Statut Rady Kół Naukowych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przepisy ogólne
§1
1. Rada Kół Naukowych, zwana dalej „Radą”, jest ciałem doradczym i pomocniczym
w sprawach związanych ze studenckim ruchem naukowym, działającym przy
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanym dalej „UAM”.
2. Radę tworzą przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich Kół Naukowych,
zwanych dalej „Kołami”, działających na UAM.
3. Uczestnictwo w pracach Rady

przez Koła o których mowa w ust. 2. jest

dobrowolne.
4. Warunkiem uczestniczenia Koła w pracach Rady jest uprzednie zatwierdzenie
statutu Koła przez Prorektora ds. Studenckich UAM i wpisanie do Rejestru
Organizacji Studenckich i Doktoranckich.
5. Rada Kół Naukowych może uczestniczyć, na zasadach określonych w myśl ust.
1, w procedurze rejestracji Koła, o której mowa w ust. 4.
6. Rada działa w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
w szczególności ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisy wewnętrzne
obowiązujące na UAM, w szczególności Statut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2006 r., zwanego dalej „Statutem UAM” oraz Statut
Rady Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwany dalej
„Statutem”.
7. Rada nie posiada osobowości prawnej.
8. Rada nie prowadzi działalności gospodarczej.
§2
Celami Rady są w szczególności:
a)

działanie na rzecz rozwoju i integracji studenckiego ruchu naukowego,

poprzez organizowanie, wspieranie i propagowanie go;

b)

inspirowanie i pomoc w rozwijaniu pracy naukowej studentów i studentek oraz

upowszechnianie wiedzy;
c)

propagowanie osiągnięć kół naukowych i organizacji studenckich;

d)

organizowanie spotkań, zebrań i seminariów;

e)

ułatwianie przepływu informacji, wymiany doświadczeń i osiągnięć między

kołami naukowymi i organizacjami studenckimi.
§3
1. Organami Rady Kół Naukowych są:
a) Prezydium Rady Kół Naukowych, zwane dalej „Prezydium”;
b) Wydziałowe Rady Kół Naukowych, zwane dalej „WRKN”
2. Prezydium tworzą Przedstawiciele i Przedstawicielki Wydziałów UAM.
3. Wydziałowe Rady Kół Naukowych tworzą Przedstawiciele i Przedstawicielki Kół
z poszczególnych Wydziałów UAM.
Prezydium
§4
1. Kołom, o których mowa w § 1 pkt. 1, każdego Wydziału przysługuje prawo wyboru
jednego Przedstawiciela/Przedstawicielki do Prezydium

spośród studentów i

studentek będących członkami/członkiniami Kół Naukowych, działających na danym
Wydziale.
2. Na Przedstawiciela/Przedstawicielkę do Prezydium mogą kandydować również
studenci i studentki ostatnich lat studiów.
3. Każda osoba wybrana do Prezydium może reprezentować tylko jeden Wydział.
4. Wybór nowego Przedstawiciela/Przedstawicielki do Prezydium odbywa się nie
później niż 30 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydium na zebraniu
WRKN właściwej dla danego Wydziału UAM.
5. Tryb przeprowadzania wyboru Przedstawiciela/Przedstawicielki do Prezydium
określa każda WRKN z zastrzeżeniem postanowień Statutu.

6. Tryb przeprowadzania wyboru Przedstawiciela/Przedstawicielki o którym mowa
w ust. 5. uwzględniać musi sporządzenie, dla celów dowodowych, dokumentu
potwierdzającego wybór Przedstawiciela/Przedstawicielki.
7. Dokument o którym mowa w ust. 6. podpisują Przedstawiciele Kół obecni
przy wyborze Przedstawiciela/Przedstawicielki.
§5
Kadencja Prezydium trwa jeden rok i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia, a upływa z
dniem 31 grudnia.
§6
1. Mandat członka/członkini Prezydium wygasa w przypadku:
a) skreślenia z listy studentów i studentek na skutek okoliczności wymienionych w §§
53-54 Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
b) ukończenia studiów;
c)

