Regulamin działalności Studenckiego Koła Naukowego
„Laboratory of Cell Cultures Students Association (LoCCSA)”
przy Pracowni Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych,
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
I Postanowienia ogólne
§1
Studenckie Koło Naukowe " Laboratory of Cell Cultures Students Association (LoCCSA)" (zwana dalej
Kołem Naukowym) na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego przy Pracowni
Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych, jest samorządną organizacją o charakterze naukowym i
samokształceniowym działającą w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca
2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365) i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§2
Siedzibą Koła Naukowego jest Pracownia Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych przy Zakładzie
Endokrynologii Porównawczej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9.
Opiekę nad merytoryczną działalnością Koła sprawuje opiekun naukowy – kierownik Pracowni Hodowli
Komórkowych i Analiz Genomowych przy Zakładzie Endokrynologii Porównawczej Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi.

§3
Opiekun naukowy dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących merytorycznej
działalności Studenckiego Koła Naukowego.

II Cele i Zadania
§4
Celem działalności Koła Naukowego jest:
a)
b)
c)
d)

Rozwijanie zainteresowań naukowych i twórczych studentów,
Umożliwienie rozwoju naukowego członków Studenckiego Koła Naukowego,
Integracja środowiska akademickiego,
Promowanie w środowisku akademickim Wydziału macierzystego Studenckiego Koła
Naukowego,
e) Upowszechnianie wiedzy wśród społeczności lokalnych,

§5
Koło Naukowe realizuje swoje cele poprzez:
a) Cykliczne spotkania połączone z przybliżaniem najnowszej wiedzy w zakresie tematyki objętej
działalnością Studenckiego Koła Naukowego;
b) Udział członków Koła Naukowego w pracach badawczo naukowych w zakresie tematycznym
obejmującym działalność Koła Naukowego;
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c) Wymianę doświadczeń pomiędzy członkami Koła Naukowego a innymi Kołami Naukowymi
zarówno lokalnymi jak i międzynarodowymi;
d) Prace na rzecz Koła Naukowego i jego Uczelni Macierzystej;
e) Czynny udział członków Koła Naukowego w przedsięwzięciach imprezach mający na celu
propagowanie wiedzy wśród społeczeństwa.

§6
1. Koło Naukowe realizuje swoją działalność poprzez Grupy Projektowa (zwane dalej Grupami), w
zgodzie z Regulaminem Koła Naukowego
2. Decyzje o utworzeniu i likwidacji Grupy podejmuje Zarząd Studenckiego Koła Naukowego przy opinii
Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego.
3. Każda Grupa ma swojego opiekuna, którym jest osoba przynajmniej ze stopniem doktora.
4. Grupę tworzy przynajmniej trzech członków Studenckiego Koła Naukowego, wśród których musi
być przynajmniej po jednym studencie pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
5. Grupa Projektowa to grupa członków Studenckiego Koła Naukowego wspólnie realizująca wybrany
projekt.

III Członkostwo
§7
1. Członkiem Studenckiego Koła Naukowego może być każdy student pierwszego, drugiego i
trzeciego stopnia studiów, student jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi i innych Łódzkich uczelni.
2. Członkiem Studenckiego Koła Naukowego zostaje się poprzez pisemną deklarację członkowską i
po uzyskaniu akceptacji Zarządu Studenckiego Koła Naukowego.

§8
Członkowie Koła Naukowego mają prawo:
a) współdecydować o losach Koła poprzez uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła
Naukowego;
b) wybierania i bycia wybieranymi do władz Studenckiego Koła Naukowego na zasadach
określonych niniejszym regulaminem;
c) korzystania ze wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu Studenckiego Koła
Naukowego na zasadach ustalonych przez Zarząd;
d) uczestnictwa we wszystkich formach działalności naukowej koła na zasadach określonych
przez Zarząd;
e) ubiegania się o opinie o swej działalności w Kole Naukowym.

§9
Członkowie Studenckiego Koła Naukowego są zobowiązani do:
a) podporządkowania się postanowieniom regulaminu Koła, uchwałom Walnego Zgromadzenia
oraz zarządzeniom i decyzjom Zarządu;
b) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła Naukowego i sumiennego spełniania obowiązków;
c) dbania o dobre imię Koła Naukowego i jego Uczelni Macierzystej.
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§ 10
1. Utrata członkostwa następuje:
a) poprzez pisemne wyrażenie takiej woli przez członka Studenckiego Koła Naukowego;
b) na mocy decyzji Zarządu Studenckiego Koła Naukowego która może być spowodowana:
 nieusprawiedliwioną nie branie udziału w pracach Koła przez okres równy osiągnięciu
dwóch kamieni milowych w pracy Grupy, do której student przynależy;
 popełniłem czynu niezgodnego z Regulaminem Studiów obowiązującym na
Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;
 popełniłem czynu uwłaczającego godności studenta;
 niewywiązywaniem się Członka z jego obowiązków jako studenta.

IV. Władze Studenckiego Koła Naukowego
§ 11
1. Władzami Koła Naukowego są:
a) Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego,
b) Zarząd Koła Naukowego.

