STATUT KOŁA NAUKOWEGO BLIśEJ NEUROPSYCHOLOGII
INSTYTUTU PSYCHOLOGII
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
I. Postanowienia ogólne
1. Nazwa Koła Naukowego brzmi: “Koło Naukowe BliŜej Neuropsychologii”, zwanego dalej Kołem.
2. Siedziba Koła mieści się w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań.
3. Pracę Koła reguluje Statut.
II. Cele i działalność
1. Celami Koła są:
a) stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej inicjatywie,
swobodnej wymianie poglądów naukowych oraz podnoszeniu poziomu wiedzy psychologicznej z
zakresu neuropsychologii i neuronauki;
b) poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu neuropsychologii i neuronauki wśród studentów
Wydziału Nauk Społecznych oraz spoza niego;
c) upowszechnianie wiedzy z zakresu neuropsychologii i neuronauki;
d) integracja środowiska studenckiego i naukowego.
2. Koło realizuje zamierzone cele poprzez:
a) pracę w grupach seminaryjnych;
b) pracę w grupach badawczych;
c) wygłaszanie odczytów i referatów;
d) organizację i współorganizację szkoleń, konferencji, seminariów i zjazdów naukowych oraz
czynny i bierny udział w tego rodzaju imprezach organizowanych przez ośrodki naukowobadawcze w kraju i za granicą;
e) realizowanie projektów naukowo-badawczych;
f) organizowanie i współorganizowanie warsztatów naukowych dla dzieci, młodzieŜy o i dorosłych
g) wydawanie publikacji naukowych i popularnonaukowych;
h) współpracę z kołami naukowymi o podobnych profilach;
i) współpracę z osobami i ośrodkami badawczymi prowadzącymi badania naukowe lub kliniczne z
zakresu neuropsychologii i neuronauki.
III. Członkostwo
1. PrzynaleŜność do Koła jest dobrowolna.
2. Członkami Koła w danym roku akademickim są studenci UAM, którzy zadeklarują chęć członkostwa
Przewodniczącemu Koła do dnia 31 października.
3. Za zgodą Zarządu Członkami Koła w danym roku akademickim mogą zostać równieŜ studenci UAM,
którzy zadeklarują chęć członkostwa Przewodniczącemu Koła po dniu 31 października.
4. Członkowie Koła mają prawo:
a) brać udział we wszystkich formach działalności regulaminowej Koła;
b) występować z własnymi inicjatywami i w miarę moŜliwości uzyskiwać pomoc w ich realizacji;
c) otrzymywać informacje o planach pracy Koła;
d) wybierać i być wybieranym do władz Koła.
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5. Członkowie Koła mają obowiązek:
a) przestrzegać Statutu Koła;
b) aktywnie uczestniczyć w Ŝyciu Koła, szczególnie w zebraniach członków Koła zwoływanych przez
Przewodniczącego lub Opiekuna.
6. Członkostwo w Kole wygasa:
a) z chwilą utraty statusu studenta;
b) na własną prośbę członka Koła;
c) z chwilą wykluczenia członka przez Zarząd Koła wskutek długotrwałego nie wywiązywania się z
obowiązków członka Koła lub za działalność na jego szkodę.
IV. Władze
1. Organami Koła są: Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Walne Zebranie.
2. Zarząd:
a) Zarząd składa się z Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego;
b) kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki;
c) wybór Przewodniczącego odbywa się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3
członków Koła;
d) do zadań Zarządu naleŜy kierowanie działalnością Koła, reprezentacja w środowisku naukowym i
uniwersyteckim, planowanie działalności Koła oraz sprawowanie pieczy nad finansowaniem Koła.
e) Zastępcę Przewodniczącego mianuje Przewodniczący bezpośrednio po uzyskaniu mandatu od
członków Koła;
f) w razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna:
a) Koło moŜe powołać Komisję Rewizyjną, która sprawuje kontrolę prawidłowego dysponowania
funduszami Koła;
b) Komisja Rewizyjna składa się z dwóch osób.
c) członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej 2/3 członków Koła;
d) nie moŜna łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Walne Zebranie:
a) Walne Zebranie wybiera i odwołuje Przewodniczącego, Komisję Rewizyjną oraz uchwala i zmienia
statut Koła;
b) Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej jeden raz w kaŜdym roku akademickim nie wcześniej
niŜ w listopadzie.
V. Opiekun
1. Opiekunem Koła jest pracownik dydaktyczny, pracownik naukowy lub doktorant UAM, który zgłosił
taką chęć oraz został zaakceptowany przez Zarząd Koła.
2. Opiekun jest doradcą naukowym Koła.
3. Zarząd Koła ustala z Opiekunem waŜne przedsięwzięcia organizacyjne oraz plany pracy naukowej.
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VI. Finanse
1. Wszelkie potrzeby Koła finansowane są ze środków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
które są dysponowane przez:
a) Rektora UAM;
b) Prorektora UAM ds. studenckich;
c) Dziekana Wydziału Nauk Społecznych;
d) Dyrektora Instytutu Psychologii.
2. Działalność Koła moŜe być równieŜ finansowana ze środków Fundacji UAM.
3. Za prawidłowe dysponowanie funduszami Koła oraz związaną z nimi dokumentację odpowiedzialny
jest Zarząd oraz Opiekun.
VII. Postanowienia końcowe
1. Uchwalanie i zmiana statutu:
a) Statut Koła uchwala i zmienia Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności 2/3
członków Koła.
b) decyzje Walnego Zebrania dotyczące jego władz, struktury oraz funkcjonowania, a nie stanowiące
zmian statutu, podpisane przez Przewodniczącego, dołączane są do Statutu w formie
załączników.
2. Rozwiązanie Koła następuje z mocy uchwały Walnego Zebrania zwykłą większością głosów przy
obecności 2/3 członków Koła.
3. Zawieszenie działalności Koła następuje w przypadku braku członków.
4. O wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie decyduje Walne Zebranie.
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