrażania opinii na temat
działalności organów Samorządu oraz kierowania do tychże organów
wniosków i propozycji.
3. Organy Samorządu mają prawo do bezpośredniego informowania studentów
ASP o swojej działalności oraz do zwoływania zebrań
i zgromadzeń w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Samorząd może wysuwać propozycje zmian w programie kształcenia oraz
w Statucie i Regulaminie studiów.
5. Samorząd może w sprawach ważnych dla środowiska akademickiego
przeprowadzić referendum lub ankietę.
Rozdział III. Organy Samorządu Studenckiego
§7
1. Samorząd realizuje swoje cele poprzez swoje organy wybierane
w demokratycznych wyborach.
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2. Samorząd korzysta z pomocy organizacyjnej, prawnej, administracyjnej,
finansowej i technicznej ASP.
3. Organami Samorządu są:
1) Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego ASP, zwana dalej URSS,
2) Prezydium URSS, zwane dalej Prezydium,
3) Przewodniczący URSS, zwany dalej Przewodniczącym,
4) Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego, zwane dalej WRSS,
5) Rada Mieszkańców Domu Studenckiego, zwana dalej RM,
6) Sąd Koleżeński.
4. Kadencja organów Samorządu, o których mowa w ust. 1, trwa dwa lata
od pierwszego posiedzenia zwołanego przez przewodniczącego
ustępującej URSS po 1 stycznia, tj. po przeprowadzeniu w terminie do
końca grudnia danego roku regulaminowych wyborów do wszystkich
WRSS.
Kadencja kończy się z chwilą objęcia funkcji przez nowych członków
organów Samorządu i pierwszym posiedzeniem następnej kadencji.
5. Kadencja URSS nie może być przedłużona.
6. W kolegialnych organach Samorządu uchwały zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu organu.
W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos
przewodniczącego danego organu.
7. Kolegialne organy Samorządu, za wyjątkiem Sądu Koleżeńskiego, którego
działalność regulują odrębne przepisy, mogą uchwalać regulaminy pracy
danego organu określające w szczególności miejsce, terminy i porządek
posiedzeń.
8. Posiedzenia kolegialnych organów Samorządu zwoływane są przez ich
przewodniczących i są protokołowane.
9. Informacja o posiedzeniach – programie i planowanych decyzjach musi być
podana do wiadomości ogółu studentów na tablicy ogłoszeń Samorządu
i stronie internetowej 5 dni przed datą zebrania, 7 dni roboczych przed
zebraniem wyborczym. W przypadku niedopełnienia formalnego obowiązku
powiadamiania studentów podjęte decyzje
i uchwały uważa się za nieważne.
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10.Organy Samorządu podejmują decyzje i uchwały zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu organu.
11.Wszystkie zebrania organów Samorządu są jawne. Utajnia się część
posiedzenie, które dotyczy danych osobowych i spraw dyscyplinarnych
studentów.
§8
1. Organem uchwałodawczym (kolegialnym) Samorządu na szczeblu
uczelnianym jest Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego (URSS).
2. Organami uchwałodawczymi (kolegialnymi) URSS na szczeblu
wydziałowym są Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego (WRSS).
3. Organem wykonawczym Samorządu na szczeblu uczelnianym jest
Prezydium URSS.
§9
1. W skład URSS wchodzą:
1) Prezydium URSS w składzie Przewodniczący Samorządu i dwóch
zastępców Przewodniczącego URSS (Wiceprzewodniczących),
2) Przewodniczący WRSS sześciu wydziałów ASP,
2. Obowiązki wiceprzewodniczących URSS mogą pełnić przewodniczący
WRSS, członkowie URSS.
3. Z upoważnienia przewodniczących WRSS, ich zastępcy mogą brać udział
w zebraniach URSS.
4. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka URSS lub jego czasowej
nieobecności, organ może funkcjonować do końca kadencji w składzie co
najmniej czteroosobowym.
5. URSS w składzie określonym w ust.1, punkty 1 i 2, może zdecydować
o wyborach uzupełniających do URSS i do pozostałych organów Samorządu
w przypadku ukończenia studiów przez członka Samorządu pełniącego
funkcję wybieralną, otrzymania urlopu dziekańskiego od zajęć, wyjazdu na
wymianę studencką lub przeniesienia się do innej uczelni, rezygnacji
z pełnionej funkcji lub skreślenia z listy studentów.
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URSS decyduje o wyborze nowego członka URSS do końca kadencji
organu.
