Załqcznik nr 2 do Uchwały nr 22/20/6/17
Senatu WSZOP z dnia 7 lipca 20/7 r.

Regulamin Samorządu Studenckiego
Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Tekst jednolity
POSTANOWIENIA

OGÓLNE

§1
1. Regulamin Samorządu
Studenckiego
(Regulamin) jest utworzony na podstawie ustawy
z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 1842) oraz Statutu
Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.
2. Regulamin określa strukturę i zasady funkcjonowania samorządu.
§2
1.
2.
3.

Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) tworzą Samorząd
Studencki (Samorząd).
Samorząd działa poprzez swoje organy wyłaniane w drodze wyborów.
Organy Samorządu są niezależną i jedyną reprezentacją ogółu studentów WSZOP.
§3

Samorząd kieruje się zasadami:
1) poszanowania praw człowieka i patriotyzmu
2) wolności myśli, słowa i przekonań.
§4
Zadaniem Samorządu w szczególności jest:
1) ochrona praw i interesów studentów
2) reprezentowanie studentów wobec władz WSZOP oraz wyrażanie opinii w ich imieniu
3) reprezentowanie studentów WSZOP w organizacjach studenckich i młodzieżowych
4) prowadzenie działalności w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów
5) inicjowanie
i popieranie aktywności
studentów w zakresie działalności
naukowej,
kulturalnej, turystycznej i sportowej
6) współdecydowanie o podziale funduszy pomocy materialnej studentów.

§5
Samorząd, realizując swoje zadania, korzysta z pomieszczeń i wyposażenia WSZOP przeznaczonych
na ten cel przez władze Uczelni.

ORGANY SAMORZĄDU
§6
Podstawą tworzenia struktury Samorządu są wszystkie roczniki studiów pierwszego i drugiego stopnia.

§7
1. Kolegialnymi organami uchwałodawczymi
1) Rady Wydziałowe Samorządu (RW)

Samorządu są:
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2.

3.

4.
5.

2) Rada Uczelniana Samorządu (RU).
Kolegialnymi organami wykonawczymi Samorządu są:
1) Zarządy Rad Wydziałowych
2) Zarząd Rady Uczelnianej.
Jednoosobowymi organami wykonawczymi Samorządu są:
1) Przewodniczący Rad Wydziałowych
2) Przewodniczący Rady Uczelnianej
Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok, rozpoczyna
się
a kończy w dniu 31 października.
Wszystkie organy Samorządu ustalają tryb pracy we własnym zakresie.

w

dniu

listopada,

§8
1. Rozstrzygnięcia spraw poddanych pod obrady RW i RU dokonywane są w formie uchwał.
2. Uchwały
zapadają
zwykłą większością
głosów w obecności,
co najmniej
połowy
liczby członków.
3. W razie braku kworum sprawa jest rozstrzygana na kolejnym posiedzeniu, decyduje wówczas
zwykła większość głosów bez względu na liczebność zgromadzenia.
4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Głosowania są jawne, chyba, że większość ustali inaczej.
6. Wybory na następną kadencję organizuje ustępujący Przewodniczącego.
7. Dziekani i Rektor otrzymują po wyborach prawomocne uchwały Samorządu.
8. Władze Samorządu
podają do powszechnej
wiadomości
swoje składy oraz dyżury
członków
zarządów
(uczelnianego
i wydziałowego)
na tablicy ogłoszeń
Samorządu
oraz na stronie internetowej www.wszop.edu.pl/samorzad.
§9
1. Przewodniczący
Zarządów
RW i RU przedstawiają
programowe
plany działania na
rok akademicki, odpowiednio Dziekanowi lub Prorektorowi ds. dydaktycznych.
2. Wszystkie istotne inicjatywy oraz uchwały podejmowane
przez organy Samorządu są
podawane
do
wiadomości
społeczności
akademickiej
poprzez
wywieszenie
na
stosowanej tablicy Samorządu oraz na stronie internetowe www.wszop.edu.pllsamorzad.
3. Plany działania, które wymagają uzyskania środków finansowych
z Uczelni powinny
określać wstępną kalkulację; jeden egzemplarz planu działania Samorządu należy złożyć
u Kanclerza WSZOP w terminie do końca grudnia danego roku.
4. Dokumentację Samorządu, w tym stosowane uchwały dotyczące wyborów, plany pracy
oraz w razie potrzeby, rozliczenia finansowe z Uczelnią, prowadzą wyznaczone osoby
z Zarządu (sekretarze).
SAMORZĄD WYDZIALOWY
§ 10
l.
2.
3.

