ZARZĄDZENIE Nr 153/2020
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Wrocławskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
oraz Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego
Na podstawie art. 215 ust. 2, w związku z art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85,
z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§ 1. Stwierdzam zgodność Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu
Wrocławskiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu
Wrocławskiego po wprowadzeniu przez Sejmik Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
zmian (uchwała Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 listopada 2020
r. nr SD/VII/14/2020 w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Samorządu Doktorantów)
polegających na:
1/ dodaniu w § 1 po pkt. 12 pkt. 13 w brzmieniu:
„13. Obecności, należy przez to rozumieć posiedzenie/zebranie odbywające się
stacjonarnie w określonym czasie i miejscu, jak również posiedzenie/zebranie
organizowane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewniających w
szczególności transmisję posiedzenia/zebrania w czasie rzeczywistym między jego
uczestnikami oraz wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach
której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiedzieć się w jego toku.”;
2/ w § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Sejmik Wyborczy zwoływany jest nie później niż do końca czerwca w roku
wyborów, w przypadku, o którym mowa w § 26 ust. 3, Sejmik zwoływany jest nie
później niż do 31 grudnia roku wyborczego”;
3/ dodaniu w § 21 po ust. 3 ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Jeżeli Przewodniczący WRD nie może wykonywać obowiązków wynikających
z pełnienia funkcji, obowiązki te przejmuje Wiceprzewodniczący WRD.”;
4/ dodaniu w § 29 po ust. 9 ust. 10 w brzmieniu:
„10. Głosowanie tajne może zostać przeprowadzone z użyciem środków
komunikacji elektronicznej, przy odpowiednim zachowaniu zasad określonych
w ust. 4-9, jeżeli przyjęta forma głosowania zapewnia jego tajność.”;
5/ w § 27 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
„1. Wybory do WRD oraz Sejmiku zarządza Rada nie później niż do 31 marca w
roku wyborów, z zastrzeżeniem ust. 3a. Szczegółowy harmonogram i sposób
przeprowadzenia wyborów na poszczególnych wydziałach określa Komisja
Wyborcza.
2. W przypadku niepodjęcia przez Radę uchwały dotyczącej organizacji wyborów
do 31 marca roku wyborczego, wybory do WRD lub Sejmiku zarządza Prorektor
właściwy do spraw doktorantów, z zastrzeżeniem ust. 3a.
3. Wybory członków WRD odbywają się w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca
roku, w którym upływa kadencja organów Samorządu, z zastrzeżeniem ust. 3a.
6/ dodaniu w § 27 po ust. 3 ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 26 ust. 3, wybory do
WRD oraz Sejmiku zarządza Rada w terminie przez nią uzgodnionym
z Prorektorem właściwym do spraw doktorantów. Szczegółowy harmonogram
i sposób przeprowadzenia wyborów na poszczególnych wydziałach określa Komisja
Wyborcza po konsultacji z Przewodniczącymi WRD poszczególnych wydziałów.”;
7/ w § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybory do WRD odbywają się podczas zebrania wyborczego organizowanego
osobno dla każdego wydziału.”;
8/ w § 31 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1 b w brzmieniu:
„1a. W przypadku stwierdzenia braku możliwości przeprowadzenia zebrania
wyborczego stacjonarnie w określonym czasie i miejscu, wybory do WRD mogą być
przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Brak możliwości
przeprowadzenia zebrania wyborczego stacjonarnie w określonym czasie i miejscu
stwierdza Komisja Wyborcza po konsultacji z Przewodniczącymi WRD
poszczególnych wydziałów.
1b. W przypadku przeprowadzenia wyborów przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej:
1) doktoranci wydziału zgłaszają Komisji Wyborczej chęć kandydowania do WRD
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przez dniem wyborów i nie wcześniej niż
w dniu ogłoszenia terminu wyborów na stronie Samorządu Doktorantów pod
adresem www.doktoranci.uni.wroc.pl; Sposób zgłaszania kandydatów określi
Komisja Wyborcza;
2) Komisja Wyborcza umieszcza listę zgłoszonych kandydatów do WRD na stronie
Samorządu Doktorantów pod adresem www.doktoranci.uni.wroc.pl nie później
niż 5 dni przed dniem wyborów.”;
9/ w § 32 po ust. 7 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:
„8. Jeżeli stanowisko Przewodniczącego WRD jest nieobsadzone, jego obowiązki
sprawuje Wiceprzewodniczący WRD do czasu powołania nowego Przewodniczącego
WRD.
9. WRD wybiera spośród siebie osobę na funkcję Przewodniczącego WRD
w terminie 30 dni od zwolnienia ze stanowiska. W przypadku niedotrzymania
terminu i jednoczesnym nieobsadzeniu stanowiska Wiceprzewodniczącego WRD do
czasu wybrania kolejnego Przewodniczącego WRD lub Wiceprzewodniczącego
WRD, kompetencje WRD przy danym wydziale przejmuje Rada Doktorantów.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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REKTOR