6. Członków URSS i pozostałych organów Samorządu można zawiesić
w pełnieniu funkcji na okres wyjazdu w przypadku realizacji części studiów za
granicą, a także w razie urlopu dziekańskiego.
7. Przepisy punktu 5 i 6 dotyczą również Przewodniczącego URSS.
Obowiązki Przewodniczącego URSS przejmuje jeden
z wiceprzewodniczących.
8. Na wniosek co najmniej dwóch członków Samorządu – URSS udziela
Przewodniczącemu votum nieufności, m.in. po stwierdzeniu
niewywiązywania się z obowiązków przez kolejne 2 miesiące czy
niemożności ich pełnienia z innych powodów.
Votum nieufności orzeka URSS bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu URSS.
Wniosek jest poddany pod głosowanie nie wcześniej niż 14 dni po zgłoszeniu.
URSS po uchwaleniu votum nieufności musi dokonać wyboru nowego
przewodniczącego.
9. W posiedzeniach URSS z głosem doradczym mogą uczestniczyć:
przewodniczący RM domu studenckiego, przedstawiciele studentów do
Senatu, Rad Wydziałów, a także przedstawiciele innych kierunków
prowadzonych na wydziale – członkowie WRSS, zaproszeni przez URSS.
10. URSS obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia zwyczajne zwołuje
i prowadzi Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący
URSS co najmniej raz na 3 miesiące.
§10
1. Do kompetencji URSS należy:
1) uzgadnianie treści, uchwalanego i zmienianego przez Senat ASP,
Regulaminu Studiów;
2) konsultowanie z Prorektorem ds. Studenckich i Kwestorem ASP podziału
środków budżetowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów;
3) porozumienie z Rektorem w sprawie wprowadzenia szczegółowego
regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla studentów;
4) rozdział środków przeznaczonych przez władze ASP na cele studenckie,
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w tym wydatkowania środków finansowych przyznanych na działalność
kół naukowych (zgodnie z opracowanym „Trybem i zasadami
wydatkowania środków finansowych przyznawanych Uczelnianej Radzie
Samorządu Studenckiego ASP na rok kalendarzowy”);
5) opiniowanie projektów uchwał Senatu oraz decyzji władz ASP
dotyczących
spraw studenckich;
6) występowanie do władz ASP z inicjatywami uchwał, zarządzeń i decyzji
w sprawach studenckich;
7) zgłaszanie wniosków i opinii w sprawach ASP i studentów Akademii;
8) wybór przedstawicieli studentów do Okręgowej Komisji Wyborczej, Okręg
VIII. Kolegium Elektorów.
Uczelniana i Wydziałowe Komisje Wyborcze wybierają odpowiednio:
przedstawicieli studentów do Senatu ASP, do Rad Wydziałów, do stałych
i doraźnych komisji senackich, w których według odrębnych przepisów
przewidziany jest udział studentów;
9) powoływanie przedstawicieli studentów do PSRP, Forum Studentów
Uczelni Artystycznych (FSUA), innych organizacji reprezentujących
studentów;
10)
powoływanie członków Sądu Koleżeńskiego i dla określonego
postępowania Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego;
2. Do zadań URSS należy:
1) opracowanie i promowanie kodeksu etyki studenta;
2) sporządzanie merytorycznego i finansowego planu działalności
Samorządu;
3) działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych
studentów;
4) typowanie wspólnie z WRSS studentów do udziału w Festiwalu Nauki,
Integraliach, innych imprezach, wystawach, konferencjach
międzyuczelnianych i międzynarodowych;
5) popieranie naukowych, turystycznych, kulturalnych i sportowych
inicjatyw studentów;
6) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej lub strajku
na terenie całego ASP;
7) organizacja wyborów do Samorządu i delegatów do władz i komisji
senackich ASP oraz nadzór nad prawidłowością przeprowadzanych
wyborów;
8) opiniowanie wniosków dot. studenckich stypendiów artystycznych,
nagród i medali;
9) zgłaszanie wniosku o przekazanie sprawy dyscyplinarnej studenta do
Sądu Koleżeńskiego;
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10) opiniowanie działalności RM i WRSS;
11) inne zadania wynikające z przepisów resortowych i wewnętrznych
ASP.