złożenia

na

ręce

Przewodniczącego/Przewodniczącej,

Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczącej albo Sekretarza/Sekretarz rezygnacji
w formie pisemnej;
d) upływu kadencji na którą został wybrany/została wybrana;
e) odwołania przez WRKN na wniosek Prezydium lub WRKN z powodu naruszenia:
powszechnie

obowiązujących

przepisów

prawa,

przepisów

wewnętrznych

obowiązujących na UAM, postanowień Statutu, zasad współżycia społecznego lub
rażącego niewywiązywania się ze swoich obowiązków;
f) śmierci.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka/członkini Prezydium przed upływem
jego/jej

kadencji

WRKN

wybiera

na

najbliższym

posiedzeniu

jego/jej

następcę/następczynię.
3. Kadencja osoby wybranej w trybie ust. 2. kończy się wraz z kadencją Prezydium
w skład

którego

w Prezydium.
4.

wchodziła

osoba

będąca

jej

poprzednikiem/poprzedniczką

§7
Do funkcji Prezydium należą w szczególności:
a)

reprezentowanie interesów Kół Naukowych UAM, z poszanowaniem zasady

równości i partnerstwa;
b)

opiniowanie wniosków Kół Naukowych o przyznanie dofinansowania;

c)

opiniowania na wniosek Prorektora ds. Studenckich UAM działalności innych

organizacji studenckich działających w ramach UAM;
d)

inne zadania powierzone przez Prorektora ds. studenckich UAM.
§8

1. Koła Naukowe przed złożeniem wniosków o których mowa w § 7 lit. b. mogą
zasięgnąć opinii Prezydium.
2. Wniosek

o zasięgnięcie

opinii

Prezydium

składa

się

za

pośrednictwem

Przedstawiciela/Przedstawicielki właściwego dla danego Wydziału UAM.
3. W przypadku gdy wnioski, o których mowa w § 7 lit. b. dotyczą projektów
organizowanych wspólnie przez Koła Naukowe dwóch albo więcej Wydziałów UAM,
wówczas wystarczy złożenie jednego wniosku o zasięgnięcie opinii Prezydium za
pośrednictwem Przedstawiciela/Przedstawicielki z Wydziału UAM na którym działa
jedno z Kół Naukowych biorących udział w projekcie.
4. Wnioski o których mowa w ust. 2. i ust. 3. wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Opinia Prezydium nie jest wiążąca dla podmiotu udzielającego dofinansowanie.

§9
Prezydium może wystawiać dokumenty uczestnictwa w pracach Prezydium lub
poszczególnych Kół Naukowych UAM dla osób aktywnie działających w studenckim
ruchu naukowym UAM.
§ 10

Prezydium podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności, co
najmniej ½ uprawnionych członków i członkiń, z wyjątkami zastrzeżonymi w Statucie.
§ 11
1. Prezydium ze swojego grona wybiera:
a) Przewodniczącego/Przewodniczącą;
b) Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczącą;
c) Sekretarza/Sekretarz.
2. Wybory osób, określonych w § 12 pkt. 1, odbywają się w drodze głosowania na
pierwszym

posiedzeniu

Prezydium,

zwołanego

przez

ustępującego

Przewodniczącego/ustępującą Przewodniczącą na 21 dni przed upływem kadencji.
3. Kadencja osób, określonych w § 12 pkt. 1, upływa wraz z upływem kadencji
Prezydium.
§ 12
Do zadań Przewodniczącego/Przewodniczącej Prezydium należą w szczególności:
a)

zwoływanie spotkań Rady, co najmniej 4 razy w roku kalendarzowym;

b)

zwoływanie posiedzeń Prezydium na wniosek członka/członkini Prezydium;

c)

koordynowanie prac Prezydium;

d)

reprezentowanie Rady przed władzami UAM;

e)

reprezentowanie Rady na zewnątrz;

f)

zwołanie pierwszego posiedzenia nowego Prezydium po zakończeniu

kadencji ustępującego Prezydium;
g)

