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Regulamin starostów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum  
 

 

Rozdział 1 

Zasady ogólne 

 

§ 1 

 

Ilekroć w przepisach Regulaminu starostów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Collegium Medicum jest mowa o: 

a) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin starostów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 

Jagiellońskiego Collegium Medicum; 

b) Samorządzie Studentów – rozumie się przez to Samorząd Studentów Wydziału Lekarskiego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum;  

c) Wydziale – rozumie się przez to Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium 

Medicum;  

 

§ 2 

  

Starosta jest przedstawicielem studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych danego roku przed 

Władzami Wydziału, nauczycielami akademickimi, pracownikami administracyjnymi oraz organami 

Samorządu Studentów.  

 

§ 3 

 

Starosta służy radą i pomocą studentom swojego roku w sprawach dotyczących uczelni oraz studiów, a także 

współpracuje w tym zakresie z Samorządem Studentów. 

 

 

Rozdział 2 

Starosta roku 

 

§ 4 

 

1. Starostą roku może zostać tylko osoba studiująca na danym roku.  

2. Kadencja starosty trwa jeden rok akademicki i ulega samoczynnemu odnowieniu z wyjątkiem: 

1) rezygnacji starosty roku z pełnienia swojej funkcji; 

2) odwołania starosty roku zgodnie z §21 Regulaminu. 

3. Starosta roku może pełnić funkcję starosty swojej grupy. Przysługuje mu w każdym czasie prawo do 

rezygnacji z tej funkcji. 

 

 

§ 5 

 

1. Starosta roku: 

1) reprezentuje wszystkich studentów swojego roku;  

2) podejmuje działania interwencyjne w celu obrony praw i interesów studentów swojego roku; 

3) na wniosek zainteresowanego studenta uczestniczy w egzaminie komisyjnym; 

4) pośredniczy w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy studentami swojego roku; 

5) pomaga organom Samorządu Studentów w sprawach dotyczących swojego roku. 

 

 

2. Starosta roku zobowiązany jest do: 

1) pomagania studentom w kontaktach z władzami uczelni, opiekunem roku, nauczycielami akademickimi 

i organami Samorządu Studentów; 
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2) dbania o bieżące sprawy dotyczące studentów, których jest przedstawicielem; 

3) przekazywania studentom danego roku informacji związanych z przebiegiem toku studiów; 

4) bieżącego kontaktowania się z koordynatorami przedmiotów w sprawach organizacyjnych; 

5) ustalania, w porozumieniu z opiekunem roku oraz koordynatorami poszczególnych przedmiotów, 

terminów wszystkich egzaminów lub zaliczeń; 

6) uczestniczenia w Radach Pedagogicznych. 

 

 

3. Starosta roku ma prawo: 

1) wchodzić poza kolejką do dziekanatu i sekretariatów oraz na dyżury nauczycieli akademickich i 

członków Samorządu Studentów w sprawach dotyczących jego roku; 

2) zwracać się do nauczycieli akademickich, organów uczelni oraz organów Samorządu Studentów w 

imieniu studentów swojego roku; 

3) rezerwować, w porozumieniu z koordynatorami przedmiotów, sale na zaliczenia i egzaminy. 

 

§ 6 

 

1. Studenci studiów niestacjonarnych mają prawo powołać dodatkowego starostę reprezentującego ich 

interesy przed Władzami Wydziału oraz pracownikami administracyjnymi. 

2. Wybór oraz odwołanie starosty studiów niestacjonarnych odbywa się bezwzględną większością głosów 

studentów studiów niestacjonarnych danego roku. 

3. Starosta roku ma prawo nadać staroście studiów niestacjonarnych dodatkowe kompetencje. 

 

 

Rozdział 3 

Starosta grupy 

 

§ 7 

 

1. Do obowiązków starosty grupy należy: 

1) załatwianie spraw bieżących dotyczących danej grupy; 

2) pomoc studentom danej grupy w kontaktach z pracownikami dydaktycznymi, organami Samorządu 

Studentów oraz starostą roku; 

3) pozyskiwanie informacji dotyczących jego grupy i przekazywanie ich studentom swojej grupy; 

4) pomoc staroście roku w sprawach dotyczących całego roku; 

5) przedstawianie staroście roku stanowiska swojej grupy w sprawach dotyczących całego roku; 

6) uczestnictwo w zwoływanych przez starostę roku posiedzeniach Rady Roku. 

