
 

 

Statut Koła Naukowego   

„SMART”  

Rozdział 1: Postanowienia ogólne  

§ 1. NAZWA  

1. Pełna nazwa Koła Naukowego brzmi „Koło Naukowe SMART".  

2. Przyjętym i akceptowalnym skrótem nazwy Koła jest „SMART”.   

§ 2. STATUS ORGANIZACYJNY  

1. Koło jest uczelnianą organizacją studencką.  

2. Koło jest zrzeszeniem studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, opartym na zasadach 

dobrowolności.  

3. Koło działa przy Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego.   

§ 3. OPIEKUN KOŁA  

1. Nad pracą Koła na bieżąco czuwa Opiekun, zwany dalej Mentorem.  

2. Mentor działa jako organ doradczy.  

3. Obowiązki Mentora:  

a. Reprezentacja Koła wobec administracji i kadry naukowej Uczelni, 

b. Udział w obradach Walnego Zebrania na prośbę jego członków, 

c. Pomoc merytoryczna członkom Koła.  

4. Mentor Koła zostaje wybrany na pierwszym Forum przez większość członków Koła.  

5. Kadencja Mentora trwa jeden rok akademicki.    

Rozdział 2: Cele i zadania SMART  

§ 4. CELE SMART:  

1. Pogłębianie wiedzy, rozwój zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie szeroko rozumianej 

tematyki związanej z mediami społecznościowymi.  

2. Integracja środowiska studenckiego i naukowego.  

3. Zrzeszanie studentów pokrewnych kierunków, mając na celu stworzenie interdyscyplinarnego 

charakteru Koła.  

4. Nawiązywanie współpracy ze specjalistami i instytucjami zajmującymi się pokrewną tematyką.  

5. Prowadzenie w ramach i pod patronatem pracowników uczelni prac naukowo-badawczych  w celu 

wyrobienia samodzielności badawczej.  

6. Promocja Uniwersytetu Jagiellońskiego.  



 

§5. Cele Koło realizuje w szczególności poprzez:  

1. Regularne spotkania. 

2. Organizowanie wykładów, warsztatów, dyskusji w obrębie członków Koła bądź z zaproszonymi 

gośćmi. 

3. Projektowanie i realizację badań naukowych,  

4. Udział w konferencjach, wydarzeniach tematycznych, zjazdach naukowych.  

5. Promocję Koła.  

6. Wymianę informacji i doświadczeń w zakresie obszarów objętych zainteresowaniem członków Koła 

oraz wynikających z bieżącej działalności.  

7. Działalność sekcji tematycznych i grup projektowych.   

8. Inne formy działalności zgodne ze Statutem.   

Rozdział 3: CZŁONKOWIE  

§ 6  

Członkiem Koła może być osoba będąca studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego lub w szczególnych 

przypadkach o przyjęciu decyduje Zarząd. 

§ 7  

O przyjęciu studenta do Koła decyduje Zarząd na wniosek zainteresowanego.  

§ 8  

Zasady rekrutacji i członkostwa określa regulamin (załącznik 2)  

§ 9  

Dowodem członkostwa w Kole jest ważna deklaracja członkostwa.  

§ 10 PRAWA CZŁONKA  

Członek Koła ma prawo: 

a. Uczestniczyć w spotkaniach, projektach i wszystkich przedsięwzięciach organizowanych 

przez Koło.  

b. Współdziałać w kształtowaniu działalności Koła w drodze swobodnego wypowiadania 

swoich poglądów.  

c. Zgłaszać wnioski na zebraniach Koła.  

d. Wybierać i być wybieranym do Zarządu. 

§ 11 OBOWIĄZKI CZŁONKA  

Członek Koła ma obowiązek:  

a. Aktywnie uczestniczyć w spotkaniach i przedsięwzięciach Koła.  

b. Przestrzegać postanowień Statutu, uchwał Walnego Zebrania i decyzji Zarządu. 

c. Godnie i z szacunkiem odnosić się do Alma Mater. 



 

§ 12   

Utrata statusu członka Koła następuje w wyniku:  

a. Wystąpienia ze stowarzyszenia na własne żądanie.  

b. Utraty statusu studenta. 

c. Wykluczenia decyzją Zarządu.  

§ 13   

Osobie wykluczonej przysługuje prawo odwołania się do Forum członków Koła.   

§ 14  

Podstawą wykluczenia stanowi naruszanie Statutu lub uchwał Koła lub działanie na szkodę Koła. Uchwała  

w przedmiocie powinna zawierać uzasadnienie.   

Rozdział 4: WŁADZE KOŁA  

§ 15 

 Władze Koła stanowią:  

a. Forum.  

b. Zarząd.  

§ 16 FORUM  

1. W skład Forum wchodzą wszyscy członkowie Koła posiadający czynne i bierne prawa wyborcze. 

Decyzje Forum zapadają w formie ustaw, podejmowane większością głosów.   

2. Kompetencje Forum:  

a. Wybór członków Zarządu.  

b. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Koła.  

c. Rozpatrzenie odwołania od decyzji Zarządu dotyczącej wykluczenia z Koła.    

3. Forum zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek 10 członków Koła przynajmniej raz w 

semestrze każdego roku akademickiego.   

§ 17 ZARZĄD  

1. Zarząd zostaje wybrany podczas Forum na okres rocznej kadencji i zatwierdzony 

większością głosów w głosowaniu.  

2. Kompetencje Zarządu:  

a. Reprezentowanie Koła wraz z Mentorem.  

b. Opracowywanie programu działalności Koła. 

c. Przyjmowanie członków do Koła. 

d. Wykluczanie członków z Koła. 

e. Koordynacja pracy Koła. 

f. Zarządzanie finansami Koła.  

4. Zarząd składa się z osób kolejno odpowiedzialnych za: 



 

a. zarządzanie inicjatywą (przewodniczący) 

b. organizację i finanse  

c. kooperację. 

d. marketing. 

 

Rozdział 5: POSTANOWIENIA KOŃCOWE    

§ 18. ROZWIĄZANIE KOŁA  

1. Koło ulega rozwiązaniu na mocy Uchwały Forum większością 2/3 głosów przy obecności ¾ 

członków koła.   


