
            
REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 

POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE 
 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 
1. Samorząd Doktorantów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prowadzi 

działalność na terenie uczelni. 
2. Samorząd Doktorantów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie działa  

w granicach określonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce(Dz. U., poz. 1668 z późn. zm.) statutem Uczelni oraz innymi aktami wewnętrznymi 
wydawanymi przez organy Uczelni oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

 
§2 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 
1) PUM/Uczelnia – Pomorski Uniwersytet Medyczny  w Szczecinie, 
2) rektor – Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 
3) władze Uczelni – rektor oraz dziekani Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie, 
4) doktorant – osoba odbywająca kształcenie w szkole doktorskiej Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie lub uczestnik studiów doktoranckich 
prowadzonych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie 

5) samorząd – ogół doktorantów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 
6) statut – statut Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 
7) ustawa –ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. poz. 1668 z późn. zm.) 
8) regulamin – niniejszy Regulamin Samorządu Doktorantów Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 
 

§3 
1. Doktoranci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie tworzą samorząd 

doktorantów. 
2. Organy samorządu prowadzą na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw doktorantów, 

w tym w zakresie spraw socjalno – bytowych oraz kulturalnych. 
3. Przedstawiciele samorządu mogą wchodzić w skład krajowej reprezentacji doktorantów,  

o której mowa w art. 339 ust. 1 ustawy. 
4. Doktoranci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów,  

w szczególności w kołach oraz zespołach artystycznych i sportowych, na zasadach 
określonych w ustawie.  

 
 

§4 
Celem organów samorządu jest w szczególności: 



1) działanie na rzecz polepszania sytuacji doktorantów, 
2) czuwanie nad przestrzeganiem praw doktorantów i ochrona ich interesów, 
3) wspieranie i propagowanie działalności naukowej doktorantów, 
4) organizacja wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej, 
5) integracja środowiska doktorantów. 

 
§5 

Organy samorządu realizują swoje cele poprzez: 
1) wykonywanie swoich uprawnień wynikających z ustawy, statutu oraz innych aktów 

normatywnych, 
2) występowanie w ww. zakresie z wnioskami do władz uczelni, 
3) wyrażanie opinii w sprawach określonych przez ustawę oraz przepisy wewnętrzne  

do władz Uczelni.  
 

§6 
Przedstawiciele doktorantów w organach samorządu: 

1) w swojej działalności kierują się interesem doktorantów oraz dobrem Uczelni. 
2) obowiązani są wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością. 

 
§7 

Każdy członek organów samorządu doktorantów jest zobowiązany m.in. do: 
1) obecności na posiedzeniach organu, którego jest członkiem,  
2) czynnego udziału w pracach organu, którego jest członkiem, 
3) reagowania na sytuacje złego traktowania doktorantów, łamania regulaminów, etc., 
4) dbania o dobro doktorantów i Uczelni, 
5) godnego reprezentowania doktorantów, 
6) przestrzegania regulaminu, statutu, innych aktów prawa wewnętrznego Uczelni  oraz 

prawa powszechnie obowiązującego. 
 

ORGANY SAMORZĄDU 
§8 

1. Organami samorządu doktorantów są: 
1) parlament doktorantów, 
2) przewodniczący parlamentu doktorantów. 

2. Parlament doktorantów jest organem uchwałodawczym.  
3. Przewodniczący jest organem wykonawczym parlamentu doktorantów. 

 
PARLAMENT DOKTORANTÓW 

§9  
1. Parlament  doktorantów liczy 6 członków.   
2. Kadencja parlamentu doktorantów trwa 2 lata, z zastrzeżeniem, że jego członkowie pełnią 

funkcje do czasu wyboru członków na nową kadencję 



3. Do czasu wygaśnięcia studiów doktoranckich parlament doktorantów składa się z 
przedstawicieli studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej.  

4. W kadencji 2019-2021 w skład parlamentu wchodzą: 
1) jeden doktorant ze szkoły doktorskiej,  
2) pięciu doktorantów ze studiów doktoranckich. 

5. W kadencji 2021-2023 w skład parlamentu wchodzą:  
1) 5 doktorantów ze szkoły doktorskiej, 
2) 1 doktoranta ze studiów doktoranckich. 

 
§10 

1. Parlament doktorantów na pierwszym posiedzeniu, o którym mowa w §14 ust. 2, wybiera 
ze swojego grona  przewodniczącego. 

