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REGULAMIN 

I Postanowienia ogólne 

§ 1 

Koło Naukowe „Dialog” działa przy Instytucie Kultury Europejskiej UAM. 

§ 2 

Koło jest samorządną organizacją o charakterze naukowym. 

§3 

Opiekę nad działalnością Koła sprawuje opiekun naukowy wyznaczony przez Jego 

Magnificencję Rektora UAM spośród pracowników naukowych IKE UAM. 

§4 

Opiekun naukowy dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących 

działalności Koła. 

II Cele Koła 

§5 

Celami Koła są: 

a) rozbudzanie zainteresowań naukowych i kulturalnych studentek i studentów, 

b) prowadzenie badań naukowych, 

c) integracja środowiska akademickiego IKE UAM, 

d) współpraca z instytucjami i organizacjami naukowymi oraz kulturalnymi. 

§6 

Koło realizuje cele poprzez działalność swoich członkiń i członków, nadzorowaną przez 

Zarząd. 

III Członkostwo 

§ 7 

Członkinią zwyczajną Koła może być każda studentka lub doktorantka UAM, która wypełni 

deklarację członkowską / Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student lub doktorant 

UAM, który wypełni deklarację członkowską. 
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§ 8 

1. Pozostałe osoby mogą być członkiniami/członkami stowarzyszonymi Koła.  

2. Decyzję o ich przyjęciu do Koła podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii opiekuna Koła.  

§ 9 

Utrata członkostwa następuje: 

a) poprzez pisemne wyrażenie takiej woli przez członkinię/członka Koła, 

b) na mocy decyzji Zarządu, w przypadku rażącego naruszenia regulaminu. 

 

IV Prawa i obowiązki członkiń i członków Koła 

§ 10 

1. Członkinie i członkowie Koła mają prawo do: 

a) współdecydowania o losach Koła poprzez uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, 

b) wybierania i bycia wybieranymi do władz Koła na zasadach określonych 

w niniejszym regulaminie, 

c) korzystania ze wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu Koła na 

zasadach ustalonych przez Zarząd, 

d) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Koła na zasadach określonych 

przez Zarząd, 

2. Postanowienia zawarte w § 10 ust.1 dotyczą tylko członkiń i członków zwyczajnych Koła. 

§ 11 

Członkinie i członkowie Koła są zobowiązani do: 

a) podporządkowania się postanowieniom niniejszego regulaminu, uchwałom Walnego 

Zgromadzenia oraz zarządzeniom i decyzjom Zarządu, 

b) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła, 

c) sumiennego wykonywania powierzonych obowiązków, 

d) dbania o dobre imię Koła. 
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IV Władze Koła  

§ 12 

Władzami Koła Naukowego są: 

a) Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków Koła, 

b) Zarząd. 

§ 13 

1. Walne Zgromadzenie: 

a) jest najwyższą władzą Koła i ma prawo podejmowania wszelkich decyzji, które go 

dotyczą, 

b) dokonuje wyboru członkiń i członków Zarządu, 

c) przyjmuje sprawozdania z pracy Zarządu, 

d) udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

e) uchwala i dokonuje zmian w regulaminie Koła, 

f) ma prawo rozwiązać Koło. 

2. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków Koła zwoływane 

jest przez Zarząd przynajmniej 7 dni przed upływem jego kadencji. 

3. Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków Koła może być zwołane w trybie 

nadzwyczajnym na wniosek Zarządu lub połowy członkiń i członków zwyczajnych Koła,  

o czym należy powiadomić wszystkich zainteresowanych co najmniej 7 dni przed jego 

zebraniem. 

4. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi przewodnicząca/przewodniczący Koła lub osoba 

przez nią/niego wyznaczona spośród członkiń i członków Koła. 

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

przynajmniej połowy członkiń i członków zwyczajnych z wyjątkiem uchwały rozwiązującej 

Koło, gdzie wymagana większość głosów to 2/3 przy obecności 2/3 członkiń i członków 

Koła. 

6. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu mają charakter bezpośredni, równy, wolny, a przy 

wyborach władz Koła również tajny. Zarządza się tajność głosowania we wszystkich 

sprawach, jeżeli zażąda tego większość zgromadzonych. 
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§ 14 

1. Zarząd Koła jest kolegialną władzą wykonawczą. 

2. Zarząd Koła ma prawo do wydawania decyzji i zarządzeń w oparciu o regulamin  

i uchwały Walnego Zgromadzenia. 

3. Zarząd Koła składa się z trzech osób, tj. przewodniczącego/przewodniczącej oraz dwóch 

zastępców/zastępczyń. 

4. Kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

6. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członkiń  

i członków. 

7. Zarząd jest zobowiązany do złożenia Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania 

ze swojej działalności. Przyjęcie sprawozdania następuje w formie uchwały o udzielenie 

absolutorium. 

8. Członkini lub członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji w czasie trwania 

kadencji. Uzupełnienie składu Zarządu powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 14 dni od 

daty ustąpienia. W tym celu zwoływane jest Walne Zgromadzenie. 

9. Do zadań Zarządu należy: 

a) prowadzenie rejestru członkiń i członków Koła, 

b) prowadzenie rejestru uchwał Walnego Zgromadzenia, 

c) prowadzenie rejestru zarządzeń Zarządu, 

d) prowadzenie dokumentacji finansowej Koła, 

e) właściwe dysponowanie majątkiem Koła, 

f) sprawowanie nadzoru nad grupami projektowymi. 

§ 15 

1. Przewodnicząca/przewodniczący Koła ma prawo do: 

a) zwoływania spotkań Zarządu, 

b) zwoływania spotkań członkiń i członków Koła, 

c) reprezentowania Koła,  

d) podejmowania decyzji w sprawach działalności Koła w wypadku niemożności 

zwołania Zarządu, 



 5

2. Przewodnicząca/przewodniczący odpowiada za bieżącą działalność Koła, w tym za 

działania podejmowane przez Zarząd. 

§ 16 

1. Zastępczyni/zastępca przewodniczącej/przewodniczącego Koła wykonuje obowiązki 

określone przez Zarząd.  

V Struktury Koła 

§17 

1. W ramach Koła można powołać grupy projektowe realizujące określone zadania.  

2. Grupa projektowa składa się co najmniej z 2 osób. 

3. Nadzór nad grupą projektową sprawuje Zarząd. 

§18 

1. W ramach funkcjonowania Koła można powołać sekcje tematyczne. 

2. Decyzje o ich utworzeniu i likwidacji podejmuje Zarząd. 

3. Sekcję mogą założyć co najmniej 3 osoby. 

4. Przewodniczącą/przewodniczącego sekcji powołuje Zarząd na wniosek jej członkiń/ 

członków. 

5. Przewodnicząca/przewodniczący sekcji kieruje jej pracami i ma prawo uczestniczyć  

w zebraniach Zarządu, ale bez prawa głosu. 

VI Majątek Koła  

§ 19 

1. Majątek Koła składa się ze środków finansowych oraz ruchomości, które Koło otrzymało 

bądź nabyło. 

2. Majątek Koła może pochodzić:  

a) z dotacji władz i jednostek uczelni oraz instytucji państwowych i samorządowych, 

b) ze składek członkowskich, 

c) z dochodów uzyskanych w wyniku prowadzenia działalności dydaktycznej  

i naukowej, 

d) z darowizn. 
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3. W wypadku rozwiązania Koła jego majątek przechodzi na własność Instytutu Kultury 

Europejskiej UAM. 

VII Postanowienia końcowe 

§ 20 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Walne Zgromadzenie Członkiń  

i Członków Koła. 


