STATUT
KOŁA NAUKOWEGO ANTROPOLOGÓW KULTURY
W INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU
REZESZOWSKIEGO
ROZDZIAŁ PIERWSZY
Postanowienie ogólne
1.
Pełna nazwa Koła brzmi Koło Naukowe Antropologów Kultury. Koło działa w
strukturach Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Siedzibą
Koła jest Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Koło opiera
swoja działalność na pracy społecznej swoich członków. Czas działania Koła jest
nieokreślony.

2.
Koło może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym
lub podobnym zakresie działania.

.

ROZDZIAŁ DRUGI
Cele i środki działania
3.
Celem Koła jest inicjowanie, popieranie i koordynowanie działań, wykraczających
poza obowiązkowy program edukacji uniwersyteckiej, a związanych z szeroko
pojmowaną kulturą.

4.
Szczegółowe cele Koła:


rozbudzanie

wyobraźni

antropologicznej

poprzez

zapoznawanie

się

z

różnorodnymi formami aktywności ludzkiej,


rozwijanie zainteresowań badaniami antropologicznymi i etnograficznymi,



prowadzenie badań naukowych z zakresu antropologii i etnografii kultury,
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praktyczne stosowanie metod badawczych charakterystycznych dla antropologii
kultury,



akceptacja dla tolerancji i zdobyczy kulturowych różnych narodów,



dokumentowanie przejawów życia literackiego i kulturowego Rzeszowa i
Podkarpacia oraz Euroregionu Karpackiego,



rozwijanie zainteresowań „kulturą wysoką” poprzez uczestniczenie w niej i jej
tworzenie,



prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie referatów i dyskusji,



spotkania i współpraca z organizacjami o podobnych celach,



prezentowanie osiągnięć własnych Koła.
5.

Środkami do osiągnięcia celów Koła naukowego Antropologów Kultury są:
a) spotkania robocze,
b) uczestnictwo w wybranych konferencjach naukowych, otwartych zebraniach
zakładowych ogólnoinstytutowych o charakterze naukowym,
c) zwiedzanie najważniejszych muzeów na Podkarpaciu w
Polsce i Europie,
d) wycieczki szlakami kultury,
e) współpraca z Kołem Naukowym Polonistów Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Pracownią Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej działającej przy IFP i z
Polskim Towarzystwem Kulturoznawczym oddział w Rzeszowie,
f) współpraca przy organizowaniu konferencji i sympozjonów naukowych
odbywanych w Uniwersytecie Rzeszowskim lub w innych ośrodkach i instytucjach
kulturalnych Rzeszowa,
g) wyjazdy na spektakle operowe i teatralne ( Warszawa, Lwów, Wiedeń),
h) udział w programach unijnych związanych z realizacją „Programu Kultura 2007 –
2014”.

6.
Członkowie Koła Naukowego Antropologów Kultury spotkają się raz w miesiącu
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na zebraniach roboczych a także w trakcie realizowania innych programów i
działań ogólno instytutowych („Tydzień Polonisty”, „Drzwi otwarte UR”).
7.
W grudniu każdego roku Zarząd składa sprawozdanie z działalności Koła.

ROZDZIAŁ TRZECI
Członkowie - prawa i obowiązki
8.
Członkami Koła mogą być studenci Filologii Polskiej (wszystkie specjalizacje i
specjalności) na Uniwersytecie Rzeszowskim.
9.
Członkowie zostają przyjęci przez Zarząd Koła na podstawie pisemnej deklaracji
studenta.
10.
Członek Koła Naukowego Antropologów Kultury może brać udział w działalności
jednej lub kilku sekcji Koła Naukowego Polonistów.
11.
Członkowie Koła mają prawo:
- uczestnictwa we wszystkich działaniach zmierzających do realizacji celów
statutowych Koła,
- uczestnictwa z prawem głosu w Walnych Zebraniach Członków Koła.
12.
Obowiązkiem członka jest:
- przestrzeganie statutu Koła,
- czynny udział w realizacji zadań poszczególnych zadań objętych planem
działalności Koła na dany rok.
13.
Członkostwo ustaje w przypadku:
- ukończenia studiów polonistycznych,
- przerwania studiów polonistycznych
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- dobrowolnego wystąpienia przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia.

14.
Za realizację celów statutowych odpowiedzialny jest każdy członek Koła.
15.
W szczególnych przypadkach realizacja celów statutowych może zostać
powierzona osobom i instytucjom trzecim.

16.

Wygaśnięcie członkostwa następuje również w przypadku długotrwałego
niewywiązywania się z obowiązków członka Koła; prowadzenie działalności
sprzecznej ze statutem Koła; działania na szkodę Koła. W takim wypadku o
wygaśnięciu członkostwa decyduje Walne Zebranie Członków na wniosek
Zarządu.

17.

