Statut Studenckiego Koła Naukowego Towaroznawstwa Żywności

„SPECTRUM”
przy Katedrze Towaroznawstwa Żywności
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

I.

Postanowienia ogólne

§1.
Koło naukowe nosi nazwę Studenckiego Koła Naukowego Towaroznawstwa Żywności
„SPECTRUM” (w skrócie SKNTŻ „SPECTRUM”), zwane jest dalej Kołem.
§2.
Koło działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), postanowień Regulaminu Studenckich Kół
Naukowych (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora AEP nr 13/2006 z dnia 23 października
2006r.) oraz niniejszego statutu.
§3.
Koło nie posiada odrębnej osobowości prawnej i działa przy Katedrze Towaroznawstwa Żywności
Wydziału Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
§4.
Misją Koła jest propagowanie i pogłębianie wiedzy studentów dotyczącej jakości żywności,
ze szczególnym uwzględnieniem systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności.
§5.
Zakres działalności Koła naukowego obejmuje:
prowadzenie prac naukowo-badawczych z zakresu towaroznawstwa żywności,
bezpieczeństwa żywności oraz śledzenie tendencji rozwojowych związanych
z zapewnieniem jakości zdrowotnej żywności,
organizowanie spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw przemysłu spożywczego,
współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami działającymi
w zakresie zainteresowań Koła,
organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, odczytach i obozach naukowych.
§6.
Rozwiązanie Koła następuje na podstawie:
uchwały Zgromadzenia Członków Koła podjętej większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
decyzji podjętej przez Prorektora ds. Dydaktyki AEP na wniosek kierownika katedry, przy
której SKN działa,
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decyzji podjętej przez Prorektora ds. Dydaktyki AEP, w przypadku rażącego lub
uporczywego nieprzestrzegania w działalności SKN przepisów ustawowych, statutu AEP,
niniejszego regulaminu, albo statutu Koła.

II.

Organizacja, prawa i obowiązki
§7.

W SKNTŻ „SPECTRUM” działają:
Opiekun Koła,
Zgromadzenie Członków Koła,
Zarząd Koła,
Sekretarz Koła.

Członek SKNTŻ „SPECTRUM”
§8.
Członkiem Koła może być każdy student Akademii Ekonomicznej. Aby zostać członkiem Koła
należy złożyć zarządowi deklaracje aktywnego uczestniczenia w pracach Koła oraz zobowiązanie
do poszanowania zapisów statutu.
§9.
Członek Koła ma prawo:
czynnego uczestnictwa w pracach Koła,
korzystać z pomocy pracowników naukowych jednostki, przy której działa Koło,
współdziałać w kształtowaniu kierunków działalności Koła w drodze swobodnego
wypowiadania swych poglądów, zgłaszania wniosków na zebraniach Koła, zgłaszania
uchwał na Zgromadzeniu,
domagania się od Zarządu uzasadnienia podejmowanych decyzji,
do uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Koło,
do udziału w Zgromadzeniu, z prawem do głosowania i wnioskowania w sprawach
statutowej działalności Koła, jeśli statut nie stanowi inaczej,
§10.
Członek Koła ma obowiązek:
przestrzegać postanowień Statutu Koła oraz uchwał jego organów,
aktywnego uczestnictwa w spotkaniach i pracach Koła,
obecności na Zgromadzeniu,
terminowo wywiązywać się z powierzonych zadań,
dbać o dobre imię Koła i popularyzację jego działalności,
uczestniczyć w co najmniej 50% spotkań,
uczestniczyć w co najmniej jednej grupie tematycznej w semestrze.
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§11.
Nieobecność członka Koła może być usprawiedliwiona przed Przewodniczącym Koła.
§12.
Ustanie członkostwa w Kole następuje na skutek:
złożenia dobrowolnej rezygnacji przez członka Koła,
utraty przez członka Koła statusu studenta AE w Poznaniu,
wykluczenia członka w drodze uchwały podjętej przez Zgromadzenie Członków Koła,
po konsultacji z Opiekunem, w przypadku, gdy rażąco narusza on postanowienia prawa
powszechnie obowiązującego, statutu AE w Poznaniu, Regulaminu SKN bądź statutu Koła
albo gdy nie bierze czynnego udziału w działalności Koła lub nie wykonuje z należytą
starannością przypisanych mu zadań,
rozwiązania Koła.

