
REGULAMIN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRZY KATEDRZE I ZAKŁADZIE 

HISTOLOGII I EMBRIOLOGII  

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

zwany dalej Regulaminem 

(stan na 12 października 2014 roku) 

§ 1  

NAZWA KOŁA 

1. Pełna nazwa Koła brzmi: „Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Histologii i 

Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. 

 

2. Koło może posługiwać się również skróconą nazwą: „HESA”. Akronim powstał z nazwy angielskiej 

Koła „Histology and Embryology Student science Association” 

 

§ 2  

SIEDZIBA KOŁA i KONTAKT 

1. Koło prowadzi swoją działalność przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego.  

 

2. Adres placówki: ulica Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa.  

 

3. Koło posiada swoją stronę internetową pod adresem www.sknwum.wix.com/hesa . 

 

4. Koło posiada adres e-mail kolo.histologiczne.wum@gmail.com . 

 

 

§ 3 

CELE KOŁA 

1. Do celów Koła należą:  

a) Pogłębianie wiedzy studentów nt. szeroko pojętej biologii molekularnej, 

b) Przygotowanie do planowania i wykonywania samodzielnych badań naukowych, 

c) Propagowanie nowych odkryć i trendów w obrębie zainteresowań studentów. 

 

 

 

 

 

 



2. Koło realizuje swoje cele poprzez:  

a) udział w spotkaniach Koła, 

b) pracę w regularnych zespołach badawczych, 

c) udział w wykładach, sympozjach, konferencjach, kongresach, obozach naukowych  itp., 

d) organizację wykładów, sympozjów, konferencji, kongresów, obozów naukowych itp.. 

 

3. Nad realizacją celów Koła nadzór sprawuje Zarząd Koła wraz z Opiekunem Koła. 

 

§ 4 

OPIEKUN KOŁA 

1. Opiekuna Koła powołuje Kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego 

 

§ 5 

CZŁONKOSTWO W KOLE 

1. Członkiem Koła może zostać każdy student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  na II-VI 

roku studiów jednolitych lub równoznacznych innego trybu. 

 

2. Każda nowoprzyjęta osoba uzyskuje status Kandydata. Okres kandydatury trwa 1 semestr 

akademicki. 

 

3. Kandydat zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków zawartych w punkcie 7. tego 

paragrafu oraz wykonywania zadań wyznaczonych przez Zarząd Koła. 

 

4. Przewiduje się możliwość współpracy z zespołami badawczymi na latach wcześniejszych, jeśli 

student posiada udokumentowane doświadczenie badawcze bądź szczególne osiągnięcia. 

 

5. Członkiem Koła może zostać każdy student spoza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

współpracujący regularnie z jednym z zespołów badawczych. 

 

6. Członkostwo w Kole jest dobrowolne.  

 

7. Każdy Członek Koła zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania Regulaminu Koła,  

b) czynnego udziału w działalności Koła, 

c) przygotowania do spotkań Koła, 

d) afiliowania się z Kołem na każdym publicznym wystąpieniu, gdzie prezentuje wyniki pracy w 

Kole.  

 

8. Członków Koła przyjmuje Zarząd Koła wraz z Opiekunem Koła na podstawie ankiet wypełnionych 

przez Kandydatów. 



 

9. Ustala się 3 terminy rekrutacji. Informacja o rekrutacji i wakatach będzie udostępniana na stronie 

internetowej Koła – www.sknwum.wix.com/hesa. 

 

10. Alternatywną droga przyjęcia w poczet Członków Koła jest podjęcie pracy w związku z 

bezpośrednim zaproszeniem wypływającym od kierownika danego zespołu badawczego.  

 

11. W powyższej sytuacji studencki szef zespołu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować  

Zarząd o nowym Kandydcie w zespole aby mógł zostać oficjalnym Kandydatem Koła. 

 

12. Członków Koła odwołuje Zarząd Koła wraz z Opiekunem Koła w przypadku: 

a) braku zaangażowania w działalność Koła,  

b) permanentnego braku przygotowania do spotkań Koła,  

c) działania na szkodę Koła.   

 

13. Z członkostwa w Kole można w każdej chwili zrezygnować poprzez złożenie pisemnej rezygnacji 

do Przewodniczącego Koła.  

 

14. Członkowie Koła zobowiązani są do poinformowania o swojej planowanej dłuższej nieobecności  

np. wyjazd badawczy, wymiana studencka itp. Zostanie wtedy podjęta decyzja o ewentualnym 

uzupełnieniu braku po konsultacji z kierownikiem zespołu. 

 

15. Członkowie Koła zobowiązani są do informowania o wszelkich zmianach danych osobowych lub 

przydziału do zespołu. 

§ 6 

STRUKTURA KOŁA 

 

1. W związku z charakterem pracy Koła, Członkowie są przydzielani do autonomicznych zespołów 

badawczych kierowanych przez pracowników Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

 

2. Kierownik zespołu badawczego wybiera jednego ze studentów na stanowisko studenckiego szefa 

zespołu . Do jego kompetencji należą: 

 

a. Utrzymywanie kontaktu z Zarządem Koła, 

b. Odpowiedzialność za przygotowanie wystąpień zespołu na spotkaniach Koła, 

c. Informowanie o nowych członkach zespołów przyjętych drogą alternatywną, 

d. Odpowiedzialność za prawidłową afiliację na wystąpieniach publicznych oraz za 

niezwłoczne informowanie o osiągnięciach zespołu – publikacje, wystąpienia 

Konferencyjne, podjęte projekty, otrzymane granty itp. 

 

 



§ 7 

ZARZĄD KOŁA 

1. Zarząd Koła składa się z trzech osób:  Przewodniczącego Koła , Zastępcy Przewodniczącego Koła 

oraz Sekretarza.  

 

2. Zarząd Koła wybierany jest na spotkaniu Koła zwykłą większością głosów przy obecności  

co najmniej połowy liczby Członków Koła.  

 

3. Każdego Członka Zarządu można odwołać na posiedzeniu Koła na wniosek co najmniej  

3 Członków Koła. Odwołanie zostaje uchwalone zwykłą większością głosów przy obecności  

co najmniej połowy liczby Członków Koła. Przy braku kworum ogłasza się 2gi termin wyborów. 

 

4. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.  

 

5. Zarząd Koła:  

a) nadzoruje pracę Koła,  

b) reprezentuje Koło,  

c) dba o przestrzeganie Regulaminu Koła, 

d) przyjmuje i odwołuje Członków Koła. 

 

6. Zarząd Koła podejmuje wszelkie decyzje dotyczące działalności i funkcjonowania Koła 

większością głosów. 

 

7. Przewodniczący Koła:  

a) ustala terminy spotkań Koła, co najmniej raz na dwa miesiące, w uzgodnieniu z Opiekunem 

Koła,  

b) przewodniczy spotkaniom Koła, 

c) przewodniczy Zarządowi Koła, 

d) rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu Koła, 

e) posiada rozstrzygający głos w kwestiach spornych.  

. § 7 

ROZWIĄZANIE KOŁA  

1. Koło może zostać rozwiązane przez jego Członków na wniosek co najmniej 5 Członków Koła. 

Uchwała zostaje podjęta większością 2/3  głosów przy obecności co najmniej połowy liczby 

Członków Koła.  

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Powyższy Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Koła.  

 

2. O sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Zarząd Koła.  