2. Przewodniczący parlamentu wybierany jest w głosowaniu tajnym, zwykłą większością 
głosów.  

3. Funkcja przewodniczącego parlamentu, upływa wraz z końcem kadencji parlamentu, 
zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Przewodniczący parlamentu może zostać odwołany z pełnionej funkcji w każdym czasie na 
wniosek: 
1) co najmniej 20% wyborców, 
2) co najmniej  2/3 członków parlamentu. 

5. Odwołanie, o którym mowa w ust. 4 następuje w głosowaniu tajnym większością 
bezwzględną.  

6. W przypadku odwołania przewodniczącego parlamentu, wybory przewodniczącego  
przeprowadza się na najbliższym posiedzeniu parlamentu doktorantów.  Odwołanie z 
funkcji przewodniczącego nie jest tożsame z utratą mandatu członka parlamentu. 
 

§11 
1. Przewodniczący parlamentu wybiera spośród członków parlamentu swojego zastępcę i 

sekretarza. 
2. Odwołanie z funkcji, o których mowa w ust. 1, nie jest tożsame z utratą mandatu członka 

parlamentu. 
 

§12 
1. Decyzje parlamentu zapadają w formie uchwał, bezwzględną większością głosów, przy 

obecności co najmniej 2/3 członków parlamentu. 
2. Uchwały parlamentu doktorantów w sprawach: 

1) przyjęcia albo zmiany regulaminu szkoły doktorskiej, 
2) zmiany regulaminu studiów doktoranckich 
3) zmiany niniejszego regulaminu, 

- zapadają większością trzech czwartych pełnego składu parlamentu. 
 
 

§13 



1. Parlament doktorantów odbywa posiedzenia w miarę potrzeb.   
2. Posiedzenia parlamentu są jawne, z wyjątkiem posiedzeń, które odbywają się  

z wyłączeniem jawności. W sprawach personalnych oraz w innych sprawach, (o ile 
niniejszy regulamin tak stanowi), parlament podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym. 

3. Wyłączenie jawności, nie dotyczy przedstawiciela rektora,  o którym mowa w § 15 ust. 2. 
 

                                                             §14 
1. Posiedzenia parlamentu doktorantów zwołuje przewodniczący parlamentu z inicjatywy 

własnej albo na wniosek: 
1) władz Uczelni   
2) 20% wyborców, 
3) 50% członków parlamentu doktorantów, 
- przy czym posiedzenie takie winno się odbyć w terminie do 14 dni od daty złożenia 
   wniosku o zwołanie posiedzenia.  

2. Pierwsze po wyborach posiedzenie parlamentu doktorantów zwołuje i mu przewodniczy  
przewodniczący komisji wyborczej. 

 
§15 

1. Przewodniczący informuje członków parlamentu  o terminie posiedzenia minimum 7 dni 
przed jego terminem, chyba że dobro Uczelni wymaga zwołania posiedzenia w trybie 
natychmiastowym.  

2. Rektor ma prawo oddelegować na posiedzenie swojego przedstawiciela.  
3. Z posiedzeń parlamentu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na danym 

posiedzeniu członkowie parlamentu. Protokół wraz z listą obecności jest jedynym 
dokumentem potwierdzającym przebieg posiedzenia. Z treści protokołu, (jeżeli nie 
nastąpiło wyłączenie jawności), wynika przebieg głosowania. Członek parlamentu, który 
nie głosował za uchwałą zaznacza w protokole zdanie odrębne.  

4. W przypadku, gdy została wyłączona jawność głosowania, w protokole wymienia się 
jedynie ilość głosów oddanych za, przeciw i wstrzymujących się. W takim przypadku 
podpisy członków uczestniczących w posiedzeniu mogą zostać zastąpione protokole listą 
obecności.  

5. W posiedzeniach parlamentu, (z wyjątkiem posiedzeń, gdzie jawność została wyłączona), 
mogą brać udział również osoby spoza parlamentu, z prawem zgłaszania na koniec 
posiedzenia wniosków do protokołu. 