Opiekun SKNTŻ „SPECTRUM”
§13.
Opiekun Koła powoływany jest przez kierownika Katedry Towaroznawstwa Żywności Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu.
§14.
Do kompetencji Opiekuna SKN należą:
reprezentowanie Koła w ramach Uczelni jak i poza nią,
zatwierdzenie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc
w ich realizacji,
rozstrzyganie sporów członkowskich,
zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację celów Koła,
ogłaszanie pełnej listy kandydatów do Zarządu Koła,
przedkładanie Prorektorowi ds. dydaktyki za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora
ds. SKN sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Koła.
§15.
Zgromadzenie Członków Koła ma prawo złożyć na ręce Kierownika Katedry Towaroznawstwa
Żywności wniosek o odwołanie Opiekuna w przypadku niespełnienia obowiązków statutowych
określonych w §14 lub wystąpienia innych okoliczności utrudniających współpracę.

Zgromadzenie Członków SKNTŻ „SPECTRUM”
§16.
Najwyższą władzą Koła jest Zgromadzenie Członków Koła, zwane dalej Zgromadzeniem.
Zgromadzenie jest zwoływane każdorazowo przez Zarząd Koła, który powiadamia o jego terminie
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i miejscu wszystkich członków Koła. Zgromadzenie może zwołać również Opiekun Koła z własnej
inicjatywy lub na wniosek 2/5 członków Koła.
§17.
W Zgromadzeniu Członków Koła mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Koła oraz
Opiekun Koła. Każdemu członkowi Zgromadzenia przysługuje jeden głos.
§18.
Do kompetencji Zgromadzenia należą:
uchwalanie Statutu Koła,
powoływanie Przewodniczącego Koła,
zatwierdzanie Zarządu Koła,
wybranie spośród siebie Sekretarza, do którego obowiązków należy dokumentowanie
działalności Koła,
odwoływanie Zarządu lub jego członków przed upływem jego kadencji, w uzasadnionych
przypadkach,
podejmowanie uchwał dotyczących zmian statutu,
zatwierdzanie kierunków pracy Koła określonych przez Zarząd,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
rozpatrywanie odwołań od uchwał wniesionych przez członków Koła,
rozpatrywanie wniosków o wykluczenie członka z Koła.

Zarząd SKNTŻ „SPECTRUM”
§19.
W skład Zarządu wchodzą:
Przewodniczący,
Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych,
Wiceprzewodniczący ds. administracyjnych, jednocześnie pełniący funkcję Skarbnika.
§20.
Zarząd jest organem wykonawczym Koła, kierującym jego bieżącą działalnością i jednocześnie
reprezentującym Koło w kontaktach służbowych.
§21.
Zarząd rozpoczyna swoją kadencję w chwili uzyskania akceptacji Walnego Zgromadzenia i kończy
w momencie powołania nowego Zarządu. Kadencja Zarządu trwa maksymalnie jeden rok.
§22.
Zarząd lub jego członek mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Zgromadzenie.
Uzupełnienie składu Zarządu powinno nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia ustąpienia któregoś
z członków Zarządu.
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§23.
Nieobecność członka Zarządu może być usprawiedliwiona przed Opiekunem Koła.
§24.
Obrady Koła mają miejsce na spotkaniach, których częstotliwość ustala Zarząd.

