Regulamin Wyborów na lata 2016-2020
przedstawicieli Samorządu Studentów UMB do Kolegium Elektorów
i Organów Kolegialnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom UMB, uczącym się w
systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
2. Kandydatów na elektorów, członków Senatu, członków Rad Wydziałów może zgłaszać
każdy student. Student danego Wydziału zgłasza kandydata ze swojego Wydziału.
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§2
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach:
oryginał i kopia.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko kandydata, numer albumu, rok studiów, wydział, wskazanie organu
do którego kandyduje zgłoszona osoba,
2) pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
Zgłoszenia kandydatów przyjmuje przedstawiciel Komisji Wyborczej Samorządu
Studentów w DS 1 w Siedzibie Organizacji Studenckich przy ulicy Akademickiej 3 w
terminach wskazanych w kalendarzu wyborów.
Przyjęcie zgłoszenia potwierdza osoba przyjmująca zgłoszenie, wpisując na kopii i
oryginale datę wpływu i opatrując czytelnym podpisem.
Zgłoszenia złożone po terminie lub nieuzupełnione w ustalonym terminie zostaną
odrzucone.
Odrzuceniu podlega również zgłoszenie, które nie spełnia wymagań określonych w
ustawie, statucie lub niniejszym regulaminie, a stwierdzone uchybienia nie mogą być
uzupełnione.

§3
1. Listy kandydatów do poszczególnych organów sporządza Komisja Wyborcza Samorządu
Studentów.
2. Listy kandydatów do Kolegium Elektorów i kolegialnych organów, powinny zawierać
więcej nazwisk niż ustalona liczba przedstawicieli do tych organów.
§4
1. Wybory przedstawicieli studentów do Kolegium Elektorów i organów kolegialnych
uczelni organizuje i przeprowadza 5 osobowa Komisja Wyborcza Samorządu Studentów,
powołana przez Samorząd Studentów UMB zgodnie z Kalendarzem Wyborczym.
2. Komisja Wyborcza kontaktuje się z Wyborcami za pośrednictwem komunikatów
zamieszczonych na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej UMB.

