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UCHWAŁA 

Rady Studentów Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 

z dnia 22 września 2012 r. 

w sprawie Regulaminu Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP 

w Olsztynie. 

Działając na podstawie art.  202 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 

roku ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm. ) Rada Studentów Samorządu Studenckiego Wyższej 

Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie,  uchwala co następuje: 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych przez Wyższą Szkołę Informatyki i 

Ekonomii TWP w Olsztynie, zwaną dalej WSIiE TWP, tworzą Samorząd Studencki Uczelni. 

§ 2 

Samorząd Studencki działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Statutu Uczelni oraz Regulaminu Samorządu 

Studenckiego WSIiE TWP, zwanego dalej Regulaminem 

§ 3 

Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Samorządu Studenckiego WSIiE TWP, 

zwanego dalej Samorządem, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich 

wyłaniania oraz kompetencje. 

§ 4 

Do zadań Samorządu Studenckiego należy w szczególności: 

1. obrona praw studentów; 

2. opracowanie i promowanie kodeksu etyki studenta; 

3. reprezentowanie interesów studentów przed władzami  WSIiE TWP; 

4. współdecydowanie o sprawach Uczelni w zakresie i na zasadach określonych ustawą Prawo o 

szkolnictwie wyższym  i Statutem WSIiE TWP oraz innymi przepisami; 
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5. opiniowanie organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego oraz uzgodnienie treści 

Regulaminu Studiów; 

6. współdecydowanie o podziale dotacji z funduszu pomocy materialnej oraz decydowanie o 

podziale środków przyznanych na cele studenckie przez władze Uczelni; 

7. formułowanie opinii i stanowisk w imieniu środowiska studenckiego WSIiE TWP; 

8. wspieranie i organizacja naukowych, kulturalnych, sportowych i innych inicjatyw 

studenckich; 

9. animacja kultury studenckiej i integracja środowiska studenckiego. 

 

§ 5 

Realizację zadań Samorządu wspierają władze Uczelni poprzez umożliwienie bezpłatnego korzystania 

z pomieszczeń Uczelni, niezbędnych urządzeń i sprzętu będących własnością Uczelni oraz poprzez 

zapewnienie środków materialnych. 

§ 6 

1. Samorząd działa na szczeblu uczelnianym. 

2. Organami kolegialnymi Samorządu na szczeblu uczelnianym są: 

1) Rada Studentów Samorządu Studenckiego Wyższej szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w 

Olsztynie, zwana dalej Radą Studentów; 

2) Prezydium Samorządu Studenckiego 

3) Sąd Koleżeński. 

3. Organem jednoosobowym na szczeblu uczelnianym jest Przewodniczący Samorządu 

Studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. 

§ 7 

1. Bierne i czynne prawo wyborcze do organów Samorządu Studentów maja wszyscy studenci  

Uczelni. 

2. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje osobom ukaranym orzeczeniem komisji 

dyscyplinarnej bądź sądu koleżeńskiego. 

 

§ 8 

Organy Samorządu prowadzą działania mające na celu informowanie społeczności studenckiej 

Uczelni o podejmowanych przez siebie inicjatywach i decyzjach. 
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Rozdział 2 

Kolegialne organy Samorządu Studenckiego 

Dział 1  

Rada Studentów Samorządu Studenckiego 

§ 9 

Rada Studentów  jest najwyższym organem  uchwałodawczym Samorządu. 

§ 10 

1. Radę Studentów Samorządu studenckiego tworzą przedstawiciele grup studenckich, zwani 

dalej starostami grup. 

2. Starostowie grup wybierani są w głosowaniu jawnym większością głosów w grupach 

studenckich ćwiczeniowych. 

3. Wyborów na starostę dokonuje  się do końca października danego roku akademickiego. 

4. Pracami Rady Studentów Samorządu  studenckiego kieruje Prezydium Samorządu 

Studenckiego, na czele którego stoi Przewodniczący. 

§ 11 

1. Do zadań starosty grupy należy: 

1) informowanie studentów swojej grupy o sprawach poruszanych na posiedzeniach Rady 

Studentów Samorządu Studenckiego i Prezydium; 

2) inspirowanie studentów  w kierunku podejmowania prac społecznie użytecznych; 

3) informowanie na bieżąco Prezydium Samorządu Studenckiego o sprawach studenckich 

przekazywanych do wyjaśnienia lub rozpatrzenia Kierownikom Jednostek 

Organizacyjnych; 

4) współpraca z opiekunami grup studenckich w zakresie spraw związanych w szczególności 

z realizacją procesu dydaktycznego; 

5) zgłaszanie wniosków, uwag , wyrażanie opinii w sprawie organizacji i realizacji procesu 

dydaktycznego; 

6) organizowanie życia kulturalnego. 

