
Statut Studenckiego Koła Naukowego Myśli 

Administracyjno-Prawnej 

Rozdział I Postanowienia ogólne 
1.Koło nosi nazwę Studenckie Koło Naukowe Myśli Administracyjno-Prawnej, zwane daje 

Kołem.  

2.Koło działa przy Instytucie Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 

3.Siedzibą Koła jest Akademia im. Jana Długosza, Wydział Nauk Społecznych 

(Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8). 

4. Koło korzysta z osobowości prawnej AJD w Częstochowie.  

Rozdział II Cele Koła 
5.Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania się i pogłębiania wiedzy oraz: 

a. stwarzania form organizacyjnych i motywacji służących rozwijaniu aktywności  

naukowej i twórczości studentów, 

b. mobilizacja do zwiększenia samodzielności i inicjatywy, wymiany myśli i poglądów   

naukowych, 

c. popularyzacja i pogłębianie wiedzy w dyscyplinie reprezentowanej przez  Koło w 

środowisku regionalnym, ogólnopolskim zagranicznym, 

d. szerzenie atmosfery koleżeńskiej wśród Członków Koła. 

 

6. Cele powyższe Koło realizuje poprzez: 

a. inicjowanie i prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych form    

badawczych i twórczych, kontakty naukowe ze środowiskami administracyjnymi i 

prawniczymi w kraju i zagranicą, 

 b. organizowanie seminariów, konferencji, odczytów związanych z celami Koła oraz udział  

w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty, 

c. wymianę własnych doświadczeń i poglądów, porównywanie swoich postaw i   

propozycji rozwoju.  

Rozdział III Członkostwo, prawa i obowiązki członków 
 

7. Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student oraz absolwent AJD w 

Częstochowie zainteresowany problematyką Koła. 

8. Członkami honorowymi Koła mogą być zatrudnieni w niej nauczyciele akademiccy, a 

także inne osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła.  

9. Członkostwo nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła. 

10. Członek Koła ma prawo: 

a) czynnego uczestnictwa w pracy Koła, 

b) korzystania z pomocy pracowników naukowych jednostki, przy której jest afiliowane  

    Koło, 

c) udział w Walnym Zebraniu, 

d) czynnego i bierne prawo wyborcze. 



11. Członek ma obowiązek: 

a) przestrzegać postanowień statutu Koła oraz uchwał jego organów, 

b) terminowo wywiązywać się z powierzonych prac. 

12. Członkostwo ustaje na skutek: 

a) wystąpienia z Koła (rezygnacja), 

b) skreślenia z listy studentów AJD w Częstochowie, 

        wydalenia z Koła uchwałą zarządu w wypadku popełnienia czynu na szkodę Koła lub         

nieprzestrzegania jego praw, 

c) ustania działalności Koła. 

IV Organy i funkcjonowanie Koła 
13. Organami Koła są: 

a) Zarząd składający się z przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika, 

b) Walne Zebranie, 

c) Opiekun naukowy. 

14. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie na okres 1 roku akademickiego. 

15. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni 

b) organizowanie i kierowanie praca Koła, 

c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania. 

16. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) uchwalanie statutu Koła, 

b) określanie kierunków pracy Koła, 

c) wybór oraz za zgoda opiekuna  odwołanie Zarządu, 

d) zatwierdzenie wystąpień Zarządu do Władz uczelni lub organów Samorządu 

Studenckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni. 

17. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz do roku. 

18. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać również Opiekun Naukowy na wniosek 30 

% członków. 

19. Uchwały organów Koła zapadają zwykła większością głosów w obecności, co          

najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

20. Uchwały mogą być uchylone przez rektora w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, 

statutem AJD oraz gdy naruszają powagę lub interes Uczelni, 

21. Do kompetencji Opiekuna Naukowego należy: 

a) zatwierdzenie tematów badawczych podejmowanych przez Koło oraz merytoryczna 

pomoc w ich realizacji, 

b) rozstrzyganie sporów członkowskich, 

c) reprezentowanie Koła poza Uczelnią, 

d) zatwierdzenie wydatków przeznaczonych na realizację celów Koła. 

22. Praca organów ma charakter społeczny. 

Rozdział V Finanse 
23. Dla realizacji swoich celów Koło korzysta z : 

a) środków finansowych wyodrębnionych przez Uczelnię z jej budżetu, 



b) adresowanych na Koło a przekazanych przez sponsorów na konto Uczelni, 

c) wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na podstawie 

umów zwieranych przez Uczelnie z innymi podmiotami. 

d) Dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. 

Rozdział VI Przepisy końcowe 
24. Rozwiązanie Koła następuje w drodze: 

a) uchwały Walnego Zebrania, 

b) decyzji Rektora na wniosek Opiekuna Naukowego, gdy działalność Koła przynosi 

szkodę Uczelni, 

c) wykreślenia z rejestru, gdy Zarząd nie dopełnia obowiązków związanych z rejestrem 

Kół Naukowych, 

d) w wypadku nie złożenia sprawozdania. 

25. Statut ulega zmianie na wniosek Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie,  

zaopiniowany przez opiekuna Naukowego oraz zatwierdzony przez Rektora. 

 

 


