Uchwała Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego UM w Łodzi
nr 1/2019 z dnia 10.06.2019r.

Regulamin wyborczy STN Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi
Rozdział I.
Przepisy ogólne
§1
1. Regulamin określa organizację wewnętrzną wyborów zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (STN).
2. Wybory oraz odwoływanie organów odbywają się według zasad i trybu przewidzianego w § 15 Regulaminu
Studenckiego Towarzystwa Naukowego.
Rozdział II.
Kadencja członków zarządu
§2
1. Kadencja członków zarządu trwa 1 rok. Zgodnie z § 17 Regulaminu STN jeden członek zwyczajny może
pełnić jedną funkcję nie dłużej niż przez dwie kadencje.
2. Nowo wybrany zarząd rozpoczyna swoją działalność w dniu 1 października danego roku akademickiego.
3. Wybory odbywają się każdego roku na co najmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.
Rozdział III.
Zgłoszenia kandydatów i zwoływanie wyborów
§3
1. Kandydatem na członka zarządu może zostać jedynie członek zwyczajny STN, zgodnie z §7 pkt 2.
regulaminu STN, posiadający status studenta studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich.
2. Kandydat na członka zarządu, poprzez zgłoszenie, deklaruje swoją dyspozycyjność w kolejnym roku
akademickim, na który, w razie wyboru, przypada jego kadencja.
§4
1. Wybory powinny być ogłoszone przez Przewodniczącego STN lub oddelegowanego do tego członka
zarządu na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem na stronie internetowej STN oraz w mediach
społecznościowych STN. W przeciwnym wypadku, tracą ważność.
2. O wyborach powinni zostać poinformowani wszyscy członkowie zwyczajni STN poprzez wiadomości
mailowe.
3. Zgłoszenia w postaci CV oraz listu motywacyjnego przesyłane są do Sekretarza STN lub na adres ogólny
Towarzystwa w terminie wymienionym w ogłoszeniu, który nie powinien być wyznaczony później niż 3 dni
przed planowanymi wyborami.
4. CV oraz listy motywacyjne kandydatów są opublikowane na stronie internetowej Studenckiego
Towarzystwa Naukowego lub w mediach społecznościowych nie później niż na 24 godziny przed
planowanymi wyborami w celu zapoznania się członków zwyczajnych z kandydaturami.
§5
1. Jedna osoba ma prawo zgłosić się wyłącznie na jedno stanowisko. W przypadku zgłoszenia się kandydata
na więcej niż jedno stanowisko, jego kandydatura nie jest brana pod uwagę w wyborach do władz
Towarzystwa.
Rozdział IV.
Uprawnieni do głosowania
§
1. Prawo głosu wyborach mają:

a) wszyscy członkowie zwyczajni STN, w tym kandydaci
b) Kurator STN
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2. Prawa głosu w wyborach nie mają osoby nie będące członkami zwyczajnymi STN, w tym członkowie
honorowi oraz opiekunowie Studenckich Kół Naukowych.
Rozdział V.
Przebieg wyborów
1. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zebrania Członków w obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych.
2. W przypadku braku kworum, przewodniczący STN zarządza co najmniej 15- minutową przerwę, po czym
wybory są realizowane w niepełnym wymiarze obecnych członków. Dopuszczalna jest forma głosowania
elektronicznego, której szczegóły powinny być opisane w odrębnej uchwale.
3. Przez Przewodniczącego STN wysuwana jest kandydatura przewodniczącego komisji skrutacyjnej, spośród
osób, które nie są kandydatami do Zarządu. Kandydatura przewodniczącego komisji skrutacyjnej jest
głosowana w wyborach jawnych. Przewodniczący komisji skrutacyjnej wybiera dwie osoby jako członków
komisji.
4. Podczas Walnego Zebrania Członków Zwyczajnych kandydaci prezentują swoją kandydaturę osobiście lub
poprzez transmisję na żywo. Dopuszczalne jest wykorzystanie prezentacji multimedialnej. Maksymalny
dopuszczalny czas prezentacji jednej kandydatury to 15 minut.
5. Obecni na Walnym Zebraniu może zadać Kandydatowi pytanie, dotyczące jego przygotowania do pełnienia
danej funkcji lub propozycji wyborczych.
Rozdział VI.
Sytuacje szczególne
1. Jeżeli na dane stanowisko nie zgłosi się żaden kandydat, decyzją przewodniczącego możliwe jest
wydłużenie czasu przyjmowania zgłoszeń. W przypadku wakatu, członkowie nowo wybranego zarządu
przejmują obowiązki przypisane w uchwale stanowisku, na które pozostał wakat.
2. W każdym przypadku ustąpienia członka zarządu organizowane są wybory podczas Walnego Zebrania
Członków Zwyczajnych.
3. W przypadku, kiedy Przewodniczący STN lub osoba pełniąca jego obowiązki kandyduje w wyborachWalne Zebranie Członków Zwyczajnych jest prowadzone przez innego członka Zarządu STN, który w części
wyborczej spotkania przejmuje obowiązki Przewodniczącego.
Rozdział VII.
Przepisy końcowe
1. W okresie między wyborami, a rozpoczęciem roku akademickiego, ustępujący zarząd jest zobowiązany do
udzielania pełnej informacji na temat wszystkich szczegółów funkcjonowania Towarzystwa nowo wybranym
członkom zarządu STN.
2. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu powinna być zatwierdzona podczas Walnego Zebrania Członków
Zwyczajnych.
3. Uchwała reguluje wyłącznie wybór członków zarządu STN: przewodniczącego, zastępcy
przewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika. W przypadku wyboru asystentów zarządu, koordynatorów
sesji oraz projektów decyzję podejmuje zarząd, kierując się przesłankami merytorycznymi, na zasadach
rekrutacji opisanych w opublikowanym ogłoszeniu, dostępnym dla wszystkich zainteresowanych.
4. Kwestie sporne oraz nieopisane w powyższym regulaminie reguluje Regulamin Studenckiego Towarzystwa
Naukowego. Zapytania w kwestiach spornych oraz prośby o indywidualne interpretacje należy kierować do
Kuratora Studenckiego Towarzystwa Naukowego, a w dalszej kolejności Rektora Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi, Prorektora lub pełnomocnika Rektora ds. studenckich.
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