§ 12
1. Walne Zgromadzenie członków Koła Naukowego:
a) jest najwyższą władzą Koła Naukowego i ma prawo podejmowania wszelkich decyzji jego
dotyczących;
b) przyjmuje sprawozdania z pracy Zarządu;
c) dokonuje wyboru: członków Zarządu Koła Naukowego;
d) uchwala i dokonuje zmian w regulaminie Koła Naukowego;
2. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego zwoływane jest przez
Zarząd Koła Naukowego przynajmniej tydzień przed upływem kadencji Zarządu.
3. Walne Zgromadzenie Członków Koła zostaje każdorazowo zwołane, w trybie nadzwyczajnym, na
wniosek Zarządu lub 1/3 liczby członków zwyczajnych Koła Naukowego.
4. Zawiadomienie o obradach Walnego Zgromadzenia Członków Studenckiego Koła Naukowego musi
zawierać czas, miejsce oraz porządek obrad. Zawiadomienie członków należy do zwołującego i musi
nastąpić przynajmniej siedem dni przed zebraniem.
5. Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy Przewodniczący Koła Naukowego lub inny członek
Koła.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej
połowy członków zwyczajnych, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszym regulaminie.
7. Każdy członek zwyczajny posiada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu.
8. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu mają charakter bezpośredni, równy, wolny, a przy wyborach
władz Koła Naukowego również tajny. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajność
głosowania we wszystkich sprawach, jeżeli zażąda tego co najmniej 1/3 wymaganego quorum.
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9. Uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być ogłoszone w rejestrze w terminie do 14 dni od dnia
podjęcia.

§ 13
1. Zarząd Koła Naukowego:
a) jest kolegialna władzą wykonawczą;
b) administruje majątkiem Koła Naukowego;
c) prowadzi rejestr członków Koła Naukowego;
d) prowadzi rejestr uchwał;
2. Zarząd Koła Naukowego ma prawo:
a) wydawania decyzji i zarządzeń, w oparciu o Regulamin Koła Naukowego i uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków Koła Naukowego,
b) uchwalania wewnętrznych regulaminów,
c) zgłaszania wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków Studenckiego Koła Naukowego.
3. Zarząd Koła Naukowego składa się z 3 członków: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i
Sekretarza.
4. Zarząd Koła Naukowego jest zobowiązany do złożenia Walnemu Zgromadzeniu corocznego
sprawozdania ze swojej działalności. Przyjęcie powyższego Sprawozdanie przez Walne
Zgromadzenie następuje w formie uchwały o udzielenie absolutorium.
5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
7. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji w czasie trwania kadencji. Uzupełnienie
składu Zarządu powinno nastąpić najpóźniej w ciągu miesiąca od daty ustąpienia.
8. Kadencja członka Zarządu, powołanego w trybie § 14 ust. 7 niniejszego Regulaminu, upływa wraz z
kadencją pozostałych członków Zarządu Koła Naukowego, powołanych w czasie sprawozdawczowyborczego Walnego Zgromadzenia.
9. Zarząd Koła Naukowego podejmuje decyzje zwykła większością głosów, w obecności wszystkich
członków Zarządu.
10. Członków Zarządu Studenckiego Koła Naukowego powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie
Członków Studenckiego Koła Naukowego, na wniosek 1/3 członków zwyczajnych Studenckiego Koła
Naukowego, bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków
zwyczajnych Studenckiego Koła Naukowego.

§ 14
1. Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego ma prawo:
a) zwoływania spotkań roboczych Zarządu,
b) reprezentowania Studenckiego Koła Naukowego w kontaktach z władzami uczelni oraz poza
nią;
c) podejmowania decyzji w sprawach działalności Koła, jego finansów i majątku; w wypadku
niemożności zwołania Zarządu Studenckiego Koła Naukowego;
d) zwoływania zebrań naukowych Studenckiego Koła Naukowego
2. W przypadku czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Przewodniczacego, Zastępca
Przewodniczącego pełni obowiązki Przewodniczącego.
3. Przewodniczący koordynuje i odpowiada za działalność dydaktyczno-naukową prowadzoną przez
Koło oraz sprawuje opiekę nad pieczęciami Studenckiego Koła Naukowego.
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4. Przewodniczący odpowiada za całokształt działań podejmowanych przez Zarząd i za sprawne
funkcjonowanie władz Studenckiego Koła Naukowego.

§ 15
1. Sekretarz Studenckiego Koła Naukowego:
a) prowadzi księgę protokołów, księgę inwentarzową, rejestr uchwał, rejestr członków oraz
kodyfikuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków oraz decyzje i zarządzenia Zarządu;
b) odpowiada za finanse i prowadzi dokumentację finansową Studenckiego Koła Naukowego.

IV Majątek Koła Naukowego.
§ 16
2. Majątek Koła składa się z funduszu pieniężnego oraz ruchomości, które Studenckie Koło Naukowe
otrzymała bądź nabyła za posiadane środki finansowe.
3. Środki finansowe i materialne Koła mogą pochodzić z:
a) dotacji władz i jednostek uczelni, instytucji państwowych i samorządowych,
b) składek członkowskich,
c) dochodów uzyskanych w wyniku prowadzenia działalności dydaktyczno-naukowej,
d) darowizn i od sponsorów.
4. W wypadku rozwiązania Studenckiego Koła Naukowego jego majątek przechodzi na własność
Pracowni Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

V Postanowienia Końcowe.
§ 17
1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków Organizacji Studenckiej, na wniosek Zarządu Studenckiego Koła Naukowego lub 1/3
członków zwyczajnych. Uchwała musi być podjęta bezwzględną większością głosów przy obecności
2/3 liczby członków zwyczajnych Studenckiego Koła Naukowego.
2. Rozwiązanie Studenckiego Koła Naukowego następuje na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków Koła. Uchwała musi być podjęta większością 2/3 głosów ogólnej liczby
członków zwyczajnych Studenckiego Koła Naukowego.
3. W wypadkach przewidzianych przez prawo decyzje o rozwiązaniu może podjąć Rektor Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Koła w rejestrze uczelnianych Kół Naukowych.
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