Regulamin Samorządu Studenckiego
Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji
w Poznaniu
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
1. Samorząd Studencki tworzą wszyscy studenci Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji
w Poznaniu.
2. Najwyższym organem Samorządu Studenckiego jest Rada Samorządu Studenckiego, która
jest jedynym reprezentantem ogółu studentów Uczelni i prowadzi na jej terenie działalność
w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych.
3. Samorząd Studencki działa na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
Statutu Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu oraz niniejszego
Regulaminu.
4. Przedstawiciele studentów w organach Samorządu Studenckiego kierują się w swojej
działalności interesem studentów i dobrem Uczelni, współdziałają z władzami Uczelni oraz
nauczycielami akademickimi w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu kształcenia
studentów i stworzenia im jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności
oraz w zakresie spraw związanych z pomocą materialną dla studentów.
Rozdział II
Struktura i zasady funkcjonowania organów Samorządu Studenckiego
§2
1. Organem kolegialnym Samorządu Studenckiego jest Rada Samorządu Studenckiego.
2. W Samorządzie Studenckim może działać ponadto
a. Sąd koleżeński
b. Odwoławczy Sąd Koleżeński
Zarząd
§3
1. Organem wykonawczym RSS jest Zarząd.
2. W skład Zarządu wchodzą:
a. Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego – zwany dalej Przewodniczącym.
b. Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Studenckiego – zwany dalej
Wiceprzewodniczącym.
3. Zarząd działa w porozumieniu ze starostami, ale nie są oni członkami Zarządu.
§4
1. Zarząd jest wybierany przez Radę Samorządu.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, a w razie rezygnacji jednego z członków, Zarząd zostaje
uzupełniony w nowych wyborach.
3. Zarząd jest uczelnianym organem wykonawczym Samorządu Studenckiego.
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4. Zarząd:
1) reprezentuje studentów wobec Władz Uczelni jak i na zewnątrz,
2) broni interesów studentów,
3) informuje studentów Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
o bieżących sprawach Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu
i organów Uczelni, z którymi współpracuje,
4) bierze udział w pracach Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
a w szczególności deleguje swoich przedstawicieli na zjazdy Parlamentu,
5) wspiera naukowe, społeczne, kulturalne, turystyczne i sportowe inicjatywy studentów,
6) wyraża opinie środowiska studenckiego w sprawach z nim związanych
lub wymagających jego wypowiedzi,
7) uczestniczy we wspólnym posiedzeniu Rektora i Samorządu Studenckiego w sprawie
ustalenia podziału funduszu stypendialnego oraz ustalenia kwot przyznawanych
stypendiów,
8) nawiązuje, utrzymuje i rozwija kontakty z innymi Uczelniami oraz organizacjami
studenckimi,
9) zarządza środkami finansowymi uzyskanymi na wniosek złożony u Kanclerza Uczelni
na rok akademicki,
10) deleguje reprezentantów studentów do Komisji Dyscyplinarnej i Komisji
Stypendialnej,
11) opiniuje projekty oraz zgłasza organom Uczelni własne propozycje uchwał, zarządzeń
i decyzji dotyczących spraw studenckich,
12) dla usprawnienia prac, może powołać w drodze uchwały stałe i doraźne komisje,
określając zakres i zasady ich działania; przewodniczącym komisji musi być członek
Zarządu, w pracach komisji może brać udział każdy student,
13) podejmuje decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej na Uczelni,
14) może zgłosić wniosek o przekazanie sprawy dyscyplinarnej studenta do Sądu
Koleżeńskiego,
15) podejmuje czynności nie zastrzeżone dla innych Organów.
5. Przewodniczący a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący:
1) reprezentuje Zarząd
2) organizuje i nadzoruje działalność Zarządu,
3) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu,
4) podpisuje uchwały Zarządu.
Rada Samorządu Studenckiego
§5
1. Posiedzenia Rady Samorządu Studenckiego zw. dalej Radą powinny odbyć się co najmniej
2 razy w trakcie trwania roku akademickiego; na początku semestru zimowego lub po
przeprowadzeniu wyborów do Rady i w połowie semestru letniego. Posiedzenia Rady
zwołuje Przewodniczący.
2. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady należy dokonać w taki sposób, aby każdy
członek Rady mógł się o tym dowiedzieć na co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.
3. Rada liczy minimum 5 Członków.
4. Kadencja rady trwa 3 lata i rozpoczyna się po przeprowadzeniu wyborów. W przypadku
wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające.
5. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów osób obecnych na posiedzeniu.
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6. Wybór oraz odwołanie Przewodniczącego wymaga większości, co najmniej 2/3 ważnie
oddanych głosów.
7. Sprawy związane z uchwaleniem i zmianą regulaminu Samorządu, z uwzględnieniem treści
regulaminu Samorządu wymagają większości 2/3 ważnie oddanych głosów.
8. Posiedzenia są jawne, jednak Rada może większością 2/3 głosów ustanowić tajność
posiedzenia i głosowania.
9. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący, w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący.
10. Porządek posiedzenia ustala Przewodniczący.
Sąd koleżeński
§6
1. Sprawa dyscyplinarna studenta może być przekazana decyzją Rektora do Sądu
Koleżeńskiego.
2. Członków Sądu Koleżeńskiego powołuje i odwołuje Zarząd na wniosek Rektora.
3. Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 osób.
4. Sąd koleżeński ustala każdorazowo zasady swojego działania.
Rozdział III
Przepisy szczegółowe
§7
1. Wybory do Rady oraz wybory przedstawicieli studentów do Senatu odbywają
się na przełomie października i listopada. Wybory zarządza Przewodniczący.
2. Wybór Zarządu przeprowadzany jest na posiedzeniu Rady wypadającym w ostatnim roku
kadencji Zarządu.
3. W sprawach należących do jego kompetencji Zarząd może żądać wyjaśnień i informacji
od organów Uczelni.
4. Zmiany Regulaminu może dokonać Rada Samorządu Studenckiego w obecności
co najmniej 50% członków, większością co najmniej 2/3 ważnych głosów.
5. Wszystkie istotne inicjatywy oraz uchwały organów Samorządu są podawane
do wiadomości studentów na stronie internetowej Uczelni.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§8
1. Wątpliwości co do wykładni i stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Zarząd.
2. Rektor uchyla uchwałę Organu Samorządu Studenckiego niezgodną z przepisami prawa,
Statutem Uczelni, Regulaminem Studiów lub Regulaminem Samorządu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.
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