Przewodniczący SKNTŻ „SPECTRUM”
§25.
Przewodniczący powoływany jest na okres jednego roku, w głosowaniu zgodnym z §29,
na pierwszym w danym roku akademickim Zgromadzeniu, które winno się odbyć najpóźniej w
ciągu miesiąca po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych.
§26.
Przewodniczący powołuje członków Zarządu najpóźniej w tydzień po powołaniu go na stanowisko.
Są oni zatwierdzani w odrębnych głosowaniach. W przypadku nie zatwierdzania kandydata przez
Walne Zgromadzenie Członków, Przewodniczący ma prawo wyznaczyć kolejnego kandydata.
§27.
Do obowiązków i kompetencji Przewodniczącego w szczególności należy:
kierowanie pracami Koła,
zwoływanie i kierowanie posiedzeniami Koła,
nadzór na treściami zawartymi na stronie internetowej Koła,
Do obowiązków Wiceprzewodniczącego ds. organizacyjnych w szczególności należy:
współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami studenckimi działającymi na
uczelni i poza uczelnią,
rozliczanie liderów grup tematycznych z realizacji zadań,
Do obowiązków Wiceprzewodniczącego ds. administracyjnych w szczególności należy:
dokonywanie korekty liczby członków raz na semestr,
administrowanie zasobami finansowymi Koła.
§28.
Do obowiązków Zarządu Koła naukowego należy:
reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Koła postanowień niniejszego statutu oraz
regulaminu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
uczestniczenie w gremiach, w których przewiduje się uczestnictwo kół naukowych,
realizacja celów statutowych Koła i uchwał Zgromadzeń,
decydowanie o wykorzystaniu funduszy Koła w porozumieniu z Opiekunem Koła,
decydowanie o przyjęciu nowych członków,
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składanie Zgromadzeniu rocznego pisemnego sprawozdania finansowego oraz rocznego
pisemnego sprawozdania z działalności Koła.

Uchwały SKNTŻ „SPECTRUM”
§29.
Podejmowanie uchwały:
uchwały Zgromadzenia Członków Koła podejmowane są zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy członków Koła posiadających prawo głosu, w głosowaniu
jawnym,
uchwały w sprawach wyboru i odwołania członków Zarządu Koła podejmowane są
kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Koła
posiadających prawo głosu, w głosowaniu tajnym,
ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o podejmowaniu uchwały zwykłą większością głosów, należy przez to rozumieć, że do podjęcia uchwały niezbędne jest, aby liczba głosów za
podjęciem uchwały była większa od liczby głosów przeciwnych, niezależnie od liczby osób,
które wstrzymały się od głosu,
ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o podejmowaniu uchwały kwalifikowaną
większością głosów, należy przez to rozumieć, że do podjęcia uchwały niezbędne jest, aby
liczba głosów oddanych za podjęciem uchwały była większa, niż suma głosów oddanych
przeciwko uchwale i wstrzymujących się; a zarazem aby liczba głosów oddanych za
podjęciem uchwały przekraczała wyznaczony ułamkiem próg głosów.

§30.
Uchwalanie Statutu Koła:
Zgromadzenie Członków Koła uchwala zmiany w statucie Koła,
Uchwały w sprawie zmian w statucie Koła podejmowane są kwalifikowaną większością 2/3
głosów, w obecności co najmniej połowy członków Koła posiadających prawo głosu,
w głosowaniu tajnym,
Zarząd Koła niezwłocznie po uchwaleniu zmian w statucie przekazuje uchwałę Prorektorowi ds. dydaktyki AEP w celu jej zatwierdzenia.

III.

Fundusze SKNTŻ „SPECTRUM”
§31.

Koło finansuje swoją działalność z:
środków finansowych przyznanych przez Uczelnię,
dotacji i darowizn osób fizycznych lub prawnych.
§32.
Środki finansowe mogą być użyte jedynie zgodnie z celami statutowymi Koła.
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IV.

Przepisy końcowe

§33.
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem ostatecznego zatwierdzenia go przez Zgromadzenie
Członków Koła oraz przez zatwierdzenie przez Prorektora ds. Dydaktyki AEP.
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