Statut
Koła Naukowego Socjologii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

§ 1. NAZWA
Pełna nazwa Koła Naukowego brzmi: „ Naukowe Koło Socjologów”

§ 2. SIEDZIBA I TEREN DZIAŁALNOŚCI
Członkami Koła Naukowego mogą być studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie.

§ 3. STATUS ORGANIZACYJNY
Koło Naukowe Studentów Socjologii jest niezależną samorządną organizacją o charakterze
naukowym i samokształceniowym, działającą przy Katedrze Socjologii Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 4. MOŻLIWOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ
Koło Naukowe może przystępować do krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym
lub podobnym profilu działalności.

§ 5. EMBLEMATY KOŁA
1. Koło Naukowe może używać znaku graficznego, wyróżniającego je wśród innych
organizacji, zwanego dalej Logo.
2. Znak ten stanowi własność Koła Naukowego i podlega ochronie prawnej.

§ 6. OKRES DZIAŁALNOŚCI
Czas działania Koła Naukowego jest nieokreślony.

§ 7. CELE I ZADANIA
Celem działalności Koła jest popularyzacja socjologii oraz pogłębianie wiedzy, rozwijanie
zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie socjologii poprzez prowadzenie
działalności naukowo-badawczej zainicjowanej przez członków Koła lub osoby postronne,
polegającej na aktywności indywidualnej lub zespołowej członków Koła, takiej jak:
poszukiwanie źródeł informacji,
prowadzenie badań,
analizowanie danych,
opracowywanie wyników,
sporządzanie raportów,
pisanie prac.

2. Do zadań Koła Naukowego należy:
1) rozwijanie i kształtowanie wiedzy naukowej i umiejętności w zakresie socjologii
wśród studentów,
2) prowadzenie w ramach i pod patronatem Uczelni prac naukowo-badawczych w celu
wyrobienia samodzielności poznawczej,
3) promowanie Uczelni,
4) rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów w zakresie
socjologii,
5) rozwijanie krajowych i międzynarodowych kontaktów i studenckiego ruchu
naukowego,
6) rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła
Naukowego,
7) zdobywanie umiejętności praktycznych z zakresu socjologii,
8) nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami
akademickimi zajmującymi się pokrewną problematyką.
3. Program naukowy Koła na dany rok akademicki uchwala zebranie członków na
wniosek Zarządu.
§ 8. ŚRODKI REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ
Cele i zadania, o których mowa w § 7, realizowane są w szczególności poprzez:
1) samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie zebrań
naukowych i paneli dyskusyjnych, debat oksfordzkich, prelekcji i spotkań z
autorytetami,
2) organizowanie odczytów, wykładów, warsztatów oraz sesji naukowych i
dydaktycznych itp.,
3) udział członków Koła w studenckich konkursach o tematyce zbieżnej z profilem Koła,
4) inne formy działalności społecznej, zgodne z założeniami niniejszego statutu.

§ 9. CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
1. Do Koła Naukowego przystąpić mogą studenci Wydziału Nauk Społecznych,
niezależnie od trybu i formy podjętych studiów, którzy popierają cele Koła oraz
deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.
2. Prawa i obowiązki członków:
1) Członkowie Koła mają prawo:
brać udział w działalności Koła Naukowego,
uczestniczyć w zebraniach KNS,
inicjatywy uchwałodawczej na Walnym Posiedzeniu,
wybierać Zarząd Koła oraz mieć możliwość bycia wybranym do Zarządu,
uzyskiwania informacji na temat prac Zarządu,
korzystania z wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu KNS na
zasadach ustalonych przez Zarząd Koła,
zgłaszania wniosków i zapytań podczas zebrań i Walnego Posiedzenia.
ubiegania się o zaświadczenie o swojej działalności w Kole. Każde zaświadczenie
może zostać wystawione i podpisane wyłącznie przez prezesa lub zastępcę prezesa
KNS, w porozumieniu z opiekunem Koła pod warunkiem czynnego udziału w pracy
Koła Naukowego.
2) Członkowie Koła mają obowiązek:
brania czynnego udziału w działalności Koła,
przestrzegania

Statutu,

uchwał

Walnego

Posiedzenia

Koła

Naukowego,

rozporządzenia Zarządu KNS,
dbania o dobre imię Katedry Socjologii UWM w Olsztynie.

3) Utrata członkostwa w Kole Naukowego następuje w przypadku:
złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
uchylania się od uczestnictwa w pracach koła. Uchwałę w przedmiocie utraty
członkostwa podejmuje wówczas Zebranie Członków,
utraty praw studenckich. Uchwałę w przedmiocie utraty członkostwa podejmuje
Zebranie Członków,
wykluczenia z Koła Naukowego w drodze uchwały Zebrania Członków z powodu
prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub innymi uchwałami władz Koła
Naukowego, długotrwałego niewywiązywania się z przyjętych wobec Koła
Naukowego zobowiązań, rozwiązania Koła Naukowego.
członkostwo wygasa z chwilą ukończenia studiów.