przedstawianie co najmniej raz do roku sprawozdania z działalności

Prezydium: Radzie i władzom UAM.
§ 13
Do

zadań

Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczącej

Prezydium należą

szczególności:
a)

wspomaganie pracy Przewodniczącego/Przewodniczącej Prezydium;

w

b)

zastępowanie

Przewodniczącego/Przewodniczącej

Prezydium

w

czasie

jego/jej nieobecności.
§ 14
Do zadań Sekretarza/Sekretarz Prezydium należą w szczególności:
a)

prowadzenie

dokumentacji

działalności

Prezydium,

w szczególności

dokumentacji finansowej;
b)

protokołowanie spotkań Rady oraz posiedzeń Prezydium;

c)

zawiadamianie członków i członkiń Rady o terminie i miejscu spotkań Rady;

d)

informowanie o posiedzeniach Prezydium.

WRKN
§ 15
1. W skład WRKN wchodzą:
a) Po jednym przedstawicielu/przedstawicielce z każdego Koła Naukowego
działającego na danym Wydziale UAM, chyba że zachodzą przypadki o których
mowa w ust. 1 lit. b, c albo d;
b) Jeżeli na danym Wydziale istnieje wyłącznie jedno Koło Naukowe, wówczas może
delegować do WRKN do siedmiu osób;
c) Jeżeli na danym Wydziale istnieją wyłącznie dwa Koła Naukowe, wówczas każde
z nich z osobna może delegować do WRKN do czterech osób;
d) Jeżeli na danym Wydziale istnieją wyłącznie trzy Koła Naukowe, wówczas każde z
nich z osobna może delegować do WRKN do trzech osób;
e) Przewodniczący/Przewodnicząca WRKN danego Wydziału UAM, którym jest
Przedstawiciel/Przedstawicielka danego wydziału do Prezydium;
f) Wiceprzewodniczący/Wiceprzewodnicząca WRKN danego Wydziału UAM;
g) Sekretarz WRKN danego Wydziału UAM.
2.

Osoby

o których

mowa

w ust.

1

lit.

e,

przedstawicielami/przedstawicielkami w rozumieniu

fig

mogą

być

również

ust. 1 lit. a przy czym nie

przysługuje im z tego tytułu prawo do dodatkowego głosu.

3.

Sposób

delegowania

przedstawicieli/przedstawicielek

poszczególnych

Kół

Naukowych do WRKN określają one same. W przypadku braku odmiennych ustaleń
poszczególne Koła Naukowe reprezentuje przedstawiciel/przedstawicielka ich
statutowych władz.
4. Kadencja osób o których mowa w ust. 1. lit e, f i g pokrywa się z kadencją
Prezydium.
5. Osoby o których mowa w ust. 1. lit e, f i g mogą brać udział w zebraniach
Prezydium. Przysługuje im wówczas głos doradczy.
§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych w § 14 do WRKN stosuje się odpowiednio
przepisy odnoszące się do Prezydium z wyłączeniem §§ 9 i 17;
2. Odpowiednie stosowanie o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wydziałowy
charakter WRKN i współpracę WRKN z Prezydium.
Zmiana Statutu
§ 17
1.

Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Prezydium, podjętej

bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do
głosowania.
2.

Pisemne wnioski z propozycjami zmian w Statucie mogą przedkładać

Przewodniczącemu/Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącemu/Wiceprzewodniczącej
lub Sekretarzowi/Sekretarz:
a)

Przedstawiciele/Przedstawicielki,

b)

WRKN.

3.

Wnioski o których mowa w ust. 2. Prezydium rozpatruje bezzwłocznie, chyba

że wniosek, który został złożony, w swojej treści zawiera takie same propozycje, jak
te, które Prezydium już wcześniej rozpatrzyło, wówczas wniosek taki pozostawia się
bez rozpatrzenia o czym informuje się wnioskodawcę/wnioskodawczynię.

Przepis końcowy
§ 18
Statut

wchodzi

w życie

z

dniem

1 grudnia

2011

roku.