 

§ 8 

 

Starostą grupy może zostać tylko osoba zapisana do danej grupy dziekanatowej.  

 

§ 9 

 

Starosta roku ma prawo nadać starostom grup dodatkowe kompetencje niewymienione w §7 mieszczące się 

w zakresie jego obowiązków.  

 

 

 

 

 

 

Rozdział 4 

Rada Roku 
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§ 10 

 

1. W skład Rady Roku wchodzą:  

    1) starosta roku i jego zastępca; 

    2) starosta studiów niestacjonarnych; 

    3) starostowie poszczególnych grup danego roku. 

2. Rada Roku omawia kluczowe decyzje dotyczące spraw bieżących na danym roku. 

3. Zasady pracy Rady Roku określa starosta roku na początku swojej kadencji. 

4. Posiedzenia Rady Roku zwołuje starosta roku w zależności od potrzeb. 

 

 

Rozdział 5 

Sposób powoływania starosty roku 

 

§ 11 

 

1. Ustępujący starosta roku zgłasza konieczność przeprowadzenia wyborów nowego starosty roku 

Przewodniczącemu WRSS nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego, co 

uruchamia proces wyborczy. 

2. W przypadku pierwszego roku studiów wybory ogłasza Przewodniczący WRSS nie później niż 7 dni od 

rozpoczęcia roku akademickiego. 

3. W przypadku odwołania starosty roku albo rezygnacji z pełnienia tej funkcji wybory ogłasza 

Przewodniczący WRSS w terminie 7 dni od daty odwołania albo rezygnacji. W przypadku, gdy termin 

ten przypadałby na dzień wolny od zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych termin ulega 

odpowiedniemu przedłużeniu/skróceniu.  

4. W przypadku sytuacji opisanej w §15 Przewodniczący WRSS ogłasza wybory niezwłocznie po zgłoszeniu 

się kandydata na właściwego starostę roku. 

5. W przypadku samoczynnego odnowienia kadencji starosty roku wyborów nie przeprowadza się. 

 

§ 12 

 

1. Kandydaci na starostę roku zgłaszają swoje kandydatury do Przewodniczącego WRSS w terminie 7 dni od 

daty ogłoszenia wyborów. 

 

§ 13  

 

1. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wyborów jest Przewodniczący WRSS lub wyznaczony przez 

Przewodniczącego członek WRSS  

2. Przewodniczący WRSS ogłasza termin głosowania, które musi się odbyć w terminie do 14 dni od daty 

ogłoszenia wyborów, nie wcześniej jednak niż termin zgłoszeń kandydatów na funkcję starosty roku.  

3. Wybory starosty roku powinny zostać przeprowadzone na specjalnym spotkaniu bezpośrednio po 

zakończeniu jednego z wykładów prowadzonego dla całego roku. 

4. W miarę możliwości mogą również zostać zarządzone wybory drogą elektroniczną, pod warunkiem 

zapewnienia tajności głosowania. W takim wypadku nie stosuje się pkt 3.  

 

§ 14 

 

1. Uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniu są wszyscy studenci danego roku. 

2. Wybory starosty roku są równe, bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.  

3. Starostą roku zostaje osoba, która uzyskała większość głosów przy głosującej co najmniej połowie 

studentów danego roku. 

§ 15 
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1. W przypadku niezgłoszenia się żadnego kandydata Przewodniczący WRSS zwołuje w terminie 5 dni od 

daty upłynięcia terminu zgłaszania kandydatur spotkanie z wszystkimi starostami grup reprezentującymi 

dany rok akademicki w celu wyłonienia kandydata na starostę roku. 

2. W przypadku dalszego braku możliwości wyłonienia kandydata na starostę roku opiekun roku w  

porozumieniu z Przewodniczącym WRSS powołuje z grona studentów danego roku za jej zgodą osobę 

pełniącą obowiązki starosty roku. 

3. Pełniący obowiązki starosty roku pełni swoją funkcję do czasu powołania właściwego starosty roku 

zgodnie z Rozdziałem 5 tego Regulaminu. 

