Studenckie Koło
Naukowe „Anatomii,
Chirurgii oraz Inżynierii
Tkankowej”
REGULAMIN

I Postanowienia ogólne
§1

Koło Naukowe utworzone pod nazwą
Studenckie Koło Naukowe „Anatomii, Chirurgii oraz Inżynierii
Tkankowej”
(W skrócie: „AnatChirITk” )
przy Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (zwane dalej Kołem) jest samorządną
organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym.

§2
Opiekę nad merytoryczna działalnością Koła sprawuje opiekun naukowy
wyznaczony przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu
Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
spośród pracowników naukowych.
§3
Opiekun naukowy dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach
dotyczących merytorycznej działalności Koła Naukowego.

§4
Siedzibą Koła jest Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im.
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu przy ul. Chrobrego 27.
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II Cele i Zadania
§5
1. Celem Koła jest:
a) Budzenie zainteresowań naukowych studentów,
b) Prowadzenie badań naukowych,
c) Integracja środowiska akademickiego,
d) Organizowanie współpracy studentów z instytucjami i organizacjami w
Polsce i zagranicą.
§6
1. Cele swoje Koło realizuje poprzez działalność organizowaną przez Zarząd
i Grupy Projektowe, w zgodzie z Regulaminem Koła.
2. Grupa Projektowa to grupa członków Koła wspólnie realizująca wybrany
projekt.
3. Grupa Projektowa może składać się z jednego członka Koła.
4. Każdy projekt realizowany przez Koło może mieć odrębnego opiekuna,
wybranego przez Grupę Projektową, w porozumieniu z Zarządem Koła.

§7
1. Koło może realizować działalność także poprzez Sekcje Tematyczne
(zwane dalej sekcjami), w zgodzie z Regulaminem Koła.
2. Decyzje o utworzeniu i likwidacji Sekcji podejmuje Zarząd Koła w
porozumieniu z Opiekunem Naukowym Koła.
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3. Sekcja może mieć swojego opiekuna zatwierdzonego przez zarząd.
4. Sekcję może założyć co najmniej trzech członków Koła Naukowego.
5. Przewodniczącego danej sekcji powołuje Zarząd Koła, na wniosek jej
członków lub Opiekuna Naukowego Koła.
6. Przewodniczący sekcji kieruje pracą sekcji i ma prawo uczestniczenia
w zebraniach Zarządu Koła, bez prawa głosu.
III Członkostwo.
§8
1. Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student lub doktorant
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im.
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
2. Członkami stowarzyszonymi Koła mogą być pozostałe osoby fizyczne.
§9
1. Członkiem Koła zostaje się poprzez pisemne oświadczenie woli zostania
członkiem Koła.
2. Pisemne oświadczenie woli powinno wskazywać rodzaj członkostwa.
3. W przypadku Członków Stowarzyszonych decyzję o przyjęciu podejmuje
zarząd w porozumieniu z Opiekunem Naukowym Koła.
§ 10
1. Członkowie Koła Naukowego mają prawo: współdecydować o losach Koła
poprzez uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła; wybierania i
bycia wybieranymi do władz Koła na zasadach określonych niniejszym
regulaminem; korzystania ze wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się
w posiadaniu Koła na zasadach ustalonych przez Zarząd; uczestnictwa we
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wszystkich formach działalności naukowej Koła na zasadach określonych
przez Zarząd; ubiegania się o opinie o swej działalności w Kole.
2. Postanowienia zawarte w § 10 ust.1 pkt 1 i 2 dotyczą tylko członków
zwyczajnych Koła.