 
§16 

Do kompetencji parlamentu należy w szczególności: 
1) określenie kierunków działalności samorządu, 
2) uchwalanie regulaminu samorządu lub uchwalanie zmian do tego regulaminu, 
3) opiniowanie i zgłaszanie władzom Uczelni  własnych propozycji uchwał lub innych 

decyzji w sprawach dotyczących doktorantów, 
4) współpraca z działającymi w Uczelni  organizacjami doktorantów, 
5) współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących doktorantów w zakresie i na 

zasadach przewidzianych w ustawie, statucie, innych aktach normatywnych oraz w 
regulaminie, 



6) wyrażanie zgody na przyjęcie albo zmianę regulaminu studiów doktoranckich oraz 
szkoły doktorskiej, 

7) wyrażanie zgody na powołanie kierownika studiów doktoranckich oraz dyrektora 
szkoły doktorskiej, 

8) opiniowanie planów i programów studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej, 
9) delegowanie przedstawicieli do kolegialnych organów Uczelni, 
10) powoływanie komisji będących jego organami opiniodawczymi, 
11) decydowanie w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez 

Uczelnię na sprawy studenckie, , 
12) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej albo strajku, przy 

zachowaniu przepisów ustawy. 
 

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU DOKTORANTÓW 
§17 

1. Przewodniczący kieruje działalnością parlamentu, a w szczególności: 
1) kieruje pracami parlamentu doktorantów, 
2) reprezentuje parlament doktorantów na zewnątrz, 
3) dysponuje środkami finansowymi samorządu, 
4) zwołuje i prowadzi posiedzenia parlamentu doktorantów, 
5) przygotowuje i przekazuje do publikacji sprawozdanie i rozliczenie, o których mowa 

w art.110 ust 5 ustawy, 
6) dba o przestrzeganie regulaminu, 
7) odpowiada na pisma skierowane do parlamentu doktorantów. 

2. Przewodniczący podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania samorządu doktorantów, 
niezastrzeżone dla parlamentu doktorantów. 

 
§18 

1. Przewodniczący kieruje działalnością parlamentu przy pomocy swoich zastępców i 
sekretarza. 

2. Zastępca przewodniczącego parlamentu: 
1) podejmuje działania wyznaczone przez przewodniczącego parlamentu, a pierwszy 

zastępca przewodniczącego parlamentu nadto: 
1) zastępuje przewodniczącego parlamentu podczas jego nieobecności, 
2) w przypadku odwołania przewodniczącego z funkcji lub utraty przez niego 

mandatu wykonuje jego prawa i obowiązki – do czasu wyboru nowego 
przewodniczącego.  

3. Sekretarz parlamentu doktorantów: 
1) sporządza protokół z posiedzeń parlamentu doktorantów,  
2) prowadzi rejestr uchwał parlamentu doktorantów, 
3) przygotowuje projekty odpowiedzi do pism skierowanych do parlamentu 

doktorantów, 
4) sporządza listę obecności na posiedzeniach parlamentu doktorantów, 
5) przekazuje władzom uczelni odpisy podjętych przez parlament doktorantów uchwał. 



 
PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELI DOKTORANTÓW 

 W ORGANACH SAMORZĄDU 
                                                     

WYGASNIĘCIE MANDATU 
§19 

Mandat przedstawiciela doktorantów w organach samorządu wygasa wskutek: 
1) upływu kadencji, 
2) ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej lub studiach doktoranckich 
3) złożenia rezygnacji z mandatu, 
4) skreślenia z listy doktorantów, 
5) prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną przez rektora lub komisję dyscyplinarną 

albo skazania wyrokiem sądowym, 
6) odwołania, 
7) podjęcia przez parlament uchwały o działaniu członka parlamentu, które jest sprzeczne 

z interesem ogółu doktorantów, uchybiające godności doktoranta lub godzące w dobre 
imię uczelni i doktorantów. 

                                                                    
ZAWIESZENIE I UTRATA MANDATU 

§20 
1. Mandat członka parlamentu zostaje zawieszony na skutek:  

1) zawieszenia w prawach doktoranta, z przyczyn określonych w odrębnych przepisach, 
2) udzielenia rocznego urlopu dziekańskiego.  

2. Mandat członka parlamentu może zostać zawieszony na skutek: długotrwałej niezdolności 
do wykonywania swoich obowiązków spowodowanej np. chorobą  bądź wyjazdem na 
stypendium naukowe. W każdej takiej sprawie decyzja podejmowana jest indywidualnie 
przez Komisję Wyborczą. 

3. Członek parlamentu może utracić mandat w przypadku dwukrotnej nieusprawiedliwionej 
nieobecności na posiedzeniu parlamentu.   

