Senat WSB-NLU stwierdził zgodność
niniejszego Regulaminu ze Statutem
WSB-NLU oraz ustawą
Prawo o szkolnictwie wyższym
w dniu 13 listopada 2013r.

Regulamin Samorządu Studenckiego
WSB-NLU z siedzibą w Nowym Sączu
Studenci Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University, korzystając z uprawnień
nadanych im przez prawo państwowe oraz Statut Szkoły, tworzą Samorząd Studencki.

- Rozdział 1 Organy Samorządu Studenckiego.
1. Organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego jest Rada Uczelniana
Samorządu Studenckiego (zwana dalej Radą Uczelnianą), zaś organami
wykonawczymi są: Rada Samorządu Studenckiego Kampusu Sądeckiego i Rada
Samorządu Studenckiego Kampusu Tarnowskiego (zwane dalej Radami Kampusów).
2. Rada Uczelniana i Rada Kampusu Sądeckiego mają siedzibę w Nowym Sączu,
a Rada Kampusu Tarnowskiego ma siedzibę w Tarnowie.
3. Do zadań Rady Uczelnianej należy:
a) reprezentowanie ogółu studentów WSB-NLU wobec władz szkoły
oraz w kontaktach zewnętrznych,
b) podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla środowiska studentów WSBNLU,
c) podejmowanie decyzji dotyczących programu działania i rozdziału środków
przeznaczonych na działalność organizacji studenckich oraz decydowanie
w sprawie rozdziału środków na ogólne cele studenckie,
d) powoływanie przedstawiciela studentów do Rady Bibliotecznej, delegowanie
studentów do pracy w Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji
Stypendialnej, w Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej oraz Komisji Dyscyplinarnej ds. pracowników naukowodydaktycznych.
4. Do zadań Rad Kampusów należy:
a) reprezentowanie studentów wydziałów działających w danym kampusie,
b) obrona praw studenta w szczególności w zakresie respektowania postanowień
Regulaminu Studiów,
c) opiniowanie decyzji dotyczących modelu i programu studiów oraz
podnoszenia poziomu nauczania,
d) prowadzenie działalności na rzecz potrzeb socjalno-bytowych i kulturalnych
studentów wydziałów działających w danym kampusie, w tym uczestniczenie
w procesie przyznawania studentom pomocy materialnej,
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e) rozstrzyganie sporów między studentami, jeśli to konieczne: także przez
powołanie Sądu Koleżeńskiego.

- Rozdział 2 Skład i tryb pracy Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego
5. W skład Rady Uczelnianej wchodzą wszyscy członkowie Rady Kampusu Sądeckiego
i Rady Kampusu Tarnowskiego.
6. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym i Sekretarzem Rady Uczelnianej są
odpowiednio: Przewodniczący Rady Kampusu Sądeckiego, Przewodniczący Rady
Kampusu Tarnowskiego, Sekretarz Rady Kampusu Sądeckiego. Tworzą oni
Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
7. Rada Uczelniana zbiera się w pełnym składzie raz w roku akademickim, chyba, że
będzie to konieczne częściej.
W razie potrzeby skład Prezydium Rady Uczelnianej może być powiększony o inne
funkcje, mogą być powoływane komisje doraźne.
8. Do zadań członków Prezydium Rady Uczelnianej należy:
 zwoływanie i prowadzenie obrad Rady Uczelnianej (przez przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego),
 reprezentowanie Rady Uczelnianej na zewnątrz,
 współpraca z władzami Wydziałów i Uczelni, przedstawianie uchwał i wniosków
Rady Uczelnianej.

- Rozdział 3Wybór, zasady członkostwa oraz tryb pracy Rady Kampusu
Sądeckiego.
9. W skład Rady Kampusu Sądeckiego wchodzi maksymalnie 7 studentów.
10. Kadencja trwa od pierwszego zebrania Rady Kampusu Sądeckiego po wyborach,
w których ją przyznano, do pierwszego zebrania Rady Kampusu Sądeckiego po
następnych wyborach.
11. Wybory do Rady Kampusu Sądeckiego odbywają się raz w roku akademickim.
Rozpoczynają się w sobotę, trwają 9 dni i obejmują dwa zjazdy studentów
niestacjonarnych. Wybory zaczynają się najpóźniej w ostatni weekend października
w semestrze zimowym. Do czasu wyboru nowych członków Rady Kampusu mandaty
osób, którym wygasła kadencja zachowują ważność.