 

§ 16 

 

1. Po ogłoszeniu wyniku wyborów starosta roku jest zobowiązany przekazać opiekunowi roku oraz 

pracownikowi administracyjnemu dziekanatu swoje dane kontaktowe. 

2. Na prośbę pracownika dziekanatu lub koordynatora przedmiotu starosta przekazuje również dane 

kontaktowe starostów grup. 

 

 

Rozdział 6 

Sposób powoływania starosty grupy 

 

§ 17 

 

1. Wybory starostów grup są równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.  

2. Każda grupa ma obowiązek przeprowadzenia wyborów starostów grup w terminie 7 dni od daty ich 

ogłoszenia 

3. Starosta roku powołuje na funkcję starosty grupy osobę, która uzyskała bezwzględną większość głosów 

wszystkich członków danej grupy dziekanatowej. 

4. Kadencja starosty grupy trwa jeden rok akademicki. 

 

 

§ 18 

 

W przypadku niezgłoszenia się żadnego kandydata starosta roku powołuje z grona studentów danej grupy 

dziekanatowej osobę pełniącą obowiązki starosty grupy. Osoba ta pełni powierzoną jej funkcję do momentu 

wyboru właściwego starosty grupy wymaganą większością głosów. 

 

 

§ 19 

 

1. W przypadku pierwszego roku studiów wybory starostów grup ogłasza Przewodniczący WRSS w terminie 

3 dni od rozpoczęcia roku akademickiego. 

2. Wybory muszą się odbyć w terminie do 7 dni od rozpoczęcia roku akademickiego 

3. W przypadku niezgłoszenia się żadnego kandydata po wyborze starosty roku uruchomiona zostaje 

procedura opisana w §18. niniejszego Regulaminu. 

 

 

Rozdział 7 

Wicestarosta 

 

§ 20 

 

1. W razie potrzeby starosta roku może powołać swojego zastępcę. 

2. Kadencja wicestarosty kończy się wraz z zakończeniem kadencji starosty roku. 

3. Wicestarosta posiada kompetencje wynikające z Rozdziału 2 tego Regulaminu, zastępując starostę roku w 

przypadku sytuacji uniemożliwiających mu pełnienie obowiązków. 
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Rozdział 8 

Tryb odwoływania 

 

§ 21 

 

1. Starostę roku odwołuje opiekun roku w porozumieniu z WRSS w przypadku: 

1) złożenia wniosku o odwołanie podpisanego przez co najmniej 50% studentów danego roku 

akademickiego; 

2) złożenia wniosku o odwołanie podpisanego przez co najmniej 3/4 starostów grup danego roku 

akademickiego; 

3) wniosku starosty roku; 

4) niezaliczenia roku lub skreślenia z listy studentów;  

5) rażącego naruszenia przepisów prawnych; 

6) dłuższej nieobecności na uczelni i braku możliwości uzyskania kontaktu ze starostą, dotyczy to również 

przypadku, gdy starosta roku przebywa na urlopie dziekańskim lub urlopie studenckim.  

 

2. Starosta roku pełni swoje obowiązki do czasu powołania swojego następcy. 

3. Wybór nowego starosty następuje zgodnie z Rozdziałem 5 tego regulaminu. 

 

 

§ 22 

 

1. Starostę grupy odwołuje starosta roku w przypadku: 

1) wniosku ze strony co najmniej 50% członków danej grupy dziekanatowej; 

2) rażącego naruszenia przepisów prawnych; 

3) rażącego nie wywiązywania się z zadań starosty grupy; 

4) wniosku starosty grupy. 

 

2. Starosta grupy przestaje pełnić swoją funkcję w momencie odwołania. 

3. Wybór nowego starosty następuje zgodnie z Rozdziałem 6 tego Regulaminu. 

 

 

Rozdział 9 

Przepisy końcowe 

 

§ 23 

 

Zmiana lub uchwalenie nowego Regulaminu następuje decyzją Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM, na 

wniosek studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM, po zasięgnięciu opinii WRSS. 

 

 

§ 24 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2017r. po zatwierdzeniu przez Władze Wydziału Lekarskiego UJ 

CM i RSS WL. 

 

 

 

 

Bartosz Szlachcic       dr hab. Grzegorz Kopeć 

Przewodniczący WRSS WL      Prodziekan WL UJ CM 


