STATUT
STUDENCKIEGO KOŁA ARTYSTYCZNO- NAUKOWEGO
LITOGRAFÓW „KURANT”

1
Tworzy się Studenckie Koło Artystyczno- Naukowe Litografów „ Kurant” przy Instytucie
Sztuki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
2
Studenckie Koła Artystyczno- Naukowego Litografów „Kurant” powołuje się na czas
nieokreślony.
3
Celami i zadaniami Koła są:
•
•
•
•
•

promowanie swojej Uczelni
rozwijanie i kształtowanie życia artystyczno- naukowego studentów
prowadzenie warsztatów
rozwijanie współpracy naukowej
rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła
4
Cele, o których mowa w punkcie 3 są realizowane przez:

•
•
•
•
•

organizowanie warsztatów artystycznych, wystaw, konkursów, plenerów itp.
wyjazdy, spotkania z podobnymi organizacjami
wydawanie broszur z dziedziny grafiki warsztatowej prezentujących dokonania
studentów w zakresie techniki litografii
prezentowanie osiągnięć własnych Koła oraz uczelni
prowadzenie warsztatów dla młodzieży szkolnej i studentów w zakresie grafiki
warsztatowej

5
Koło posiada opiekuna wybranego przez kierowników Katedr spośród kadry akademickiej
Uniwersytetu Śląskiego.
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6
Członkostwo w kole naukowym:
Członkowie Koła dzielą się na:
• Członków- kandydatów
• Członków zwyczajnych
Członkiem- kandydatem zostaje każdy nowy członek przystępujący do Koła na podstawie
pisemnej deklaracji. Po okresie próbnym (3 miesiące) osoba zainteresowana staje się
członkiem zwyczajnym z wszelkimi przysługującymi mu prawami oraz ciążącymi na nim
obowiązkami.
Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Śląskiego.

7
Członek Koła jest zobowiązany :
•
•
•

brać czynny udział w pracach Koła
przestrzegać postanowień Statutu uchwał władz Koła
dbać o dobre imię Koła oraz popularyzować jego idee
8
Władzami Koła są:

•
•

Walne Zgromadzenie członków
Prezydium

9
Walnym Zgromadzeniem członków określa się spotkanie członków Koła, w którym bierze
udział co najmniej połowa wszystkich członków i na którym obecnych jest co najmniej
dwóch członków Prezydium. Spotkanie zwołuje Przewodniczący Koła.

10
Prezydium składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, którymi są:
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•
•
•

Przewodniczący Koła
Zastępca Przewodniczącego Koła
Skarbnik Koła
11
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

•
•
•
•
•

wybieranie i odwoływanie członków Prezydium
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań finansowych skarbnika
uchwalanie zmian statutu
decydowanie o sposobach realizacji celów Koła
podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła
12
Do kompetencji Prezydium należy:

•
•
•
•
•

kierowanie bieżącą działalnością Koła
rozporządzanie funduszami Koła
reprezentowanie Koła za zewnątrz
przyjmowanie i wykluczanie członków Koła (wykluczenie następuje na skutek
nieprzestrzegania obowiązków członków Koła lub na skutek przedstawienia pisemnej,
umotywowanej rezygnacji)
zwoływanie Walnego Zgromadzenia członków
13

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli statut nie stanowi inaczej.
Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
14
Zmian w statucie Koła może dokonać tylko Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów
obecnych członków.

15
Uchwała o rozwiązaniu Koła może zapaść tylko na Walnym Zgromadzeniu, na którym
obecnych jest co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków i wszyscy członkowie Prezydium,
większością 2/3 głosów ważnych.
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