12. Rada Kampusu Sądeckiego powołuje wybieraną spośród swoich członków,
trzyosobową Komisję Wyborczą. Do zadań komisji należy: rejestracja kandydatów,
czuwanie nad realizacją kalendarza wyborczego, informowanie społeczności uczelni
o sprawach związanych z wyborami oraz sporządzanie ich dokumentacji,
w szczególności protokołu końcowego.
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13. Wybory do Rady Kampusu Sądeckiego odbywają się poprzez głosowanie
w Intranecie. Nad tajnością i rzetelnością procedur czuwa jednostka sprawująca
nadzór nad funkcjonowaniem uczelnianego Intranetu.
14. Rada Kampusu Sądeckiego wybierana jest spośród ogółu studentów tych wydziałów
uczelni, które mają swoją siedzibę w Nowym Sączu:
a) ogłoszenie o wyborach wraz z kalendarzem wyborczym podaje
Przewodniczący Rady Uczelnianej lub Przewodniczący Komisji Wyborczej
najpóźniej na 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia wyborów.
b) wniosek o przyjęcie kandydatury z pisemnym poparciem przynajmniej
10 studentów WSB-NLU należy złożyć Komisji Wyborczej najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień rozpoczęcia wyborów. Komisja Wyborcza dokonuje
weryfikacji poprawności złożonego wniosku.
c) każdy ze studentów kampusu sądeckiego dysponuje możliwością oddania
głosu na co najwyżej siedmiu kandydatów, którym przyznawane są punkty od
7 w dół, według kolejności wyboru. Do ważności głosu konieczne jest
wskazanie przynajmniej jednego kandydata.
d) głosy oddane przez studentów kampusu sądeckiego są sumowane, a następnie
do Rady Kampusu Sądeckiego wchodzą kandydaci z największą liczbą
punktów.
e) jeśli rezygnacja lub utrata mandatu ma miejsce, po przeprowadzeniu wyborów
w danym roku akademickim, wolne miejsce jest proponowane kolejno
osobom, które uzyskały najwyższy wynik w ostatnich wyborach, ale nie
dostały się do Rady Kampusu. Przyjęta osoba jest pełnoprawnym członkiem
Rady Kampusu.
f) wyniki wyborów podawane są do publicznej wiadomości społeczności
akademickiej przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
g) zażalenia i skargi dotyczące przeprowadzenia wyborów składa się na ręce
Rektora WSB-NLU w terminie do 7 dni od ogłoszenia przez Komisję
Wyborczą wyników wyborów, który – po zasięgnięciu opinii Rady
Uczelnianej – może zaskarżoną procedurę unieważnić.
15. Członkostwo w Radzie Kampusu i tym samym w Radzie Uczelnianej wygasa wraz
z upływem kadencji oraz na skutek: ukończenia studiów, skreślenia z listy studentów,
pisemnego zrzeczenia się mandatu lub jego utraty wskutek nieprzestrzegania
Regulaminu Studiów i Regulaminu Samorządu Studenckiego.
a) Wniosek o utratę członkostwa w Radzie Kampusu Sądeckiego wskutek
nieprzestrzegania Regulaminu Samorządu Studenckiego musi zostać zgłoszony
wraz z uzasadnieniem. Wniosek taki jest włączany w program najbliższych
obrad Rady Kampusu Sądeckiego i podlega procedurze przewidzianej dla
decyzji personalnych.
16. Rada Kampusu, nie później, niż tydzień po ogłoszeniu wyników wyborów, wybiera ze
swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Osoby te
tworzą Prezydium Rady Samorządu Studenckiego Kampusu Sądeckiego (zwane dalej
Prezydium Rady Kampusu), którego kadencja trwa jeden rok, z możliwością
ponownego kandydowania na to samo stanowisko po upływie kadencji bez ograniczeń
liczby kadencji. Rada ma prawo powołać ze swego grona inne osoby i powierzyć im
zadania lub funkcje stosownie do potrzeb. Skład Prezydium Rady Kampusu może
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zostać poszerzony o te osoby, każdorazowo według decyzji Rady Kampusu.
17. Głosowania na członków Prezydium odbywają się osobno, są tajne, a głosy Radnych
są równoważne. W sytuacji, gdy żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej
większości
w
pierwszym
głosowaniu,
odbywa
się
druga
tura,
do której przechodzą dwie osoby z najwyższym wynikiem. O wyborze na członka
Prezydium decyduje w drugiej turze zwykła większość głosów.