Członkostwo Honorowe:
Członkiem Honorowym może zostać osoba, która w sposób szczególny
przyczyniła się do rozwoju Koła. O przyznaniu Członkostwa Honorowego na
wniosek

Prezesa

decyduje

jednomyślne

Walne

Zebranie

Członków.

Członkostwo Honorowe jest dożywotnie. Listę członków honorowych oraz ich
zasługi przedstawia się w formie załącznika do Statutu.

ROZDZIAŁ CZWARTY
Władze Koła
18.
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Władzami Koła są:
a) Walne Zebranie Członków.
b) Zarząd Koła.
19.

Członkostwo we władzach Koła i sekcji w czasie kadencji ustaje wskutek: ustania
członkostwa w Kole, zrzeczenie się mandatu, w przypadku członków Zarządu
Sekcji wskutek przejścia do innej sekcji.

ROZDZIAŁ PIĄTY
Walne Zebranie
18.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła. Może być zwyczajne
lub nadzwyczajne. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania
zawiadamia członków Zarząd Koła na 14 dni przed zwołaniem Zebrania. Walne
Zebranie

Członków

rozpoczyna

się

podjęciem

uchwały

o

wyborze

przewodniczącego zebrania.

19.
O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków
podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej
liczby głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego zebrania.

20.
Walne Zebranie powinno zbierać się na pół roku, z czego jedno spotkanie powinno
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przypadać po zakończeniu roku kalendarzowego. W jego trakcie zarząd
przedstawia sprawozdanie z działalności Koła i rozlicza się materialnie z
dokonanych wydatków.
21.

Walne Zebranie nadzwyczajne może być zwołane przez Zarząd Koła z jego
inicjatywy lub na wniosek 50 % członków Koła i obraduje nad sprawami, dla
których zostało zwołane.

22.
Do

kompetencji

Walnego

Zebrania należy:
- uchwalanie głównych kierunków działalności Koła,
- wybór prezesa i pozostałych członków Zarządu Koła,
- podejmowanie uchwał w zmianach w statucie,
- podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Koła,
- podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania,
- ustalanie szczegółowej polityki finansowej Koła.
23.
Walne Zebranie może powołać komisje lub wyznaczyć zespoły do realizacji
przedsięwzięć podjętych przez Koło lub wykonywanych pod jego patronatem.

ROZDZIAŁ SZÓSTY
Zarząd Kola i zarządy sekcji
24.

Zarząd Koła składa się z czterech osób wybranych przez Walne Zebranie: prezesa,
wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
25.
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Do kompetencji Zarządu Koła i zarządów sekcji należą:
- realizowanie zadań i programów określonych przez Walne Zebranie,
- przyjmowanie nowych członków,
- kierowanie sprawami finansowymi,
- podejmowanie decyzji niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Koła,
- reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

ROZDZIAŁ SIÓDMY
Fundusze Koła
26.
Źródłem finansowania działalności Koła są:
-dotacje

uzyskane

z

budżetu

Instytutu

Filologii

Polskiej

Uniwersytetu

Rzeszowskiego,
- dotacje uzyskane z budżetu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
- dotacje uzyskane z instytucji publicznych,
- granty, darowizny, sponsoring.
27.

W przypadku starań o dofinansowanie oświadczenie woli w imieniu Koła składa
prezes lub wiceprezes Koła.

28.
Wszystkie środki finansowe Koła mogą zostać użyte wyłącznie na realizację celów
statutowych Koła.

29.
Zasady polityki finansowej Koła ustala Walne Zebranie.
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ROZDZIAŁ ÓSMY
Zmiana statutu, rozwiązanie sekcji i Koła
29.
Uchwały Walnego Zebrania w sprawie zmian statutu zapadają większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W
przypadku gdy uchwała nie zostanie podjęta z uwagi na brak quorum, kolejna
uchwała w tej sprawie wymaga większości 2/3 głosów, bez ograniczeń co do
quorum.
30.
Do ważności uchwały o rozwiązaniu się Koła lub o rozwiązaniu sekcji wymagane
jest zgromadzenie 2/3 ilości głosów przy obecności 2/3 liczby członków Koła.

ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY
Obowiązywanie statutu Koła
31.
Za początek obowiązywania statutu Koła uznaje się 1 czerwca 2011 r.

32.
O wszystkich sprawach nieuregulowanych w statucie decyduje Walne
Zebranie.
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Uniwersytet Rzeszowski

Rzeszów,

Instytut Filologii Polskiej
PROTOÓŁ
Z ZATWIERDZENIA STATUTU
KOŁA NAUKOWEGO
ANTROPOLOGÓW KULTURY
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W dniu .............. podczas zebrania Zarządu Koła odbyło się ostatnie czytanie projektu Statutu
Koła. Zatwierdzono wszystkie punkty statutu. Następnie odbyło się glosowanie, w trakcie
którego statut został jednogłośnie zatwierdzony.
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