§ 12 

1. Rada Studentów obraduje na posiedzeniach. 

2. Zebranie Rady Samorządu studenckiego może być zwoływane na wniosek Przewodniczącego 

lub co najmniej 3 członków Prezydium z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
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3. Rada Samorządu zbiera się przynajmniej raz  na miesiąc z wyłączeniem okresu wakacji 

letnich. 

4. Plan posiedzeń Rady podaje się do wiadomości studentów. 

 

§ 13 

1. Rada wykonuje swoje kompetencje, w tym wyraża opinie i zajmuje stanowisko w formie 

uchwał. 

2. Każdy członek Rady Samorządu Studenckiego posiada jeden głos. 

3. Rada Samorządu Studenckiego podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że zostanie 

przegłosowany inny wniosek. 

4. Uchwały Rady studentów podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy członków Rady, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 

5. Wszystkie głosowania odbywają się jawnie. 

6. Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne w ważnej sprawie z własnej inicjatywy lub 

na wniosek innego członka Samorządu Studenckiego. 

§ 14 

1. Do kompetencji Rady studentów należy: 

1) uchwalanie oraz zmiana Regulaminu Samorządu studenckiego; 

2) ustalanie zasad i kierunku działań organów Samorządu studenckiego; 

3) wybieranie przedstawicieli do Prezydium Samorządu Studenckiego; 

4) wyrażanie opinii w sprawach ważnych dla ogółu studentów i Uczelni; 

5) tworzenie komisji stałych oraz doraźnych Samorządu  

a) na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Studentów na wniosek 

Przewodniczącego określa ilość komisji stałych oraz ich zakres przedmiotowy; 

b) komisje doraźne są tworzone przez Radę Studentów w przypadku złożenia 

uzasadnionego wniosku przez Przewodniczącego Samorządu lub m. in. Połowę 

członków Rady studentów; 

6) wybór członków  Sądu Koleżeńskiego, Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego; 

7) wybór przedstawicieli studentów do Senatu Uczelni; 

8) wybór przedstawicieli studentów do Rad Wydziałów; 

9) wybór przedstawicieli studentów do Komisji Ekonomiczno-Socjalnej; 

10) wybór kandydatów do: Komisji Dyscyplinarnej WSIiE TWP dla studentów, Komisji 

Dyscyplinarnej WSIiE TWP dla nauczycieli akademickich, Odwoławczej Komisji 

Dyscyplinarnej dla studentów, Rady Bibliotecznej, Uczelnianej Komisji Dydaktycznej, 
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Wydziałowych Komisji Dydaktycznych, Uczelnianej Komisji Mieszkaniowej oraz innych 

komisji powoływanych w Uczelni ; 

11) uzgodnienie treści uchwalanego przez Senat WSIiE TWP  Regulaminu Studiów zgodnie z 

ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym; 

2. Rada Samorządu w trakcie kadencji może uzupełnić skład Prezydium Samorządu do liczby 4 

członków. 

§ 15 

1. Komisje i Sąd Koleżeński wybierają ze swego grona przewodniczącego. 

2. Jedna osoba może być członkiem maksymalnie dwóch komisji. 

§ 16 

Obecność członków Rady Studentów na posiedzeniach jest obowiązkowa. Dwie nieusprawiedliwione 

nieobecności stanowią podstawę do wszczęcia postępowania przed Sądem Koleżeńskim. 

§ 17 

Posiedzenia Rady są jawne. Rada z ważnych powodów może bezwzględną większością głosów 

uchwalić ich tajność. 

§ 18 

1. Z przebiegu posiedzenia jawnego Rady sporządza się protokół, który podlega opublikowaniu 

na stronie internetowej Samorządu Studenckiego. 

2. Protokół z posiedzeń Rady Studentów sporządza wyznaczony przez Przewodniczącego 

członek Rady Studentów. 

3. Protokół powinien zawierać datę posiedzenia, jego przebieg, nazwiska obecnych członków 

Rady, nazwisko i podpis protokolanta. 

4. Podjęte na posiedzeniu Rady uchwały stanowią załączniki do protokołu. 

5. Protokolant przedstawia sporządzony protokół na kolejnym posiedzeniu Rady. Członkowie 

Rady mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu. Protokół podpisują członkowie 

Rady obecni na posiedzeniu z którego został sporządzony protokół. 