§11
1. Do kompetencji Prezydium URSS należy:
1) reprezentowanie Samorządu Studenckiego wobec władz Akademii oraz na
zewnątrz;
2) czuwanie nad prawidłowością działania wszystkich organów Samorządu;
3) powoływanie Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego;
4) wykonywanie uchwał URSS;
5) podejmowanie uchwał w zakresie swych kompetencji;
6) konsultowanie z Prorektorem ds. Studenckich decyzji w sprawach rozdziału
środków przeznaczonych przez władze ASP na cele studenckie, w tym koła
naukowe (zgodnie z § 10 ust. 1, pkt 4 niniejszego Regulaminu).
2. Do obowiązków Prezydium URSS należy informowanie studentów
o podjętych uchwałach, przeprowadzonych wyborach i omawianych
przez URSS problemach środowiska .
§12
1. Do kompetencji Przewodniczącego URSS należy w szczególności:
1) kierowanie pracami URSS i Prezydium URSS;
2) reprezentowanie Samorządu Studenckiego wobec władz Akademii oraz na
zewnątrz.
3) Zwoływanie posiedzeń URSS co najmniej raz na 3 miesiące lub na wniosek
3 członków URSS.
4) ostateczna redakcja i sygnowanie uchwał URSS oraz protokołów z obrad
URSS,
5) koordynacja i kontrolowanie pracy wszystkich organów Samorządu oraz
członków URSS;
6) współuczestniczenie w przygotowaniu sprawozdań merytorycznych
i finansowych Samorządu Studenckiego, w tym przyjmuje rozliczenia
środków finansowych przyznanych kołom artystyczno-naukowym.
ponadto:
7) podejmuje własne inicjatywy oraz czynności niezastrzeżone dla innych
organów Samorządu;
8) jest odpowiedzialny za organizację następujących po jego kadencji
wyborów organów Samorządu;
9) jest odpowiedzialny za przygotowanie i przedstawienie Prorektorowi ds.
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Studenckich ASP listy delegatów uczestniczących w konferencjach,
imprezach międzyuczelnianych, sympozjach;
10)
może zwracać się do władz ASP o niezbędne do właściwego
funkcjonowania Samorządu informacje i dokumenty;
11) udziela studentom ASP informacji i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Samorządu, a także w zakresie przepisów ustawy, Statutu
ASP, Regulaminu Studiów, uchwał Senatu ASP i zarządzeń Rektora.
2. Przy braku zebrań, o których mowa w ust.1 punkt 3), posiedzenie URSS
zwołuje Prorektor ds. Studenckich. W takim przypadku URSS wybiera
przewodniczącego posiedzenia zwykłą większością głosów.
§13
1. W skład Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego wchodzą
przedstawiciele studentów Wydziału, w tym studenci wybrani do Rady
Wydziału.
2. Wyboru przewodniczącego spośród członków WRSS dokonuje się zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu WRSS.
Zadaniem Przewodniczącego jest zwoływanie posiedzeń WRSS oraz
koordynacja jej prac.
3. Do kompetencji WRSS należy:
1) reprezentowanie studentów Wydziału wobec władz Wydziału i ASP;
2) delegowanie przedstawicieli do komisji Wydziałowych i udział w pracach
tych zespołów;
3) opiniowanie programów i planów studiów, rozkładu zajęć i terminarza sesji;
4) delegowanie przedstawicieli studentów na egzaminy w przypadkach
wyszczególnionych w Regulaminie studiów lub w wewnętrznych przepisach
wydziałowych;
5) podejmowanie działań zastrzeżonych ustawą, Statutem i Regulaminem
studiów dla przedstawicieli studentów w radach wydziałów.
4. WRSS współpracuje ze starostami wybieranymi na wszystkich kierunkach
i latach oraz formach studiów w zakresie indywidualnych rozstrzygnięć dot.
praw studenckich oraz informacji o obowiązujących w szkolnictwie
wyższym przepisach i regulacjach wewnętrznych ASP.
§ 14
1. Przewodniczący URSS lub wskazany przez niego jeden
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z Wiceprzewodniczących URSS przewodniczy obradom URSS.
2. URSS podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej 1/2 składu organu.
3. Informacja o terminie i programie posiedzenia musi być podana do publicznej
wiadomości na tablicy ogłoszeń Samorządu i na stronie internetowej – 4 dni
przed datą zebrania.
4. Zawiadomienie o zebraniu wyborczym lub uzupełniających wyborach podaje
się do wiadomości publicznej co najmniej na 7 dni przed danym
posiedzeniem na stronie internetowej ASP w aktualnościach, na tablicach
ogłoszeń Samorządu i Działu Nauczania.
