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Regulamin Koła Studentów Filozofii UAM 

 

1. Nazwa i siedziba Koła 

§ 1 

1. Koło naukowe nosi nazwę ,,Koło Studentów Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza”  

i będzie dalej zwane Kołem;  

2. Koło może posługiwać się skrótem ,,KSF UAM”;  

3. Koło działa pod auspicjami Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, zwanego 

dalej IF UAM;  

4. Siedzibą Koła jest IF UAM.  

 

2. Cele Koła i sposoby ich realizacji 

§ 2 

Celem Koła jest:  

1. stworzenie miejsca dla swobodnej i rozumnej dyskusji;  

2. podnoszenie poziomu wiedzy studentów;  

3. interpretacja tekstów filozoficznych;  

4. przygotowywanie publikacji do czasopisma ,,Preteksty”;  

5. konsolidacja środowiska studentów filozofii UAM.  

 

§ 3 

Koło realizuje swoje cele w szczególności przez:  

1. organizowanie cyklicznych spotkań członków Koła;  

2. redagowanie czasopisma ,,Preteksty”;  

3. współpracowanie ze studenckimi kołami naukowymi z innych ośrodków uniwersyteckich;  

4. organizowanie wyjazdów na konferencje naukowe;  

5. organizowanie spotkań z zaproszonymi gośćmi.  

 



 

3. Członkostwo: nabycie, prawa, możliwości i obowiązki 

 

§ 4 

Członkiem Koła może być każdy student (w tym student studiów III stopnia) IF UAM lub 

Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UAM (zwanych dalej 

„MISH UAM”)  

 

§4a 

Członkiem Koła może być również student UAM niewymieniony w § 4 oraz student innej niż 

UAM uczelni publicznej z siedzibą w Poznaniu.  

 

§ 5 

1. Członkostwo Koła nabywa się poprzez zatwierdzenie pisemnej deklaracji członkostwa 

przez Zarząd;  

2. Wzór deklaracji członkostwa regulowany jest uchwałą Zarządu;  

3. Utrata członkostwa następuje na skutek: uchwały Zarządu; pisemnego oświadczenia woli 

wystąpienia z Koła, podanego do wiadomości Zarządu; zgonu członka; skreślenia z listy 

studentów;  

4. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła członek może odwołać się do Walnego 

Zgromadzenia Członków. Decyzja o odwołaniu powinna być podana pod obrady  

na najbliższym spotkaniu Koła.  

 

§ 6 

Członek Koła ma prawo, z zastrzeżeniem §6a, do:  

1. udziału w pracach Koła;  

2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła;  

3. używania znaku Koła;  

4. reprezentowania Koła na wszelkich spotkaniach o charakterze naukowym, niekolidującym 

z celami Koła;  

5. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Zarządu Koła.  

 

 

 



§6a 

Bierne prawo wyborcze do władz Koła przysługuje wyłącznie Członkom Koła będącym 

studentami IF UAM lub MISH UAM  

 

§ 7 

Członek Koła ma obowiązek:  

1. aktywnie i systematycznie uczestniczyć w pracach Koła;  

2. szanować niniejszy regulamin;  

3. dbać o dobre imię Koła;  

4. przyczyniać się swą postawą i działalnością do wzrostu znaczenia Koła.  

 

4. Władze Koła: kompetencje, powoływanie, odwoływanie 

§ 8 

Władzami Koła są:  

a) Walne Zgromadzenie Członków;  

b) Zarząd.  

 

§ 9 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:  

1. uchwalanie i zmiany Regulaminu Koła;  

2. wybór przewodniczącego, a na jego wniosek innych członków Zarządu  

(wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika);  

3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu;  

4. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła;  

5. rozpatrywanie innych spraw podniesionych podczas spotkań Koła.  

 

§ 10 

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez przewodniczącego Zarządu,  

co najmniej raz w roku.  

2. Decyzja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków musi zostać podana do wiadomości 

członków Koła na minimum 14 dni przed jego planowanym posiedzeniem.  

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Koła.  

 

 



§ 11 

1. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje dotyczące regulaminu oraz spraw 

bieżących bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych.  

2. Decyzja o rozwiązaniu Koła zapada większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 

połowy uprawnionych.  

§ 12 

1. Zarząd składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.  

2. Zarząd może zostać powiększony o innych członków, jeżeli Walne Zgromadzenie 

Członków tak postanowi.  

3. Nie można łączyć funkcji określonych w punkcie 1.  

4. Na pisemną prośbę danego członka Zarządu jego funkcje mogą zostać przejęte na pewien 

okres czasu przez innego członka Zarządu. 5. W skład zarządu mogą wchodzić wyłącznie 

studenci IF UAM lub MISH UAM.  

 

§ 13 

1. Zarząd kieruje Kołem między Walnymi Zgromadzeniami Członków.  

2. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach 

niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.  

3. Zarząd odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Członków za swoją działalność.  

4. Rozdział kompetencji pomiędzy członkami Zarządu regulowany jest uchwałą Zarządu.  

 

§ 14 

1. Przewodniczący Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Koło na zewnątrz. 

2. Przewodniczący Zarządu składa opiekunowi naukowemu Koła coroczne sprawozdanie  

z działalności Koła. 

3. Przewodniczący Koła zobowiązany jest przedkładać opiekunowi naukowemu Koła 

wszelkie zmiany w Regulaminie Koła, władzach Koła oraz aktualny wykaz członków Koła. 

 

5. Fundusze Koła 

§ 15 

1. Fundusze Koła powstają z dotacji oraz darowizn.  

2. Zarząd zarządza funduszami Koła.  

 