Rozdział 3 

Prezydium Samorządu Studenckiego 

§ 19 

Prezydium Samorządu Studenckiego jest organem uchwałodawczym Samorządu w ramach swoich 

kompetencji. 
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§ 20 

1. W skład  Prezydium Samorządu Studenckiego wchodzą: 

1) przewodniczący; 

2) wiceprzewodniczący; 

3) sekretarz 

4) skarbnik 

5) przedstawiciel Samorządu Studenckiego Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie; 

6) dwóch członków. 

§ 21 

1. Prezydium Samorządu studenckiego wybierane jest spośród składu Rady Samorządu 

Studenckiego. 

2. Przewodniczący Samorządu wybierany jest spośród członków Prezydium. 

§ 22 

1. Do kompetencji Prezydium Samorządu Studenckiego należy: 

1) reprezentowanie interesów studentów  wobec najwyższych władz Uczelni; 

2) występowanie z wnioskami do Rektora w sprawach dotyczących procesu kształcenia i 

funkcjonowania Uczelni ale nie zastrzeżonych do decyzji ciał statutowych Uczelni; 

3) delegowanie przedstawicieli Komisji Ekonomiczno-Socjalnej do Uczelnianej Komisji 

stypendialnej i Odwoławczej Komisji stypendialnej; 

4) uzupełnianie składów Komisji oraz składów delegatów wybranych przez Radę do innych 

ciał i organów uczelnianych, do ½ składu; 

5) upowszechnianie i rozwijanie wśród studentów działalności kulturalnej, sportowej, 

turystycznej oraz naukowej; 

6) współpraca z organizacjami studenckimi i młodzieżowymi działającymi w Uczelni i poza 

nią oraz odpowiedzialność za nią. 

§ 23 

1. Pierwsze posiedzenie Prezydium Samorządu Studenckiego powinno odbyć się bezpośrednio 

po dokonaniu jego wyboru. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Prezydium wybiera ze swego grona: Przewodniczącego 

Prezydium, który jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Samorządu. 

3. Na pierwszym posiedzeniu Prezydium zatwierdza wstępny plan działania. 

§ 24 
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Prezydium Samorządu studenckiego może być zwoływane na wniosek Przewodniczącego lub co 

najmniej trzech członków Prezydium. 

§ 25 

1. O terminie posiedzeń Prezydium Samorządu Studenckiego jej członkowie muszą być 

zawiadomieni  przynajmniej na tydzień przed posiedzeniem. 

2. Prezydium Samorządu Studenckiego obraduje minimum 4 razy w ciągu roku akademickiego. 

§ 26 

1. Każdy członek Prezydium Samorządu Studenckiego posiada jeden głos. 

2. Prezydium Samorządu studenckiego podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że 

zostanie przegłosowany inny wniosek. 

3. Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne w ważnej sprawie z własnej inicjatywy lub 

na wniosek innego członka Prezydium Samorządu Studenckiego. 

§ 27 

1. Prezydium Samorządu Studenckiego podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej 2/3 członków Prezydium. 

2. Przy równej ilości głosów, głos Przewodniczącego jest decydujący. 

§ 28 

1. Wygaśnięcie mandatu członka Prezydium Samorządu Studenckiego następuje w przypadku: 

a) skreślenia z listy studentów; 

b) ukończenia studiów; 

c) zrzeczenia się mandatu; 

d) prawomocnego ukarania kara dyscyplinarną; 

e) odwołania przez co najmniej 75% Rady Samorządu Studenckiego. 

§ 29 

1. Wszystkie posiedzenia Prezydium Samorządu Studenckiego są protokołowane przez 

sekretarza. 

2. Protokół z posiedzenia Prezydium Samorządu studenckiego podpisują Przewodniczący i 

Sekretarz. 
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Rozdział 4 

Sądy Koleżeńskie 

§ 30 

1. Sąd Koleżeński oraz Odwoławczy Sąd Koleżeński są organami Samorządu rozstrzygającymi 

sprawy dyscyplinarne studentów w zakresie określonym ustawą Prawo o szkolnictwie 

wyższym. 

2. W skład Sądów Koleżeńskich wchodzi od 3 do 5 członków wybieranych przez Radę 

Studentów na jednym z jej posiedzeń. 

