
Załącznik nr 1 do Regulaminu rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych (SKN)

w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

„WZÓR"
Statut

Studenckiego Koła Naukowego (SKN) 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (zwanego dalej Uczelnią)

Rozdział I - Postanowienia ogólne.

1. Nazwa: Studenckie Koło Naukowe w skrócie SKN.

2. Siedzibą SKN jest Warszawa, ul.____________________.

3. Kod jednostki (dotyczy jednostek WUM)________________.

4. Koło działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z 

uregulowaniami obowiązującymi w Uczelni, w szczególności w zakresie 

funkcjonowania organizacji studenckich.

5. Nadzór nad działalnością SKN sprawuje opiekun Studenckiego Koła 

Naukowego.

6. Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków koła wraz z 

jego władzami.

Rozdział II -  Cele i zadania koła.

7. Cele:

1) stworzenie warunków umożliwiających środowisku studentów rozwijanie 

zainteresowań, wiedzy i umiejętności,

2) prowadzenie działalności popularyzującej dorobek naukowy Uczelni,

3) upowszechnianie i poszerzanie wiedzy z zakresu specjalności SKN.

8. Zadania koła obejmują:

(zadania SKN określa zarząd oraz opiekun SKN)

1) wspomaganie procesu dydaktycznego na Uczelni,

2) rozwijanie i kształtowanie zainteresowań naukowych i umiejętności 

praktycznych studentów,

3) poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z obszarem 

działania koła,

4) umożliwienie prowadzenia prac badawczych i prezentacji ich wyników,

5) zdobywanie wiedzy na temat metodologii pracy naukowej,



6 )

Rozdział III -  Członkostwo w kole naukowym. Prawa i obowiązki członków.

9. SKN mogą zrzeszać wyłącznie studentów Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach członkami 

Studenckiego Koła Naukowego mogą być także absolwenci Uniwersytetu lub 

studenci innych Uczelni, po wyrażeniu zgody przez opiekuna i zarząd SKN.

10. Członkom SKN nie posiadającym statusu studenta WUM (absolwenci 

Uniwersytetu lub studenci innych Uczelni ) nie przysługują z tytułu 

członkowstwa uprawnienia takie jak studentom WUM (np. dofinansowania).

11. Nabycie członkostwa SKN następuje wskutek decyzji zarządu SKN oraz 

Opiekuna.

12. Członkostwo wygasa wskutek:

1) dobrowolnej rezygnacji członka koła,

2) z powodu ukończenia studiów bądź skreślenia z listy studentów,

3) wykluczenia z koła na podstawie decyzji zarządu koła oraz opiekuna SKN 

- szczególnie w przypadku:

a) braku wywiązywania się przez członka z jego obowiązków,

b) nie przestrzegania zapisów Statutu oraz postanowień władz koła ,

c) dezorganizowania prac koła i działania na jego szkodę,

d) nieprzestrzegania podstawowych zasad i norm społecznych,

e) zaniechania jakiejkolwiek aktywności w kole,

4) na podstawie decyzji Władz Uczelni,

5) z powodu śmierci członka.

13. Od decyzji zarządu i opiekuna o wykluczeniu z SKN członek może się odwołać 

do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia..

14. Członkowie SKN mają prawo:

1) uczestniczenia w spotkaniach koła,

2) czynnego udziału i korzystania z działań podejmowanych przez SKN,

3) wyrażania swoich opinii na aktualnie omawiany temat np. w formie 

dyskusji lub referatu,

4) występowania z różnymi inicjatywami do władz SKN,

5) kandydowania i udziału w wyborach do zarządu koła,

6) uzyskiwania informacji na temat prac zarządu oraz oceniania pracy 

zarządu.

15. Członkowie Koła Naukowego mają obowiązek:



1) aktywnego uczestnictwa w pracach koła oraz innych działaniach zgodnych 

z zakresem merytorycznym SKN, szczególnie inicjowanych przez Władze 

Uczelni czy STN,

2) przestrzegania uregulowań prawnych w tym Statutu i postanowień władz 

SKN,

3) corocznego potwierdzenia swojego członkostwa na zasadach ustalonych 

przez władze SKN,

4) dbania o wysoki poziom naukowo-badawczy działań SKN i swoich 

własnych,

5) dbania o dobre imię Uniwersytetu i samego SKN.

Rozdział IV -  Władze koła.

16. Władze SKN stanowią:

1) Zarząd:

a) Przewodniczący,

b) Wiceprzewodniczący,

c) Sekretarz,

oraz

2) Opiekun SKN.

17. Zarząd SKN wybierany jest na jednym z pierwszych posiedzeń SKN w danym 

roku akademickim zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków.

18. Każdego z członków zarządu koła można odwołać na posiedzeniu koła zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków koła.

19. Opiekun:

1) ma obowiązek sprawowania opieki dydaktyczno -  naukowej nad 

studentami,

2) inicjuje działania SKN,

3) jest odpowiedzialny za działalność podejmowaną przez SKN,

4) stymuluje rozwój studentów,

5) wraz z przewodniczącym reprezentuje SKN między innymi przed 

Władzami Uczelni,

6) wraz z przewodniczącym składa sprawozdania z działalności SKN.

20. Przewodniczący:

1) w uzgodnieniu z opiekunem koła ustala terminy posiedzeń koła,

2) przewodniczy posiedzeniom koła,



3) przewodniczy zarządowi koła,

21. Zarząd koła w uzgodnieniu z opiekunem:

1) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące działalności i funkcjonowania koła,

2) opracowuje plan działania SKN,

3) kieruje działalnością SKN,

4) podejmuje decyzje o przyjęciu i wykluczeniu członków SKN,

5) składa sprawozdania z działalności SKN oraz aktualizuje dane SKN.

Rozdział V - Rozwiązanie koła

22. Koło ulega likwidacji:

1) na podstawie decyzji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia,

2) na podstawie decyzji władz koła,

3) na wniosek jego członków - zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków koła,

4) w wyniku braku aktywności (brak sprawozdania z działalności SKN). 

Rozdział VI -  Postanowienia końcowe.

23. W sprawach nie objętych niniejszym Statutem decyzje podejmuje opiekun koła 

w porozumieniu z zarządem koła.

24. Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prorektora ds. Studenckich i 

Kształcenia.

Oprac. - Biuro Spraw Studenckich