18. Członkowie Prezydium Rady Kampusu pełnią swoją funkcję do czasu: upływu
kadencji w Prezydium Rady Kampusu i jej nieprzedłużeniu, wygaśnięcia członkostwa
w Radzie Kampusu lub pisemnego zrzeczenia się pełnionej w Prezydium Rady
Kampusu funkcji. W przypadku opróżnienia się stanowiska w Prezydium Rady
Kampusu, Rada Kampusu w jak najkrótszym czasie obsadza je ponownie.
19. Do zadań członków Prezydium Rady Kampusu Sądeckiego należy:
a) zwoływanie i prowadzenie obrad Rady Kampusu,
b) reprezentowanie Rady Kampusu na zewnątrz,
c) dysponowanie przydzielonymi przez Radę Uczelnianą środkami finansowymi
przeznaczonymi na działalność studencką
d) kontakt z władzami Wydziałów i Uczelni, przedstawianie uchwał i wniosków;
e) stały kontakt z Radą Kampusu Tarnowskiego
20. Członkowie Rady Kampusu Sądeckiego mają obowiązek uczestniczenia w jej
obradach. W przypadku niemożności dopełnienia tego obowiązku, nieobecny Radny
ma obowiązek usprawiedliwienia swojej nieobecności w najbliższym możliwym
terminie (najpóźniej podczas następnych obrad) wobec Prezydium Rady Kampusu,
które ocenia wiarygodność usprawiedliwienia. W przypadku wątpliwości w tym
względzie, kwestia uznania usprawiedliwienia głosowana jest na następnym
posiedzeniu Rady Kampusu Sądeckiego.
21. Nieobecność członka Rady Kampusu Sądeckiego na trzech kolejnych obradach Rady
Kampusu Sądeckiego jest traktowana jako naruszenie niniejszego Regulaminu
i skutkuje wykluczeniem z Rady Kampusu Sądeckiego, chyba, że ta zdecyduje inaczej
w głosowaniu bez udziału członka Rady Kampusu, którego dotyczy decyzja.

- Rozdział 4 Wybór, zasady członkostwa oraz tryb pracy Rady Kampusu
Tarnowskiego.
22. W skład Rady Kampusu Tarnowskiego wchodzi 3 studentów wybieranych
na kadencję 3-semestralną. Wybory są przeprowadzane w pierwszej połowie
października lub marca.
23. Wybory do Rady Kampusu Tarnowskiego odbywają się - do momentu stworzenia
jednolitego systemu informatycznego Uczelni - w formie tradycyjnej, poprzez
wskazanie na karcie wyborczej maksimum 3 kandydatów. Nad tajnością i rzetelnością
wyborów czuwa 3-osobowa Komisja Wyborcza powołana przez Radę Uczelnianą.
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24. Rada Kampusu Tarnowskiego wybierana jest spośród ogółu studentów Wydziału
Zamiejscowego WSB-NLU według następujących zasad:
a) ogłoszenie o wyborach wraz z kalendarium wyborczym podaje Rada
Uczelniana najpóźniej na 3 tygodnie przed datą wyborów;
b) każdy ze studentów Wydziału Zamiejscowego WSB-NLU dysponuje
możliwością oddania głosu na trzech kandydatów, przyznając im kolejno
3, 2 lub 1 punkt. Do ważności głosu konieczne jest wskazanie przynajmniej
jednego kandydata;
c) głosy oddane przez studentów są sumowane i do Rady Kampusu
Tarnowskiego wchodzą kandydaci z największa liczbą punktów i w tej
kolejności obejmują funkcje: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza Rady Kampusu Tarnowskiego;
d) kandydatem do Rady Kampusu Tarnowskiego może zostać osoba, która
uzyska pisemne poparcie przynajmniej 10 studentów Wydziału
Zamiejscowego WSB-NLU. Wniosek o przyjęcie kandydatury składa się
najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem wyborów do Komisji Wyborczej
powołanej przez Radę Uczelnianą;
e) zażalenia i skargi dotyczące przeprowadzenia wyborów składa się na ręce
Rektora WSB-NLU w terminie do 7 dni od ogłoszenia przez Komisję
Wyborczą wyników wyborów, który – po zasięgnięciu opinii Rady
Uczelnianej – może zaskarżoną procedurę unieważnić;
25. Członkostwo w Radzie Kampusu Tarnowskiego wygasa z upływem kadencji oraz na
skutek: ukończenia studiów, skreślenia z listy studentów, pisemnego zrzeczenia się
mandatu lub jego utraty wskutek nieprzestrzegania Regulaminu studiów i Regulaminu
Samorządu Studenckiego.
