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UCHWAŁA 
Wydziałowej Rady Samorządu Studentów 

Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej  
z dnia 1 października 2018 roku 

 
Regulamin starosty roku 

 na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej. 
 

§ 1. 
 

Starosta jest przedstawicielem studentów swojego roku przed Władzami Wydziału, 
nauczycielami akademickimi oraz przed organami Wydziałowej Rady Samorządu Studentów. 
 

§ 2. 
 

1. Starostą roku może zostać tylko osoba studiująca na danym roku. 
2. Kadencja starosty trwa przez cały okres studiów, jeżeli nie wystąpią okoliczności 

wymienione w pkt. 3. 
3. Kadencja starosty zostaje zakończona w przypadku: 

1) ukończenia lub przerwania studiów; 
2) niezaliczenia roku; 
3) zrzeczenia się funkcji; 
4) odwołania z funkcji; 
5) nieobecności na uczelni lub utrudnionego kontaktu. 

 
§ 3. 

 
1. Wybór starosty powinien zostać dokonany nie później niż 30 dni od rozpoczęcia roku 

akademickiego.  
2. Wybory starosty ogłasza opiekun roku w porozumieniu z Prodziekanem ds. studenckich. 
3. Wybory starosty przeprowadza opiekun roku. 
  

§ 4. 
 
1. Kandydaci na starostów zgłaszają swoje kandydatury do opiekuna roku w terminie 7 dni 

od ogłoszenia wyborów. 
2. W przypadku braku kandydatów termin, o którym mowa w ust. 1 zostaje przedłużony do 

14 dni. 
3. W przypadku niezgłoszenia się żadnego kandydata po terminie, o którym mowa w ust. 2, 

starosta zostaje wskazany z urzędu przez opiekuna roku. 
 

§ 5 . 
 

1. Starosta wybierany jest spośród studentów danego roku większością głosów. 
2. Wyborów dokonuje się przy obecności co najmniej połowy studentów danego roku. 
3. Uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniu są wszyscy studenci danego roku. 
4. Po ogłoszeniu wyników wyborów, starosta podaje studentom swojego roku adres poczty 

elektronicznej, a opiekunowi roku również numer telefonu. 
5. Starosta roku potwierdza swój wybór pracownikowi dziekanatu prowadzącemu dany 

kierunek studiów. 
 

§ 6. 
 

1. Odwołania starosty dokonują studenci danego roku podczas zebrania odwoławczego. 
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2. Zebranie odwoławcze zwołuje opiekun roku na wniosek co najmniej 20% studentów 
danego roku/grupy/specjalności. 

3. Studenci odwołują starostę zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3/5 
studentów danego roku. 

4. Po zakończeniu procedury odwoławczej wybór nowego starosty przebiega zgodnie 
z niniejszym Regulaminem i powinien zostać dokonany w ciągu 30 dni od daty odwołania 
starosty. 

 
§ 7 . 

1. Starosta roku: 
1) reprezentuje studentów roku; 
2) współpracuje z opiekunem roku i dziekanatem; 
3) występuje do Prodziekana ds. studenckich z wnioskiem o zmianę wykładowcy lub 

prowadzącego ćwiczenia na prośbę studentów, których reprezentuje; 
4) na wniosek zainteresowanego studenta uczestniczy w egzaminie komisyjnym; 
5) podejmuje inne działania dyktowane zadaniami Samorządu niezastrzeżone dla 

innych organów; 
2. Starosta powinien: 

1) dbać o sprawy bieżące dotyczące całego roku; 
2) pomagać studentom swojego roku w kontaktach z prowadzącymi zajęcia, władzami 

Wydziału i organami Samorządu Studentów; 
3) kontaktować się z prowadzącymi zajęcia celem ustalania spraw organizacyjnych, w 

szczególności terminu oraz miejsca egzaminu/zaliczenia przedmiotu;  
4) ustalenia poczynione przez starostę z prowadzącymi są wiążące dla wszystkich 

studentów danego roku; 
5) kontaktować się z Prodziekanem ds. studenckich i dziekanatem oraz koordynować 

sprawy organizacyjne dla całego roku. 
 

§ 8 . 
 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. po zatwierdzeniu przez WRSS 
i Dziekana Wydziału. 
 
 
Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów 
 