§ 15
1. Rada Mieszkańców Domu Studenckiego jest reprezentantem mieszkańców
domu studenckiego wobec władz i administracji ASP w kwestiach
związanych z mieszkaniem w domu studenckim. Kadencja RM trwa rok.
2. W skład RM wchodzą studenci mieszkający w DS. wybrani w wyborach
bezpośrednich w liczbie czterech oraz Wiceprzewodniczący URSS , o ile
nie jest mieszkańcem DS. W takim przypadku Przewodniczący URSS
deleguje do RM innego przedstawiciela Samorządu.
3. Uprawnienia i zobowiązania RM określa § 7 Regulaminu Domu
Studenckiego ASP. Do zadań RM należy m.in.:
1) dbałość o warunki bytowe mieszkańców;
2) współpraca z Prorektorem ds. Studenckich i administracją ASP oraz
z kierownictwem domów studenckich innych uczelni, w których
mieszkują studenci Akademii;
3) czuwanie nad przestrzeganiem wewnętrznego Regulaminu DS.
§ 16
1. Pomocniczymi organami Samorządu są:
1) Wydziałowe Komisje Stypendialne działające według odrębnego
regulaminu;
2) Odwoławcza Komisja Stypendialna;
3) inne komisje powołane przez URSS na wniosek członka Prezydium URSS.
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Rozdział IV. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
§ 17
1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny
uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność
dyscyplinarną przed Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów lub przed
Sądem Koleżeńskim.
2. Odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną student ponosi na zasadach
określonych w rozdziale VI ustawy (Odpowiedzialność dyscyplinarna
studentów) oraz w § 101 Statutu ASP.
§ 18
1. Sąd Koleżeński jest niezawisłym organem Samorządu, który orzeka
odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów ASP w zakresie określonym
w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i w innych przepisach prawa.
2. Sąd Koleżeński rozstrzyga w sprawach związanych z postępowaniem
studentów niezgodnym z treścią ślubowania, z Regulaminem studiów oraz
w sporach powstałych pomiędzy studentami i w sporach pomiędzy kadrą
pedagogiczną a studentami, na wniosek strony/stron i za ich zgodą.
3. Członkiem Sądu Koleżeńskiego może został każdy student ASP posiadający
bierne prawo wyborcze.
4. Kadencja członków Sądu Koleżeńskiego trwa 2 lata. Członkowie Sądu są
nieusuwalni, jednakże mandat członka wygasa w przypadku utraty praw
niezbędnych do jego objęcia.
5. Sąd Koleżeński składa się z 5 studentów reprezentujących jednolitego studia
magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia prowadzone
jako studia stacjonarne i niestacjonarne. Członkowie Sadu wybierają spośród
siebie przewodniczącego.
6. Rektor może z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium URSS lub URSS
przekazać sprawę do Sądu Koleżeńskiego zamiast przekazać ją Rzecznikowi
Dyscyplinarnemu.
7. Rozprawa przed Sądem Koleżeńskim jest jawna, chyba że tajności wymaga
dobro obwinionego, uczelni lub osób trzecich. Ogłoszenie orzeczenia (po
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przeprowadzeniu rozprawy) jest jawne.
8. Postanowienia i orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością
głosów.
9. Sąd Koleżeński stosuje kary dyscyplinarne:
 upomnienie,
 naganę,
 naganę z ostrzeżeniem.
10.Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego załącza się do akt studenta.
11.Postanowienie Sądu Koleżeńskiego powinno zawierać:
 opis ustalonego stanu faktycznego wraz z oceną przedstawionych
dowodów,
 treść orzeczenia,
 nazwiska składu orzekającego w sprawie i protokolanta,
 datę i miejsce rozpoznania sprawy,
 podpisy wszystkich członków składu orzekającego.
12.Sąd Koleżeński powoływany jest każdorazowo dla rozpatrzenia konkretnej
sprawy.
§ 19
1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Odwoławczego Sądu
Koleżeńskiego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego
w ciągu 14 dni od dnia doręczenie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
2. Odwoławczy Sąd Koleżeński, jako sąd II instancji, jest powoływany przez
URSS w razie odwołania się strony od decyzji sądu I instancji. Przepisy § 17
ust. 10 -11 stosuje się odpowiednio.
3. Odwoławczy Sąd Koleżeński utrzymuje w mocy orzeczenie Sądu
Koleżeńskiego lub uchyla to orzeczenie i wydaje orzeczenie merytoryczne
w sprawie.
