Regulamin Pedagogicznego Koła Naukowego
§1
1) Pedagogiczne Koło Naukowe – jest kołem działającym w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Skierniewicach (dalej: PWSZ w Skierniewicach)
2) Koło funkcjonuje na wydziale Ekonomii i Administracji przy Instytucie Nauk
Społecznych
3) Koło zrzesza studentów pedagogiki wszystkich kierunków i from studiów
(stacjonarne i niestacjonarne) oraz studentów z innych kierunków zainteresowanych
pedagogiką i naukami społecznymi
4) Siedzibą Koła jest PWSZ w Skierniewicach
5) Opiekunem Koła jest dr Aleksandra Stankiewicz
6) Koło działa w oparciu o program przygotowywany na dany rok akademicki.
§2
Celami Koła są:
1) Poszerzanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki
2) Organizacja imprez związanych z poszerzaniem i upowszechnianiem wiedzy
pedagogicznej i nauk społecznych
3) Uczestniczenie w spotkaniach, konferencjach, seminariach, warsztatach
umożliwiających rozwój i nabrnie nowych umiejętności w zakresie pełnia ról
zawodowych związanych z zawodami w obszarze pedagogiki
4) Udział w organizacji imprez ogólnouczelnianych organizowanych w PWSZ w
Skierniewicach
5) Organizacja warsztatów i spotkań dla uczniów z subregionu skierniewickiego
6) Udział w działaniach promocyjnych i edukacyjnych PWSZ w Skierniewicach
7) W ramach realizacji swoich celów Koło współpracuje z władzami PWSZ w
Skierniewicach
§3
Członkiem Koła może zostać każdy kto:
1) jest studentem pedagogiki
2) jest zainteresowany tematyką związaną z działalnością Koła,
3) członkostwo nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji
§4
Członkowie mają obowiązek:
1) postępowania zgodnego prawem i regulaminem obowiązującym w PWSZ w
Skierniewicach
2) postępowania zgodnego z regulaminem Koła
3) aktywnego zaangażowania w pracach na rzecz Koła
4) uczestnictwa w spotkaniach i imprezach Koła
5) godnego reprezentowania Koła i Uczelni
6) rzetelnego spełniania przyjętych na siebie obowiązków
7) wypełniania celów Koła
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§5
Członkowie mają prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego,
b) udziału we wszystkich formach działalności Koła
c) wnioskowania w każdej sprawie dotyczącej Koła
d) zgłaszania opinii, wniosków, postulatów dotyczących pracy Koła oraz władz Koła
e) korzystania z wszelkich dostępnych Kołu środków
§6
Organami władzy w Kole są:
1) Prezes Koła wybierany na rok akademicki przez co najmniej 51% członków
2) V-ce Prezes wybierany na rok akademicki co najmniej 51% członków
W tym sekcja:
3) Projektowa
4) Fotograficzna
5) Badawcza
§7
Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością Koła
2) nadzór nad realizacją planu działalności
3) reprezentowanie Organizacji na zewnątrz
4) przygotowywanie sprawozdań finansowych i merytorycznych w terminach
wskazanych przez obowiązujące na PWSZ w Skierniewicach akty prawne
5) składanie rocznego sprawozdania z działalności Koła Dyrektorowi Instytutu Nauk
Społecznych
6) prowadzenie rejestru członków
§8
1) Koło może posiadać różne źródła finansowania w szczególności pochodzące z:
1) dotacji władz PWSZ w Skierniewicach
2) darowizn pozyskanych poprzez zawarcie przez PWSZ w Skierniewicach umów z
innymi podmiotami
3) środków sponsorskich pozyskanych poprzez zawarcie przez PWSZ w
Skierniewicach umów z innymi podmiotami
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Deklaracja członka Pedagogicznego Koła Naukowego
Ja ……………………………………… przystępuję do Pedagogicznego Koła Naukowego
i zobowiązuję się wypełniać regulamin i wszystkie obowiązki związane z jego
działalnością.
Skierniewice, data: ……………………

Podpis:……………………….
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