Wydziałowym organem uchwałodawczym Samorządu jest RW.
W skład RW wchodzą Starostowie wszystkich lat i trybów studiów na Wydziale.
Dodatkowo
w skład RW mogą wchodzić
reprezentanci
poszczególnych
lat studiów,
w liczbie do sześciu osób.
4. Do kompetencji RW należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie Zarządu RW, w tym Przewodniczącego
2) wybór
reprezentantów
do Rady
Wydziału,
Wydziałowej
Komisji
Stypendialnej,
Wydziałowej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz innych gremiów Wydziałowych
3) inicjowanie współpracy programowej studentów na szczeblu Wydziału
4) współpraca z Władzami Wydziału w zakresie wyrażania opinii na temat programów
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5.
6.
7.

studiów
5) ustalanie zasad i kierunków działania programowego studentów na Wydziale.
Posiedzenia RW odbywają się nie rzadziej niż raz w semestrze.
RW może powołać komisje programowe - dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Komisje, o których mowa w ust. 6 określają swoje kierunki działania i zasady pracy.
§ 11

1. RW wybiera ze swojego grona Zarząd.
2. Zarząd RW jest organem wykonawczym Rady
reprezentantem studentów wobec władz
Wydziału.
3. W skład Zarządu wchodzą:
1) Przewodniczący
i jego Zastępca, którzy reprezentują studentów w Radzie Wydziału,
przy czym zasadniczo jeden powinien pochodzić ze studiów stacjonarnych, drugi ze
niestacjonarnych
2) Pełnomocnik Studentów Niepełnosprawnych
3) Członkowie, w tym Sekretarz.
4. Przewodniczący
Zarządu zwołuje zebrania Rady
sprawuje nadzór nad działalnością
Samorządu na Wydziale.
§ 12
Dziekan oraz RW wspólnie odpowiada za przyznanie przez wydziałowe
świadczeń pomocy materialnej zgodnie z Regulaminem Pomocy Materialnej.

komisje

stypendialne

SAMORZĄD UCZELNIANY
§13
1. Uczelnianym organem uchwałodawczym Samorządu jest RU.
2. W skład RU wchodzą starostowie i reprezentanci RW w liczbie równej z każdego Wydziału, przy
czym kryterium liczby stanowi mniejsza RW.
3. Do kompetencji RU należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie Zarządu RU, w tym przewodniczącego
2) wybór reprezentantów
do Senatu
WSZOP, Odwoławczej
Komisji
Stypendialnej,
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów, Rektorskiej Komisji Stypendialnej oraz
innych właściwych gremiów uczelnianych
3) ustalanie zasad i kierunków działania Samorządu Uczelnianego, w tym zasad współpracy
programowej pomiędzy wydziałami
4) inicjowanie współpracy studentów na szczeblu Uczelni oraz w Regionie
5) opiniowanie Regulaminu Pomocy Materialnej
6) opiniowanie Regulaminu Studiów
7) współpraca z władzami Uczelni w zakresie wyrażania opmn na temat tworzenia
kierunków studiów i specjalności kształcenia
8) uchwalanie zmian w Regulaminie Samorządu Studenckiego.
4. Posiedzenia RU odbywają się nie rzadziej niż raz w semestrze.
5. RU może powołać
uczelniane
komisje
programowe
dla studiów
stacjonarnych
i niestacjonarnych.
6. Komisje, o których mowa w ust. 5, określają swoje kierunki działania i zasady pracy.
§ 14
1. RU wybiera ze swojego grona Zarząd.
2. Zarząd RU jest organem wykonawczym
władz Uczelni.

Rady

jest

reprezentantem

studentów

wobec
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3.

4.

W skład Zarządu wchodzą:
1) Przewodniczący
i jego Zastępca,
którzy reprezentują
studentów
w Senacie, przy czym
zasadniczo jeden powinien pochodzić ze studiów stacjonarnych,
drugi z niestacjonamych
2) Pełnomocnik Studentów Niepełnosprawnych
3) co najmniej
po jednym
przedstawicielu
z każdej RW, z których jeden pełni funkcje
sekretarza, przy czym ich liczba z każdego Wydziału powinna być równa.
Przewodniczący
Zarządu
zwołuje
zebrania
Rady
i sprawuje
nadzór
nad działalnością
Samorządu na Uczelni. Reprezentuje
Samorząd na zewnątrz.

§ 15
Rektor oraz RU wspólnie odpowiada
za przyznanie
rektorską
komisję stypendialną
świadczeń
pomocy

przez odwoławczą
komisję stypendialną
oraz
materialnej
zgodnie z Regulaminem Pomocy

Materialnej.
§ 16
w Regulaminie stałe lub doraźne Organy Samorządu.
nazwę, kompetencje,
przedmiot i program działania oraz

RU może powołać
inne niż wymienione
Uchwała w tej sprawie powinna określać
skład.

POSTANOWIENIA

KOŃCOWE

§ 17
1.

2.

Członkostwo
w organach Samorządu ustaje z powodu:
1) zrzeczen ia się mandatu
2) utraty statusu studenta WSZOP
3) odwołania przez właściwą Radę.
W przypadkach
wskazanych
w ust. 1 zwolniony
mandat
uzyskała kolejno największą liczbę głosów.

obejmuje

osoba,

która

w wyborach

§ 18
1.
2.

Samorząd
Samorząd

działa na podstawie Regulaminu uchwalonego
przez Radę Uczelnianą.
może podejmować
działania wyłącznie w przypadkach określonych w Regulaminie.
§ 19

Regulamin wchodzi

w życie po stwierdzeniu

przez Senat WSZOP jego zgodności

ze Statutem

WSZOP.

§ 20
Postanowienia

odnoszące

się do uchwalenia

i wejścia

w życie Regulaminu stosuje się również

do jego

zmiany.
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