26. Jeśli rezygnacja lub utrata mandatu ma miejsce na co najmniej 4 tygodnie przed
ogłoszonym rozpoczęciem wyborów, wolne miejsce w Radzie Kampusu jest
proponowane kolejno osobom, które uzyskały najwyższy wynik w ostatnich
wyborach, ale nie dostały się do Rady. Przyjęta osoba jest pełnoprawnym członkiem
Rady Kampusu do czasu najbliższych zaplanowanych wyborów.
27. Do zadań Przewodniczącego Rady Kampusu Tarnowskiego należy:
a) zwoływanie i prowadzenie obrad Rady Kampusu,
b) reprezentowanie Rady Kampusu na zewnątrz ,
c) dysponowanie przydzielonymi przez Radę Uczelnianą środkami finansowymi
przeznaczonymi na działalność studencką
d) kontakt z władzami Wydziałów i Uczelni, przedstawianie uchwał i wniosków;
e) stały kontakt z Radą Kampusu Sądeckiego

- Rozdział 5 Postanowienia ogólne, przejściowe i końcowe
28. Do obowiązków sekretarza należy protokołowanie obrad danej Rady.
29. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, wszystkie obowiązki przejmuje
Wiceprzewodniczący.
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30. Decyzje personalne zapadają w drodze głosowań tajnych.
31. Decyzje, oprócz decyzji personalnych i finansowych mogą zapadać zwykłą
większością w obecności tylu Radnych, ilu przyszło na spotkanie. W pozostałych
przypadkach decyzje zapadają zwykłą większością przy obecności ponad połowy
liczby Radnych danej Rady.
32. Każda Rada Kampusu może dla rozstrzygnięcia sporu między studentami WSB-NLU
powołać Sąd Koleżeński. Członkowie tego sądu w liczbie 5 powoływani są spoza
członków Rady do podjęcia decyzji w określonej sprawie. Sąd Koleżeński może
podjąć postępowanie rozjemcze lub udzielić upomnienia lub nagany. Odwołanie od
decyzji Sądu Koleżeńskiego można złożyć - gdy Sąd Koleżeński uzna, iż ciężar
sprawy to uzasadnia – jedynie do Komisji Dyscyplinarnej.
33. Każdy student ma prawo spotkania się z członkami Rady Uczelnianej i Rady
Kampusu, w celu uzyskania wiedzy na temat swoich spraw, prośby o pomoc oraz
w celu przedstawienia swoich pomysłów i inicjatyw.
34. Sprawozdanie z działalności Rady Uczelnianej i Rad Kampusów przedstawia
przewodniczący Rady Uczelnianej na ostatnim, w danym roku akademickim,
posiedzeniu Senatu.
35. Spory proceduralne wewnątrz Rad Kampusów rozstrzyga Rada Uczelniana,
zaś w przypadku Rady Uczelnianej – Senat. W uzasadnionych i niedających się
rozstrzygnąć w drodze polubownej wypadkach Rada Uczelniana lub Senat WSB-NLU
mogą rozpisać referendum studenckie. Senat rozpisuje też na wniosek 10% studentów
danego kampusu referendum w sprawie odwołania Rady Kampusu. Dla ważności
referendum konieczny jest udział przynajmniej 30 % studentów danego Kampusu.
36. Zmiany zapisów regulaminu dokonać mogą na wniosek Rady Uczelnianej wyznaczeni
przez nią jej członkowie. Tak dokonane zmiany podlegają głosowaniu przez Radę
Uczelnianą, a w przypadku zaakceptowania – przedstawiane Senatowi WSB-NLU do
zatwierdzenia w formie nowego regulaminu.
37. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat Uczelni jego
zgodności ze Statutem WSB-NLU oraz ustawą.
38. W przypadku roku akademickiego 2013/2014, termin przeprowadzenia wyborów do
Rady Uczelnianej Kampusu Sądeckiego ustala się na koniec listopada 2013r.
39. Kadencja w Radzie Uczelnianej Kampusu Sądeckiego na rok akademicki 2013/2014
zostaje automatycznie przyznana tym członkom Rady Kampusu Sądeckiego, których
przyznana według poprzednio obowiązujących zasad kadencja w Radzie Kampusu
Sądeckiego obejmuje oba semestry tego roku akademickiego.
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