
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W MIĘDZYCHODZIE 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Terenem działania samorządu studentów jest UTW w Międzychodzie. Poza terenem 

UTW w Międzychodzie samorząd studentów może występować tylko z upoważnienia 

prezesa UTW lub za jego pośrednictwem. 

§ 2 

Organy samorządu studentów są jedynym reprezentantem studentów UTW w sprawach ich 

dotyczących. 

§ 3 

Organy samorządu studentów opierają swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. 

Rozdział II 

Zadania i uprawnienia samorządu studentów 

§ 4 

Zadaniem samorządu studentów jest integracja środowiska poprzez inspirację i popieranie 

działalności w zakresie spraw edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych, artystycznych i 

rekreacyjnych. 

§ 5 

Starosta samorządu studentów bierze udział w posiedzeniach Zarządu UTW z głosem doradczym. 

§ 6 

W przypadku powstania sporów dotyczących istotnych spraw studentów UTW starosta samorządu 

prowadzi negocjacje z Zarządem UTW w celu ich rozwiązania. 

Rozdział III 

Organy samorządu słuchaczy 

§ 7 

Organami samorządu studentów są : 

1. Ogólne zebranie przedstawicieli grup zainteresowań i zespołów 

2. Rada samorządu studentów 

3. Starosta roku akademickiego 

§ 8 

Kadencja organów samorządu studentów trwa 1 rok akademicki, a ich wybór 



odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów do 31 października 

danego roku akademickiego. 

§ 9 

Uchwały ogólnego zebrania przedstawicieli oraz rady samorządu podejmowane są 

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy uprawnionych członków. 

§ 10 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka rady samorządu studentów 

przeprowadza się wybory uzupełniające. 

§ 11 

1. Najwyższym organem samorządu studentów jest ogólne zebranie przedstawicieli 

grup zainteresowań i zespołów. 

2. W ogólnym zebraniu przedstawicieli grup zainteresowań i zespołów, zwanym dalej 

„ ogólnym zebraniem” udział biorą : 

a) z głosem stanowiącym – po jednym wybranym przedstawicielu z każdej 

grupy zainteresowania i zespołu, 

b) z głosem doradczym – zaproszeni goście, 

3. Ogólne zebranie przedstawicieli studentów wybiera ze swego grona starostę roku 

akademickiego oraz dwóch członków rady. 

4. Ogólne zebranie przedstawicieli studentów uchwala uchwały, zgłasza wnioski 

i wydaje opinie, które są wiążące dla innych organów samorządu oraz dla ogółu 

studentów. 

§ 12 

1. Rada samorządu studentów, zwana dalej radą, kieruje samorządem w okresie 

pomiędzy ogólnymi zebraniami przedstawicieli grup zainteresowań i zespołów. 

2. Rada na pierwszym zebraniu po wyborach wybiera ze swego grona zastępcę 

starosty oraz sekretarza. 

3. Zebrania rady odbywają się według potrzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze. 

4. Zebrania rady są otwarte dla ogółu studentów. 

5. Z zebrań rady sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie 

biorący w nim udział. 



6. Sekretarz rady prowadzi rejestr uchwał podjętych przez zebranie ogólne 

i radę. 

§ 13 

Starosta samorządu studentów kieruje radą oraz reprezentuje ją we wszystkich 

kontaktach z Zarządem UTW. 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają, zgodnie ze statutem UTW, 

zatwierdzenia przez Zarząd. Prawo do zgłaszania zmian ma ogólne zebranie 

przedstawicieli grup zainteresowań i zespołów. 

§ 15 

Zarząd UTW ma prawo uchylać uchwałę samorządu studentów niezgodną 

z przepisami ustawowymi, statutu UTW i regulaminem Zarządu. 

§ 16 

Niniejszy regulamin samorządu studentów został przyjęty uchwałą Zarządu 

UTW w Międzychodzie w dniu 19 listopada 2007r. 

 