4. Za ten sam czyn student nie może być ukarany przez Komisję Dyscyplinarna
powołana przez Rektora i przez Sąd Koleżeński.
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Rozdział V. Senat i komisje z udziałem studentów
§ 20
1. Na terenie ASP działają w okresie kadencji władz uczelni komisje i rady,
w których skład wchodzą przedstawiciele studentów:
1) Uczelniana Komisja Wyborcza – 1 przedstawiciel studentów;
2) Okręgowa Komisja Wyborcza okręgu VIII – 3 studentów;
3) Senat ASP – 6 studentów;
4) Senacka Komisja ds. Wymiany Zagranicznej – 1 przedstawiciel studentów;
5) Senacka Komisja ds. Budżetowo-Gospodarczych – 1 przedstawiciel
studentów;
6) Senacka Komisja ds. Struktury i Programów Studiów – 1 przedstawiciel
studentów;
7) Senacka Komisja ds. Statutu i Regulaminów – 1 przedstawiciel studentów;
8) Rada Biblioteczna – 1 przedstawiciel studentów;
§ 21
1. Przedstawicieli studentów do kolegium elektorów, senatu i komisji
wyborczych oraz komisji dyscyplinarnej ds. studentów wybiera się na
zasadach określonych w Regulaminie wyborczym ASP.
2. Przedstawiciele studentów w komisjach senackich są ze wskazania
Przewodniczącego URSS.
3. Kadencja przedstawicieli studentów w senacie i komisjach wymienionych
w § 20 jest równa kadencji poszczególnych komisji. Miejsce absolwentów
zajmują kolejni studenci ze wskazania Przewodniczącego URSS.
4. Mandat przedstawiciela studentów wygasa w przypadkach ustalonych w § 9
ust.5 i 6, odwołania przez Senat ASP na wniosek Prezydium URSS lub
Prorektora ds. Studenckich, w związku ze zrzeczeniem się mandatu przez
studenta.
§ 22
1. Przedstawiciele studentów w senacie ASP i w komisjach wymienionych
w § 20 reprezentują interesy studentów oraz informują społeczność
studencką poprzez URSS o wynikach prac komisji.
2. W przypadku niewłaściwego wykonywania zadań i 3 kolejnych nieobecności
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studentów na zebraniach komisji URSS może wnioskować do Senatu ASP
o odwołanie danego przedstawiciela.
Rozdział VI. Zasady działania Samorządu Studenckiego
§ 23
1. Organy Samorządu pracują na rzecz społeczności studenckiej.
2. Posiedzenia wszystkich organów Samorządu są jawne.
3. URSS, na wniosek członka URSS lub osoby zainteresowanej (patrz §7 ust.11),
może zarządzić bezwzględną większością głosów wyłączenie jawności
posiedzenia w całości lub części poświęconej sprawom dyscyplinarnym lub
osobowym studentów.
4. Organy Samorządu konsultują decyzje dotyczące społeczności studenckiej
z szerszą reprezentacją studentów, zasięgają opinii radcy prawnego ASP
i niezwłocznie informują ogół studentów o podjętych decyzjach.
5. Uchwały poszczególnych organów Samorządu podejmowane są zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków danego
organu.
6. Prezydium URSS współpracuje z Prorektorem ds. Studenckich.
§24
1. Samorząd dla realizacji swoich regulaminowych zadań ma prawo do
korzystania za zgodą władz ASP z urządzeń i środków materialnych
należących do uczelni, takich jak: pomieszczenia, sprzęt audio-video
i komputerowy, urządzenia poligraficzne, transport. Zasady korzystania
z zasobów ASP określa Rektor lub upoważniony Prorektor.
2. Decyzje władz ASP dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na cele
studenckie są podejmowane w porozumieniu z właściwymi organami
Samorządu.
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Rozdział VII. Tryb wyboru organów Samorządu
§ 25
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi, z zastrzeżeniem
ograniczenia określonego w pkt. 3. Bierne prawo wyborcze przysługuje
każdemu studentowi, z zastrzeżeniem pkt. 2.
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. Czynne prawo wyborcze na dwóch kierunkach przysługuje studentom
studiującym na dwóch wydziałach ASP – za wyjątkiem uczelnianych
organów uchwałodawczych i wykonawczych.
4. Student może kandydować jednocześnie do różnych organów Samorządu
i pełnić funkcje w różnych organach Samorządu.
5. 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 15 grudnia, do którego działają organy
ustępującego Samorządu.
6. Czynne i bierne prawo wyborcze do RM posiadają jedynie studenci
zakwaterowani w domu studenckim ASP.
