Regulamin Koła Naukowego Studentów i Absolwentów
Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie
w Londynie
Nazwa i siedziba Organizacji
§1
1. Koło Naukowe Studentów i Absolwentów Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, zwanym dalej Organizacją,
działa na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym RP, Statutu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie oraz
niniejszego Regulaminu.
2. Siedzibą Organizacji jest Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, 238-246 King Street, London W6 0RF.
3. Organizacja funkcjonuje w strukturze Instytutu Kultury Europejskiej PUNO

Cele Organizacji i sposoby ich realizacji
§2
Celem Koła jest:
1. rozwijanie zainteresowań, aspiracji organizacyjnych, twórczych i naukowych studentów w zakresie kierunku studiów, w
szczególności zaś związanych z:
1) umożliwianiem rozwoju naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych PUNO,
2) promowaniem Wydziałów oraz Zakładów PUNO w środowisku polonijnym,
3) reprezentowaniem Instytutu Kultury Europejskiej PUNO na konferencjach, sesjach wykładowych i zjazdach kół studenckich
na terenie Wielkiej Brytanii, jak i za jej granicami,
4) organizowaniem sesji wykładowych, warsztatów, treningów i sympozjów naukowych dla członków i sympatyków Koła oraz
środowiska polonijnego,
6) kształtowaniem pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez czynne uczestnictwo w życiu Koła.
§3
Cele Koła realizowane są poprzez:
1) referaty wygłaszane przez członków Organizacji lub zapraszane osoby spoza Koła,
2) seminaria studenckie, seminaria naukowe połączone ze współpracą z innymi organizacjami, kołami naukowymi oraz
zaproszonymi firmami,
3) udział w pracach naukowo-badawczych z zakresu działalności Koła,
4) udział w wyjazdach członków Organizacji do zakładów pracy i instytucji o profilu związanym z działalnością Koła,
5) prace społeczne na rzecz Organizacji i PUNO oraz wymianę doświadczeń między studentami,
6) prowadzenie przez członków Organizacji indywidualnych lub zespołowych prac naukowo badawczych,
7) organizowanie spotkań z naukowcami, wykładów plenarnych i dyskusji.
Członkostwo
§4
Członkiem Organizacji może być każdy student i absolwent Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. O członkostwo Koła może
ubiegać się również doktorant PUNO.
§5
1. Nabycie członkostwa w Organizacji następuje wskutek uchwały Zarządu Koła akceptującego pisemną deklarację
członkowską.
2. Utrata członkowska następuje:
- na skutek uchwały Zarządu Koła;
- na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Organizacji, podanego do wiadomości Zarządu;
- z powodu zgonu członka;
- z powodu skreślenia z listy studentów.
3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Członków.

§6
Członek Organizacji ma prawo do:
- czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Organizacji,
- udziału w pracach Organizacji,
- korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Organizację możliwości,
- używania odznak i znaków Organizacji, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie
kolidującym z celami i filozofią działania Organizacji,
- zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Organizacji.
§7
Do obowiązków członków należy:
- aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Organizacji,
- stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Organizacji,
- regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Organizacji.

Władze Organizacji: powoływanie, odwoływanie, kompetencje
§8
Do władz Organizacji należy:
- Walne Zgromadzenie Członków,
- Zarząd.
§9
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacji,
2. wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu,
3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
4. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Organizacji,
5. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Organizacji.
§ 10
1.Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez prezesa Zarządu Organizacji co najmniej raz w roku oraz na żądanie
co najmniej połowy członków Organizacji.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Organizacji.
§ 11
Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów, w obecności co najmniej połowy
uprawnionych.
§ 12
Zarząd Organizacji składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz innych członków, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków
tak postanowi.
§ 13
Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
§ 14
Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 15
1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Organizacje na zewnątrz.
2. Prezes Zarządu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Dyrektorowi Instytutu Kultury Europejskiej PUNO
coroczne sprawozdanie z działalności Organizacji za rok poprzedni.
3. Prezes Organizacji zobowiązany jest przedkładać Dyrektorowi Instytutu Kultury Europejskiej PUNO wszelkie zmiany w
Regulaminie Organizacji, zmiany we władzach Organizacji i aktualny wykaz członków Organizacji.

