Regulamin starostow na Wydziale Nauk Biologicznych UWr

§ 1.
Starosta roku lub starosta specjalnosci (zwany dalej „starostq^") jest przedstawicielem
studentow swojego roku/specjalnosci przed Wtadzami Wydziaiu, prowadz^cymi zaj^cia
dydaktyczne oraz przed organami Wydziaiowej Rady Samorzadu Studentow.
§ 2.

1. Starostq. moze zostac tyIko osoba studluj^ca na danym roku/specjalnosci. Kadencja starosty
trwa jeden rok akademicki i jest odnawiana, jezeli nie wyst^pi^ okolicznosci wymienione
w punkcie 2.
2. Kadencja starosty zostaje zakoriczona w przypadku:
1) ukonczenia b^dz przerwania studiow;
2) niezaliczenia roku;
3) dobrowolnego zrzeczenia siQ funkcji;
4) odwolania z funkcji;
5) smiercl.
3. Procedure odwoiania starosty okresia § 6.
§ 3.

1. Wybor starosty powinien zostac dokonany do dnia 30 pazdziernika danego roku
akademlckiego.
2. Wybory starosty oglasza Przewodniczacy Wydziatowej Rady Samorzadu Studentow (zwanej
dalej „WRSS") w porozumieniu z Pelnomocnikiem Dziekana ds. dydaktyki.
3. Wybory starosty przeprowadza Przewodniczacy WRSS lub czlonek WRSS wyznaczony przez
Przewodnicz^cego WRSS.
4. Wyborow starosty nie przeprowadza si^, jezeli na danym roku/specjalnosci starosta jest juz
powoiany.

§4.
1. Kandydaci na starostow zgiaszaj^ swoje kandydatury do Przewodnicz^cego WRSS
w terminie 14 dni od ogJoszenia wyborow.
2. W przypadku braku kandydatow termin, o ktorym mowa w ust. 1 zostaje przedtuzony
o kolejne 14 dni.
3. W przypadku niezgtoszenia si^ zadnego kandydata po terminie, o ktorym mowa w ust. 2,
starosta zostanie wskazany z urz^du przez Petnomocnika Dziekana ds. dydaktyki.
§ 5.

1. Starosta wybierany jest sposrod studentow danego roku/specjalnosci zwyM^ wi^kszosci^
glosow.
2. Wyborow dokonuje si^ przy obecnosci co najmniej polowy studentow danego
roku/specjalnosci. Uprawnieni do wzi^cia udziatu w gtosowaniu s^ wszyscy studenci danego
roku/specjalnosci.
3. Po dokonaniu wyboru starosta przekazuje swoje dane kontaktowe Pe+nomocnikowi Dziekana
ds. dydaktyki.

I

§6.
1. Odwotania starosty dokonuje studenci danego roku/specjalnosci podczas zebrania
odwolawczego.
2. Zebranie odwotawcze zwotuje Przewodniczacy WRSS na wniosek co najmniej 20%
studentow danego roku/specjalnosci.
3. Studenci odwo+uj^ starosty zwykl^ wi^kszoscl^ gtosow przy obecnosci co najmniej 3/5
studentow danego roku/specjalnosci.
4. Po zakoticzentu procedury odwotawczej wybor nowego starosty przebiega zgodnie
z niniejszym Regulaminem i powinien zostac dokonany w ci^gu 30 dni od daty odwo^ania
starosty.
§ 7.

1. Starosta roku/specjalnosci:
1) reprezentuje studentow roku/specjalnosci;
2) wyst^puje do rady wydziatu lub instytutu z wnioskiem o zmianQ wyktadowcy lub
prowadz^cego cwiczenia;
3) na wniosek zainteresowanego studenta uczestniczy w zaiiczeniu komlsyjnym lub
egzaminie komisyjnym;
4) podejmuje tnne dziatania dyktowane zadaniami Samorzadu niezastrzezone dIa innych
organow;
5) wspotpracuje z opiekunem roku.
2. Starosta powinien:
1) dbac o sprawy biez^ce dotycz^ce calego roku/specjalnosci;
2) pomagac studentom swojego roku w kontaktach z prowadz^cymi zaj^cia, wtadzami
uczeini i organami Samorzadu Studentow;
3) zbierac wpisy do indeksu lub ustalac z prowadz^cym termin, w ktorym studenci mog^
uzyskac wpis;
4) kontaktowac siQ prowadz^cymi zajQcia celem ustalania spraw organizacyjnych,
w szczegolnosci terminu oraz miejsca egzaminu/zaliczenia przedmlotu; ustalenia
poczynione przez starosty z prowadz^cym sq. wi^zq^ce dIa kierunku, a zmiany mogg.
zostac poczynione jedynie przez starosty reprezentuj^cego Q\QS roku/specjalnosci;
5) rezerwowac sale na egzaminy/zaliczenia przedmiotow;
6) kontaktowac sl^ z Peinomocniklem Dziekana ds. dydaktyki i Dziekanatem oraz
koordynowac sprawy organizacyjne dIa ca+ego roku/specjalnosci.
3. Starosta ma prawo:
1) wchodzic poza kolejk^ do dziekanatu w sprawach dotyczq^cych jego roku/specjalnosci,
a w szczegolnosci przy sktadaniu indeksow celem uzyskania zaiiczenia oraz odblerania
indeksow;
2) za peinienie swojej funkcji uzyskac wpis do suplementu do dyplomu na podstawie
zaswiadczenia potwierdzonego przez Pelnomocnika Dziekana ds. dydaktyki.

§8.
1. Regulamin wchodzi w zycie po zaopiniowaniu przez WRSS i zatwierdzeniu przez Dziekana
WNB.
2. Zmiany w niniejszym regulaminie mog^ zostac dokonane na wniosek Dziekana, WRSS,
starosty roku lub co najmniej 20% studentow danego roku/specjalnosci.
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