4. Zawieszenie lub utratę mandatu stwierdza przewodniczący komisji wyborczej. 
 

PRAWA WYBORCZE I WYBORY 
§21 

1. Wybory przedstawicieli do parlamentu prowadzi komisja wyborcza w składzie min. 3 
osobowym.  

2. Komisję  wyborczą powołuje parlament. 
3. Kadencja komisji wyborczej trwa dwa lata od chwili wyboru, jednakże jej członkowie 

pełnią funkcje do czasu powołania komisji wyborczej na nową kadencję.  
4. Komisja wyborcza uchwala szczegółowy regulamin wyborów, z uwzględnieniem 

przepisów regulaminu, uchwala szczegółowy harmonogram czynności wyborczych oraz 
ustala wzory dokumentów, które będą stosowane w danych wyborach. 

5. Szczegółowy regulamin wyborów i harmonogram, o których mowa w ust. 4, podawany 
jest niezwłocznie do wiadomości doktorantów. 

§22 



1. Przedstawiciele doktorantów do parlamentu wybierani są w głosowaniu tajnym,  
z nieograniczonej liczby kandydatów będących doktorantami Uczelni, w wyborach 
większościowych, powszechnych, bezpośrednich i równych. 

2. Prawo zgłoszenia przedstawiciela studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej do 
parlamentu doktorantów mają odpowiednio doktoranci studiów doktoranckich  lub  
doktoranci szkoły doktorskiej. 

 
§23 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu doktorantowi. 
2. Bierne prawo wyborcze służy każdemu doktorantowi, z wyjątkiem doktoranta: 

1) karanego w okresie studiów prawomocnym orzeczeniem właściwej komisji 
dyscyplinarnej, 

2) skazanego prawomocnym wyrokiem sądu, 
3) zawieszonego w okresie przeprowadzania wyborów w prawach doktoranta, 
4) doktorantów  będących członkami komisji wyborczej. 

 
§24 

1. Wybory odbywają się w wyznaczonym przez komisję wyborczą lokalu wyborczym  
i prowadzone są w godzinach przez nią ustalonych. 

2. Wybory odbywają się osobno dla studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej na 
podstawie sporządzonych list wyborczych. 

3. Przed rozpoczęciem wyborów komisja wyborcza prowadząca wybory sprawdza czy urna 
wyborcza jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią, którą zrywa się dopiero 
po zakończeniu wyborów.  

 
§25 

Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym powinno 
znajdować się co najmniej 2 członków komisji wyborczej prowadzącej wybory. 
 

§26 
1. Przed wydaniem karty do głosowania, wyborca okazuje członkom komisji legitymację, 

dowód osobisty albo inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w odpowiedniej rubryce 

właściwego spisu wyborców, a komisja wyborcza wydaje wyborcy kartę do głosowania. 
3. Wyborca głosuje na określonego kandydata stawiając znak X w kratce przy nazwisku 

kandydata, a następnie kartę wrzuca do urny. 
 

§27 
Głos jest nieważny w przypadku, gdy: 

1) skreślono znak X przy większej liczbie kandydatów niż liczba wybieranych 
przedstawicieli, 

2) przy nazwisku kandydata postawiono znak inny niż X, 
3) nie oddano głosu na żadnego kandydata. 
4) karta jest przedarta lub naddarta. 



 
§28 

1. Wyborów nie powinno się  przerywać. 
2. W przypadku konieczności przerwania wyborów, komisja wyborcza zabezpiecza wlot 

urny wyborczej. Następnie sporządza protokół określający przyczynę przerwania wyborów 
oraz przewidywany termin na jego wznowienie. Stosowną informację w tym zakresie, 
komisja wywiesza w lokalu wyborczym.    

 
§29 

1. W lokalu wyborczym zabroniona jest agitacja wyborcza. 
2. W lokalu wyborczym umieszcza się wyłącznie obwieszczenia wyborcze oraz informacje  

o sposobie głosowania. 
 

§30 
1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja wyborcza ustala liczbę wydanych kart 

do głosowania w oparciu o listy/spisy wyborcze, a następnie w obecności członków, 
komisji, którzy brali udział w głosowaniu,  otwiera urnę i dokonuje przeliczenia 
znajdujących się w niej kart do głosowania. 

2. Na podstawie ww. kart do głosowania, komisja ustala liczbę głosów ważnie oddanych  
 oraz nieważnych na każdego z kandydatów i na tej podstawie sporządza protokół.  