§5

1. Do obliczania głosów oddanych na kandydatów, powołuje się w głosowaniu jawnym 5
osobową Komisję Skrutacyjną spośród osób nie kandydujących do funkcji.
2. Komisja Skrutacyjna oblicza głosy, pracuje bez przerwy do zakończenia liczenia głosów,
sporządzenia i podpisania protokołu. Wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej
podpisują protokół i parafują każdą stronę protokołu.
3. W protokole z głosowania wymienia się liczby:
1) wyborców, którym wydano karty do głosowania,
2) oddanych kart do głosowania,
3) kart nieważnych,
4) kart ważnych,
5) głosów nieważnych,
6) głosów ważnych oddanych na każdą listę (kandydata).
4. Ogłoszenia wyników dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od
momentu sporządzenia protokołu.
§6
1. W sali, w której odbywają się wybory elektorów i przedstawicieli do organów
kolegialnych uczelni, wyborcy otrzymują ostemplowane karty do głosowania z
nazwiskami kandydatów, uszeregowanymi w kolejności alfabetycznej.
2. Warunkiem otrzymania karty do głosowania jest okazanie ważnej legitymacji studenckiej
i pisemne potwierdzenie odbioru karty do głosowania na liście uczestników wyborów.
3. Studenci poszczególnych wydziałów głosują tylko na studentów swojego wydziału.
§7
Przedstawiciel Komisji Wyborczej informuje wyborców o regulaminie wyborczym i technice
głosowania.
§8
1. Głosowanie jest tajne i odbywa się przez postawienie znaku „X” w kratce znajdującej się
przed nazwiskiem kandydata, na którego się głosuje.
2. Za ważny głos uznaje się listę, na której liczba nazwisk kandydatów zaznaczonych
znakiem „X” jest równa lub mniejsza od liczby przedstawicieli studentów do Kolegium
Elektorów i organów kolegialnych uczelni.
3. Za głos nieważny uznaje się głos oddany w innej formie niż określona postanowieniami
niniejszego regulaminu a w szczególności:
1) dopisania innych nazwisk,
2) skreśleń nazwisk,
3) zniszczenia karty
4) postawienia przy danym nazwisku znaku „X” i wykreślenia tego nazwiska
II. Postanowienia szczegółowe
§9
1. Zgodnie ze statutem UMB, Studenci wybierają 17 członków do Kolegium Elektorów.
2. Liczby reprezentantów studentów do Kolegium Elektorów z poszczególnych wydziałów
określa się przy zachowaniu zasady proporcjonalności w stosunku do aktualnej
liczebności studentów na danym Wydziale, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego
rok, w którym odbywają się wybory.
3. Liczby przedstawicieli studentów, o których mowa w ust. 2, ustala się w Regulaminie
Wyborów do Kolegium Elektorów oraz kolegialnych i jednoosobowych organów UMB,
zatwierdzonym przez Senat, zwanym dalej Regulaminem Wyborów.
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§ 10
Liczbę wybranych przedstawicieli studentów w organach kolegialnych ustala się
proporcjonalnie do liczebności grup studentów i doktorantów, na dzień 31 grudnia roku
poprzedzającego rok, w którym odbywają się wybory, przy założeniu że przedstawiciele
studentów i doktorantów stanowią ogółem 20 % składu danego organu kolegialnego.
Liczbę przedstawicieli studentów w Senacie z poszczególnych wydziałów, ustala się
proporcjonalnie do liczebności grup studentów i doktorantów na danym wydziale.
Liczbę przedstawicieli studentów do poszczególnych rad wydziałów ustala się
proporcjonalnie do liczebności grup studentów i doktorantów na danym wydziale.
Liczby przedstawicieli studentów, o których mowa w ust. 2 i 3, ustala się w Regulaminie
Wyborów.

§ 11
Wybory elektorów - studentów i przedstawicieli Studentów w organach kolegialnych
Uczelni przeprowadzane są na podstawie Kalendarza Wyborczego, zatwierdzonego przez
Senat.
§12
1. Elektorami i przedstawicielami do organów kolegialnych zostają kandydaci, którzy
uzyskali największą liczbę głosów, przy czym uwzględnia się wyłącznie kandydatów,
którzy uzyskali więcej niż połowę ważnych głosów.
2. Jeżeli wybór nie zostanie dokonany w I turze lub ilość głosów na poszczególnych
kandydatów jest równa, do kolejnych tur wyborów dopuszcza się kandydatów, którzy
uzyskali największą liczbę głosów, o połowę większą od liczby nie obsadzonych
mandatów. W sytuacji gdy do obsadzenia pozostała nieparzysta liczba mandatów dla
celów ustalenia liczby kandydatów dopuszczonych do kolejnej tury, liczbę mandatów nie
obsadzonych stanowi kolejna liczba parzysta.

III.

Postanowienia końcowe

§ 13
Kadencja przedstawicieli w organach kolegialnych rozpoczyna się z dniem 1 września roku
wyborów i trwa 4 lata.
§ 14
1. W przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu studenta w Kolegium Elektorów,
nie uzupełnia się składu Kolegium Elektorów.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawiciela studentów w organach kolegialnych
stosuje się odpowiednio § 69 ust 5-7 i § 70 ust 4-6 Statutu i niniejszy Regulamin.

§ 15
Archiwum wszystkich dokumentów związanych z wyborami prowadzi Biuro Rektora UMB.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednio stosuje się postanowienia
Statutu Uczelni oraz Regulaminu Wyborów na lata 2016-2020 członków Kolegium Elektorów,

jednoosobowych organów, przedstawicieli do organów kolegialnych oraz osób pełniących inne
funkcje z wyboru w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
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