Regulamin Kół Naukowych w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości

§1
Koła Naukowe WSBiP są uczelnianymi organizacjami studenckimi, działającymi zgodnie
z przepisami prawa, Regulaminem Studiów w WSBiP, w oparciu o zasadę samorządności.
§2
1. Koła Naukowe podlegają rejestracji.
1) Organem rejestrującym i prowadzącym rejestr uczelnianych organizacji studenckich
jest Rektor;
2) Zarejestrowanie koła naukowego odbywa się poprzez Zarządzenie Rektora WSBiP;
3) Warunkiem rejestracji koła naukowego jest posiadanie przez koło naukowe minimum
3 członków oraz zgodność jego statutu z przepisami prawa i statutem Uczelni.
2. Rektor WSBiP powołuje i odwołuje opiekuna koła naukowego, sprawującego w imieniu
Rektora nadzór nad merytoryczną i organizacyjną działalnością koła naukowego.
§3
3. Zadaniami kół naukowych są w szczególności:
1) Rozwijanie zainteresowań naukowych wśród studentów;
2) Realizacja działań o charakterze naukowym.
4. Koła Naukowe realizują swoje zadania w szczególności poprzez:
1) Organizowanie i udział w seminariach, sympozjach, warsztatach oraz konferencjach i
zjazdach naukowych;
2) Organizowanie odczytów i spotkań o charakterze naukowym i popularyzującym
naukę;
3) Prowadzenie badań naukowych oraz udział w uczelnianych badaniach naukowych.
§4
1.
2.
3.
4.
5.

Koła naukowe zrzeszają studentów WSBiP.
Członkiem koła może zostać student wykazujący zainteresowania działalnością naukową.
Tryb przyjmowania oraz skreślania członków określa statut koła naukowego.
Członkostwo w kole naukowym wygasa z dniem ukończenia bądź zaprzestania studiów.
Prawa i obowiązki członków koła naukowego reguluje szczegółowo statut koła
naukowego.
§5

1.
2.

Najwyższą władzą koła naukowego jest walne zebranie członków.
Walne Zebranie Członków w szczególności:
1) Określa kierunki działalności koła naukowego;
2) Przyjmuje sprawozdanie od ustępującego zarządu koła naukowego;

3.
4.
5.

3) Wybiera nowy zarząd koła naukowego;
4) Uchwala statut koła naukowego i dokonuje jego zmian.
Walne zebranie członków może podejmować uchwały przy obecności co najmniej 1/2
członków koła.
Zwyczajne walne zebranie członków jest zwoływane przynajmniej raz w roku
akademickim na wniosek przewodniczącego koła naukowego.
Nadzwyczajne walne zebranie członków może być zwołane na wniosek opiekuna
naukowego, 30% członków koła naukowego lub zarządu koła naukowego i rozstrzyga
wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.
§6

1.
2.
3.
4.

Bieżącą działalnością koła naukowego kieruje zarząd koła naukowego.
W skład zarządu koła wchodzi przewodniczący zarządu, będący jednocześnie
przewodniczącym koła naukowego oraz dwaj członkowie zarządu.
Kadencja zarządu trwa jeden rok akademicki, rozpoczynając się w październiku.
Szczegółowy tryb pracy zarządu określa statut koła naukowego.
§7

1.
2.
3.

Koło naukowe może posiadać własne fundusze.
Fundusze koła naukowego mogą pochodzić ze składek, dotacji bądź innych źródeł.
Sposób dysponowania funduszami określa statut koła naukowego oraz uchwały walnego
zebrania członków.
§8

1.
2.

Decyzję w sprawie rozwiązania koła naukowego podejmuje walne zebranie członków
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków.
Rektor rozwiązuje koło naukowe, jeżeli w jego działalności rażąco lub uporczywie są
naruszane przepisy prawa, statut uczelni lub statut koła naukowego lub jeżeli w ciągu
ostatnich 12 miesięcy koło naukowe nie prowadziło jakiejkolwiek statutowej
działalności.