3. Członkowie Sądów Koleżeńskich nie mogą pełnić funkcji w innych organach Samorządu. 

4. Członkiem Sądów koleżeńskich może zostać każdy student WSIiE TWP posiadający bierne 

prawo wyborcze do organów Samorządu oraz cechujący się nienaganną opinią. 

§ 31 

1. Sprawę do Sądu Koleżeńskiego może przekazać Rektor oraz Prezydium Samorządu. 

2. Sąd Koleżeński może wymierzyć kary: 

1) upomnienia; 

2) nagany; 

3) nagany z ostrzeżeniem. 

3. Sąd Koleżeński może ponadto zobowiązać winnego do naprawienia poczynionej szkody lub 

zlecenia wykonania określonej pracy na rzecz Uczelni. 

4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Odwoławczego Sądu 

Koleżeńskiego w terminie 14 dni od orzeczenia kary. 

5. Wykonanie kary zarządza Rektor. 

6. Odwoławczy Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej 3 osobowym. 

7. Odwoławczy Sąd Koleżeński może utrzymać w mocy postanowienie Sądu Koleżeńskiego 

bądź je uchylić i orzec o winie i karze. 

8. Student, przeciwko któremu sformułowano zarzut, ma prawo do obrony i korzystania z 

obrońcy, którym może być każdy student, pracownik Uczelni lub wskazany prawnik. 

Rozdział 5 

Organ jednoosobowy na szczeblu uczelnianym 

Dział 1 

Przewodniczący Samorządu Studenckiego 
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§ 32 

1. Przewodniczący Samorządu studenckiego: 

1) kieruje działalnością Samorządu oraz wykonuje uchwały Rady Studentów; 

2) reprezentuje Samorząd wobec organów Uczelni i instytucji zewnętrznych; 

3) koordynuje pracę organów Samorządu; 

4) podejmuje wszelkie decyzje w sprawach wyraźnie nie zastrzeżonych dla innych organów 

Samorządu; 

5) składa wniosek o przekazanie sprawy do Sądu Koleżeńskiego zgodnie z art. 214 ust. 1 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym; 

6) jest organem właściwym, na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

w zakresie uzgadniania przyznawania stypendiów dla studentów z własnego funduszu 

stypendialnego Uczelni. 

§ 33 

1. Do kompetencji Przewodniczącego Samorządu należy także: 

1) zwoływanie posiedzeń Rady Studentów , w tym informowanie jej członków o miejscu i czasie 

posiedzenia; 

2) przedstawianie porządku obrad; 

3) prowadzenie obrad Rady Studentów, w tym udzielanie głosu oraz sprawowanie pieczy nad 

prawidłowym przebiegiem obrad; 

4) obligatoryjne wyznaczanie protokolanta i dbanie o poprawność sporządzonego protokołu; 

5) decydowanie o sprostowaniu lub uzupełnieniu protokołu z posiedzenia Rady. 

§ 34 

1. W razie tymczasowej niemożności wykonywania funkcji przez Przewodniczącego Samorządu 

może on wskazać jednego spośród członków Rady do wykonywania jego kompetencji. 

2. Przewodniczącym Samorządu Studenckiego nie może być pracownik WSIiE TWP. 

Rozdział 6 

Wybory przedstawicieli do organów samorządu studenckiego. 

§ 35 

Kadencja wszystkich wybieranych władz trwa 2 lata. 
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§ 36 

Wybory do samorządu studenckiego nowej kadencji zarządza samorząd ustępujący przed końcem jego 

kadencji.  

§ 37 

Ustępujący samorząd, w porozumieniu ze starostami poszczególnych lat i rodzajów studiów, 

przedkłada dziekanowi w terminie  14 dni przed upływem kadencji nazwiska pięciu kandydatów na 

członków komisji wyborczej oraz pięciu kandydatów na członków komisji skrutacyjnej, wraz z ich 

pisemną zgodą. Członek komisji nie może ubiegać się o wybór do samorządu.. Spośród zgłoszonych 

dziekan powołuje trzyosobową komisję wyborczą i trzyosobową komisję skrutacyjną i decyzję w tej 

sprawie przekazuje samorządowi oraz ogłasza na tablicach ogłoszeń na terenie Uczelni w terminie 

jednego tygodnia od daty otrzymania propozycji. 

§ 38 

1. Komisja wyborcza ogłasza i przeprowadza wybory do samorządu i czuwa nad tym, aby były 

przeprowadzone zgodnie z regulaminem.  

2. Rozpoczęcie wyborów następuje w dniu wywieszenia ogłoszenia w tej sprawie i wezwania 

studentów do zgłaszania kandydatów do samorządu. 