§ 11
Członkowie Koła są zobowiązani do:
a) podporządkowania się postanowieniom regulaminu Koła, uchwałom
Walnego Zgromadzenia oraz zarządzeniom i decyzjom Zarządu,
Opiekunowi Naukowemu Koła;
b) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania
obowiązków;
c) dbania o dobre imię Koła.
§ 12
1. Utrata członkostwa następuje:
a) poprzez pisemne wyrażenie takiej woli przez członka Koła;
b) na mocy decyzji Zarządu Koła.
c) na mocy decyzji Opiekuna Naukowego Koła
2. Zarząd lub Opiekun Naukowy Koła może wydać taką decyzję w
przypadku:
a) rażącego naruszenia regulaminu przez członka Koła,
b) gdy członek Koła przez dłuższy czas nie uczestniczy w pracach lub
spotkaniach Koła.
§ 13
1. Zasady punktowania
a) W kole naukowym za pisanie prac, uczęszczanie na zajęcia wewnątrz
Koła, zorganizowanie wykładu, przyznawane są punkty
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b) Punty są wyznacznikiem aktywności uczestników Koła, są one brane
pod uwagę przy limitowanych wyjazdach, wykładach etc.
c) Punkty zebrane za aktywności stanowią połowę puli punktów branych
pod uwagę przy limitowanych wyjazdach, wykładach etc. drugą połowę
stanowi test wiedzy związanej z tematem np. wykładu podczas
wyjazdu
d) Miejsca są wypełniane do limitu przez uczestników z największą liczbą
punktów

2. Ilość punków
a)
Uczestnictwo w wykładzie

1 pkt.

Uczestnictwo w spotkaniu sekcji

1 pkt.

Prezentowanie własnej pracy
badawczej podczas spotkania sekcji

2 pkt.

Prezentowanie własnej pracy
badawczej podczas spotkania
ogólnego

3 pkt.

Pomoc w organizacji wykładu, bądź
wyjazdu

2 pkt.

(zaproszenie gościa etc.)
Zrealizowanie pracy badawczej pod
opieką promotora pracy

5 pkt.

b) Zarząd zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w sposobie
punktowania oraz prawo do podejmowania indywidualnych decyzji
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IV. Władze Koła Naukowego.
§ 13
1. Władzami Koła Naukowego są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd;
§ 14
1. Walne Zgromadzenie członków Koła:
a) jest najwyższą władzą Koła i ma prawo podejmowania wszelkich decyzji jego
dotyczących;
b) przyjmuje sprawozdania z pracy Zarządu;
c) udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi;
d) dokonuje wyboru: członków Zarządu Koła (za wyjątkiem Prezesa i Sekretarza),
Członków Komisji Rewizyjnej;
f) W sytuacji nadzwyczajnej Prezes może powołać mniej niż połowę członków
Zarządu Koła, za których decyzje (w obrębie Koła naukowego) ponosi pełną
odpowiedzialność;
g) wnioskuje zmiany w regulaminie Koła Naukowego;
2. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Koła zwoływane jest
przez Zarząd Koła przynajmniej tydzień przed upływem kadencji Zarządu.
3. Wszelkie zmiany w regulaminie Koła muszą zostać zatwierdzone jednogłośnie
przez Opiekuna oraz Zarząd koła.
4. Walne Zgromadzenie Członków Koła zostaje każdorazowo zwołane, w trybie
nadzwyczajnym, na wniosek Zarządu lub 1/3 liczby członków zwyczajnych Koła
lub przez Opiekuna Naukowego Koła.
5. Zawiadomienie o obradach Walnego Zgromadzenia Członków Koła musi
zawierać czas, miejsce oraz porządek obrad. Zawiadomienie członków należy
do zwołującego i musi nastąpić przynajmniej siedem dni przed zebraniem.
6. Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy Prezes Koła lub członek
Zarządu.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy
7
[NAZWISKO AUTORA]

obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych, z wyjątkiem sytuacji
przewidzianych w niniejszym regulaminie.
8. Każdy członek zwyczajny posiada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu.
9. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu mają charakter bezpośredni, równy,
wolny, a przy wyborach władz Koła również tajny. Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia zarządza tajność głosowania we wszystkich sprawach, jeżeli tego
zażąda
10. Prezesa Koła i Sekretarza powołuje i odwołuje Opiekun Koła
11. Zastępcy Prezesa, po zgłoszeniu kandydatur przez każdy wydział i rok studiów
wybierani są przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
12. Zarząd koła wybierany jest na okres 1 roku.
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