3. W protokole wyborczym stwierdza się w szczególności: 
1) liczbę osób uprawnionych do głosowania, 
2) liczbę wyborców, która wzięła udział w wyborach, 
3) liczbę oddanych kart do głosowania, 
4) liczbę głosów nieważnych, 
5) liczbę głosów ważnie oddanych na każdego z kandydatów. 

4. W protokole wyborczym podaje się również informację o czasie rozpoczęcia  
i zakończenia wyborów oraz omawia się inne istotne okoliczności mające wpływ na 
przebieg wyborów. 

5. Protokół wyborczy podpisują członkowie komisji wyborczej przeprowadzającej wybory.  
 

§ 31 
Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu wyborczego, komisja wyborcza podaje do 
wiadomości wyniki wyborów, poprzez opublikowanie na stronie internetowej Parlamentu 
Doktoratów. 
 

§32 
1. Za wybranych  do parlamentu doktorantów uważa się tych kandydatów, którzy  

w granicach wybieranej liczby mandatów otrzymali kolejno najwyższą liczbę głosów 
ważnie oddanych. 

2. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, uprawniających do 
uzyskania mandatu , komisja wyborcza dokonuje wyboru kandydata, spośród tych, którzy 
uzyskali jednakową liczbę głosów, w drodze losowania.  

 



§33 
Komisja wyborcza opracowuje sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów, które 
przedstawia parlamentowi doktorantów na pierwszym po wyborze posiedzeniu. 

 
§34 

1. Komisja wyborcza przeprowadza również wybory uzupełniające do parlamentu,  
w przypadku wygaśnięcia lub utraty mandatu przez członka parlamentu.   

2. Wybory uzupełniające przeprowadza się niezwłocznie od daty stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Wyborów uzupełniających można nie przeprowadzać, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy, jednakże pod warunkiem, iż skład parlamentu nie utracił mocy 
prawnej ( quorum ) do podejmowania uchwał.   

4. Kadencja członka parlamentu wybranego w wyborach uzupełniających upływa wraz  
z końcem danej kadencji.   

 
WYBORY DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW I SENATU UCZELNI  

§35 
1. Wybory doktorantów do uczelnianego kolegium elektorów prowadzi  komisja wyborcza 

w sposób określony niniejszym Regulaminem oraz regulaminem wyborów przedstawicieli 
doktorantów do uczelnianego kolegium elektorów. 

2. Regulamin wyborów, o którym mowa w ust. 1, nie może naruszać przepisów ustawy  
 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. 
zm.) ,Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz terminów 
ustalonych w kalendarzu czynności wyborczych Uczelni i pod tym względem podlegają 
nadzorowi Uczelnianej Komisji Wyborczej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w 
Szczecinie.   

 
§36 

1. Terminy zgłaszania kandydatur oraz harmonogram wyborów do uczelnianego kolegium 
elektorów ustala komisja wyborcza w sposób zgodny z kalendarzem czynności 
wyborczych Uczelni, ustalonym przed wyborami. 

2. Liczbę przedstawicieli doktorantów  w senacie ustala Uczelniana Komisja Wyborcza 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie według zasad określonych 
Statutem. 

3. Kadencja elektorów rozpoczyna się w dniu wyborów do uczelnianego kolegium elektorów 
i trwa do rozpoczęcia kolejnej kadencji elektorów. 

 
                                                            §37 

1. Przedstawiciela doktorantów do senatu wybiera parlament doktorantów w głosowaniu 
tajnym. 

2. Kadencja przedstawiciela doktorantów do senatu trwa od momentu jego wyboru do czasu 
wyboru kolejnego przedstawiciela. 

3. Prawo zgłaszania kandydata do senatu uczelni przysługuje każdemu doktorantowi. 
Kandydatury zgłasza się do przewodniczącego parlamentu. Uchwałę w sprawie powołania 
do senatu Uczelni przedstawiciela doktorantów  przewodniczący parlamentu przekazuje 
niezwłocznie rektorowi. 



4. Senator może zostać odwołany większością trzech czwartych pełnego składu parlamentu. 
 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 
§38 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
1668 z późn. zm.), ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), aktów wewnętrznych 
Uczelni w treści obowiązującej w dniu ich rozpoznawania.   

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez rektora jego zgodności 
ze statutem i ustawą.  

3. Wraz z  wejściem  w  życie  niniejszego  regulaminu  traci  moc  dotychczas  obowiązujący 
Regulamin Samorządu Doktorantów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w 
Szczecinie, uchwalony Uchwałą  Parlamentu Doktorantów  z dnia  ..... z późn. zm.   
 