3. Termin zgłaszania kandydatów wynosi dwa tygodnie od daty ogłoszenia wyborów. 

4. Komunikat w tej sprawie komisja ogłasza na tablicy ogłoszeń oraz za pośrednictwem 

starostów lat, podając sposób i miejsce zgłaszania kandydatów. 

§ 39 

Każdy student WSIiE TWP ma prawo zgłosić jeden raz nazwiska dowolnej liczby kandydatów do 

samorządu studenckiego. 

§ 40 

1. W terminie jednego tygodnia od daty zakończenia zgłoszeń komisja wyborcza ogłasza w 

komunikacie listę nazwisk zgłoszonych kandydatów, którzy zgodzili się kandydować, podając 

je według malejącej liczby zgłoszeń. 

2. Do następnej tury przechodzi, według liczby zgłoszeń, tyle osób, aby liczba kandydatów była 

dwukrotnie większa od liczby członków samorządu, którzy maja być wybrani. W tym samym 

komunikacie komisja podaje miejsce i czas trwania wyborów. 

§ 41 
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1. Komisja wyborcza przygotowuje opieczętowane karty do głosowania w takiej liczbie, aby 

każdy ze studentów mógł oddać jeden głos i wydaje je w czasie trwania wyborów za 

potwierdzeniem każdemu studentowi, który się po nią zgłosi. 

2. Głosować można tylko osobiście i tylko jeden raz. 

3. Nazwiska kandydatów podawane są na kartach do głosowania w kolejności alfabetycznej. 

§ 42 

1. Głosowanie polega na postawieniu na karcie do głosowania w przeznaczonym na to miejscu 

znaku zakreślenia ( krzyżyka) obok nazwiska kandydata, na którego oddaje się głos i 

wrzuceniu jej do urny.  

2. Karty, na których nie zakreślono żadnego nazwiska lub liczba zakreśleń jest większa niż 

podana na karcie, będą liczone jako głosy nieważne. 

3. Jeżeli sposób zakreślenia nie pozwoli na jednoznaczne stwierdzenie, na kogo został oddany 

głos, zakreślenie takie będzie traktowane jako nienapisane, a karta do głosowania jako ważna 

z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. 

§ 43 

1. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna otwiera urnę i przeprowadza liczenie 

oddanych głosów.  

2. Wyniki podawane są w protokole z podaniem następujących danych: liczba oddanych kart,  

liczba nieważnych kart, liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.  

3. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej i przekazują niezwłocznie 

komisji wyborczej wraz z wszystkimi kartami do głosowania. 

§ 44 

1. Komisja wyborcza stwierdza, czy wybory zostały przeprowadzone prawidłowo, oraz ogłasza 

ich wyniki podając w ogłoszeniu nazwiska kandydatów oraz uzyskana przez nich liczbę 

głosów. 

2. Do samorządu wchodzi, według kolejności uzyskanej liczby głosów, taka liczba kandydatów, 

jaka miała zostać wybrana. 

§ 45 

Podpisany przez komisję wyborczą protokół z wyborów  przekazywany jest Rektorowi, a cała 

dokumentacja wyborów wraz z kartami do głosowania zabezpieczana przez czas przewidziany na 

składanie zastrzeżeń i odwołań. 
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§ 46 

1. Wyniki wyborów stają się wiążące, jeżeli w terminie dwóch tygodni od ich ogłoszenia nie 

wpłynie od uprawnionego do Rektora pisemna skarga lub odwołanie. 

2. Rektor przekazuje ją zainteresowanemu w terminie jednego tygodnia. 

§ 47 

Uznanie wyborów decyzja Rektora w całości lub części za nieważne powoduje ich powtórzenie w 

oparciu o przepisy tego regulaminu. 

Rozdział 7 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 48 

Wykładni postanowień niniejszego Regulaminu dokonuje Rada Studentów. 

§ 49 

1. Regulamin Samorządu Studenckiego uchwala Rada Studentów większością ¾ przy obecności 

co najmniej 2/3 regulaminowego składu. 

2. Zmiany Regulaminu Samorządu uchwala Rada Studentów w sposób określony w § 36 ust. 1. 

§ 50 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat Wyższej Szkoły Informatyki i 

Ekonomii TWP jego zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ze Statutem Wyższej 

Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego: …………………………………….. 

Członkowie:…………………………………….. 

                     ……………………………………. 

                     ……………………………………. 

                     ……………………………………. 

                     ……………………………………. 
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