7. Wybory do Samorządu uważane są za ważne pod warunkiem oddania głosów
przez 25% uprawnionych studentów. Jeśli głosowała mniejsza liczba
uprawnionych, Komisja Wyborcza URSS 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.
8. Przewodniczącym Samorządu zostaje kandydat, który w wyborach do URSS
uzyskał najwyższą liczbę ważnych głosów. Na pierwszym posiedzeniu URSS
zwołanym przez nowo wybranego Przewodniczącego URSS, członkowie URSS
wybierają spośród siebie dwóch wiceprzewodniczących.
§ 26
1. Wybory członków organów Samorządu są bezpośrednie, równe, tajne
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i powszechne w odniesieniu do szczebla ich przeprowadzania.
2. Prezydium URSS działającej w drugim roku kadencji, powołuje do 30
października w roku wyborów Uczelnianą Komisję Wyborczą Samorządu
w składzie nie mniejszym niż 3 nie większym niż 5 studentów. Członkowie
Komisji wybierają przewodniczącego i jego zastępcę.
3. Kadencja Uczelnianej Komisji Wyborczej trwa jeden rok. Komisja, o której
mowa, przeprowadza również wybory uzupełniające.
4. Do zadań Komisji, o której w ust.2, należy:
1) przeprowadzanie wyborów do organów Samorządu wg ustalonego
kalendarza wyborczego,
2) sporządzanie protokołu z każdego odrębnego wyboru i nadzór nad
prawidłowym przebiegiem wyborów,
3) rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborem.
5. Ogłoszenie przez Komisję daty wyborów do organów Samorządu, wyborów
dodatkowych i uzupełniających oraz terminu zgłaszania kandydatów musi
być podane do wiadomości studentów, których dotyczy, 14 dni przed
wyborami.
6. Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu nie mają biernego
prawa wyborczego. Członek Komisji Wyborczej kandydujący do organu
Samorządu czy komisji uczelnianej z udziałem studentów traci mandat
członka tej Komisji.
§ 27
1. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos, który musi być oddany osobiście.
2. Każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłaszania kandydatów w takiej liczbie,
w jakiej mają być wybrani członkowie organów Samorządu lub
przedstawiciele studentów w komisjach. Zgłaszanie kandydatów jest jawne.
3. Umieszczenie kandydata na liście odbywa się po wyrażeniu przez niego
pisemnej zgody.
4. Listę kandydatów zgłoszonych przez wyborców w okresie 4-ch dni
wyznaczonych przez Komisję podaje się do wiadomości ogółu studentów na
3 dni przed wyborami wraz z informacją o roku i kierunku/kierunkach
studiów kandydata.
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5. Ważne karty do głosowania są opatrzone pieczęcią Samorządu. Wyborca
wpisuje nazwisko lub nazwiska kandydatów, na których głosuje i wrzuca
wypełnioną kartę do zapieczętowanej urny.
6. W skład organu Samorządu wchodzą studenci, którzy otrzymali największą
liczbę głosów.
7. Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu 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.
8. Jeżeli w wyniku wyborów nie zostanie wybrany pełny określony skład organu,
Komisja przeprowadza w terminie do 2 tygodni wybory dodatkowe, na
zasadach określonych wyżej.
9. W razie wygaśnięcia mandatu członka organu Samorządu, Komisja
przeprowadza w terminie do 2 tygodni wybory uzupełniające, na
zasadach określonych wyżej, o ile Prezydium URSS nie podejmie decyzji
o odstąpieniu od uzupełniających wyborów.
Rozdział VIII. Postanowienia przejściowe i końcowe
§ 28
1. Pierwsze wybory członków organów Samorządu odbywają się w terminie
przewidzianym w przepisach niniejszego Regulaminu.
2. Do objęcia mandatu przez członków organów wybranych w pierwszych
wyborach zachowują swój mandat członkowie przewidzianych w niniejszym
Regulaminie organów Samorządu sprawujący mandat na podstawie
przepisów wcześniejszych.
§ 29
Zmiany w Regulaminie uchwala URSS większością 2/3 głosów.
§ 30
Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat ASP jego zgodności
z ustawą i Statutem ASP.
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§ 31
Tracą moc wcześniejsze regulaminy stanowiące w tym zakresie.

Przewodniczący
Samorządu Studenckiego
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie

Rektor
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie

…………………………………

…………………………………………….

Maciej Mędrala

prof. Adam Wsiołkowski
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