§ 10. WŁADZE KOŁA NAUKOWEGO
1. Władzami Koła Naukowego są:
Zebranie Członków,
Zarząd.
2. W skład Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie Koła Naukowego.
§ 11. ORGANIZACJA ZEBRANIA CZŁONKÓW
1. Zebranie Członków podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych. Dla ważności
podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów, w obecności co
najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
2. Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd lub z inicjatywy co najmniej 1/4
członków koła naukowego.
3. W posiedzeniach plenarnych uczestniczą:
Członkowie koła,
Opiekun Naukowy Koła Naukowego (z głosem doradczym).
§ 12. ZARZĄD
1. Zarząd jest organem wykonawczym Koła Naukowego, kieruje jego bieżącą
działalnością, zapewniając jednocześnie reprezentację Koła Naukowego.
2. Kadencja Zarządu trwa rok. Rozpoczyna się z upływem tygodnia od chwili wyboru i
tego samego dnia kończy się kadencja poprzedniego Zarządu.
3. W skład Zarządu wchodzą mogą wchodzić od 1 do 3 członków Koła Naukowego w
tym:
przewodniczący,
wiceprzewodniczący,
sekretarz i skarbnik
4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
kierowanie i koordynowanie pracy Koła Naukowego i współpracy z innymi
organizacjami,
reprezentowanie Koła Naukowego wobec władz Uczelni i poza nią,
5. Do kompetencji przewodniczącego należy w szczególności:
kierowanie pracą zarządu,
wyznaczanie terminów spotkań zarządu.
6. Do kompetencji wiceprzewodniczących należy w szczególności:
zastępowanie przewodniczącego,
pomoc przewodniczącemu w kierowaniu pracą zarządu.

7. Do kompetencji sekretarza należy w szczególności:
sporządzanie protokołów z zebrań zarządu,
dbanie o wszelkie sprawy formalne Koła Naukowego,
kierowanie pracami biurowymi Koła Naukowego.
8. Do kompetencji skarbnika należy rozporządzanie środkami finansowymi Koła
Naukowego zgodnie z ich przeznaczeniem.
9. Członkowie Zarządu wybierani są zwykłą większością głosów w głosowaniu na
pierwszym w roku akademickim Zebraniu Członków.
10. Zarząd odwoływany jest:
w momencie sprzeniewierzenia się Statusowi,
poprzez decyzję Opiekuna Koła Naukowego
Zarząd koła tarci automatycznie swoją funkcję po upływie kadencji z chwilą
otwarcia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego,
Zarząd może poddać się dymisji, w trybie zwykłym dla Zarządu na mocy swojej
decyzji. W takim przypadku Zarząd Koła ma obowiązek wyznaczenia terminu
Walnego Zebrania, na którym zostanie dokonany wybór nowego Zarządu- do tego
czasu Zarząd Koła zachowuje pełnię władzy i ma obowiązek wypełniać wszystkie
swoje funkcje.
§ 13. ROZWIĄZANIE KOŁA
Uchwałę w sprawie rozwiązania Koła Naukowego podejmuje Prezes po uprzedniej
konsultacji z członkami oraz Opiekunem Koła Naukowego.

§ 14. OPIEKUN NAUKOWY KOŁA NAUKOWEGO
1. Opiekunem naukowym Koła Naukowego może być pracownik naukowo-dydaktyczny
Wydziału Nauk Społecznych
2. Opiekun wspomaga Koło Naukowe wobec władz uczelni i na zewnątrz.
3. Opiekun pomaga organizować działalność Koła Naukowego.
4. Opiekun opiniuje program naukowy Koła Naukowego oraz uczestniczy w jego
przedsięwzięciach. Opiniuje także wnioski Zarządu lub Walnego Zgromadzenia w
materiach przewidzianych przez Statut.
5. W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem Naukowym,
Opiekun wyznacza swojego zastępcę na ten okres.
§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Koło Naukowe działa w strukturze organizacyjnej Wydziału Socjologii Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego.
2. Przewodniczący Zarządu wraz z Opiekunem Koła Naukowego przedkłada
prorektorowi do spraw studenckich sprawozdanie z działalności koła w terminie
określonym przez władze Uczelni.
3. Ciągłość Koła naukowego zostaje zapewniona przez Zarząd, na którym spoczywa
obowiązek rekrutacji nowych członków. W przypadku wygaśnięcia członkostwa

wszystkich członków, decyzje w sprawie przyjęcia danej osoby w poczet członków
Koła Naukowego podejmuje jednoosobowo Opiekun naukowy, który wyznacza osobę
do czasowego sprawowania funkcji władz Koła. Uprawnienie takiej osoby nie dotyczy
zmian statutu i likwidacji koła naukowego.
4. Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Zebrania Członków, podjętej w obecności
co najmniej 3/4 członków uprawnionych do głosowania, większością 2/3 głosów.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie decyduje Zarząd Koła.
6. Statut wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do Rejestru Uczelnianego
Organizacji Studenckich, który prowadzi Rektor.

