UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
UL. ŻEROMSKIEGO 5
25-369 KIELCE

STATUT INTERDYSCYPLINARNEGO
STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO
COACHINGU I ROZWOJU „INSPIRO”

ROZDZIAŁ l
Postanowienia ogólne
1. Pełna nazwa Koła brzmi: Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Coachingu i
Rozwoju „INSPIRO”. Akceptowane skróty tej nazwy to: SKN INSPIRO, Koło
INSPIRO, ISKN INSPIRO, Studenckie Koło Naukowe coachingu i rozwoju INSPIRO.
2. Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe INSPIRO, w dalszej części statutu
określone jako Koło, działa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
3. Siedzibą Koła jest Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach, ul. Świętokrzyska 15G, 25-029 Kielce.
4. Działalność Koła oparta jest na zadeklarowanej, bezinteresownej aktywności jego
członków.
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ROZDZIAŁ II
Cele i zadania koła
1. Celem koła jest:
a) poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie szeroko rozumianego
samorozwoju,
b) doskonalenie umiejętności trenerskich, coachingowych i dydaktycznych w ujęciu
zespołowym i indywidualnym,
c) zastosowanie w praktyce osiągnięć wiedzy humanistycznej,
d) naukowe opracowanie oraz publiczna prezentacja wyników pracy Koła,
e) rozwijanie zainteresowań naukowych członków Koła w dziedzinie nauk
humanistycznych,
f) promocja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
g) popularyzacja nowości naukowych i koncepcji z zakresu coachingu, trenerstwa,
arteterapii, rozwoju osobistego,
h) poszukiwanie nowatorskich metod pracy samorozwojowej,
i) współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i in.,
j) kształtowanie umiejętności współpracy w zespole,
k) podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności kulturalnej, dydaktycznej,
coachingowej, prozdrowotnej.
2. Koło realizuje swoje cele poprzez:
a) podejmowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych,
b) pomoc w tworzeniu i realizowaniu projektów naukowych Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach,
c) organizowanie spotkań naukowych, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych,
spotkań warsztatowych,
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d) organizowanie i prowadzenie warsztatów samorozwojowych przeznaczonych dla
różnych grup społecznych oraz zawodowych,
e) prezentowanie osiągnięć własnych Koła i osiągnięć poszczególnych jego członków,
f) uczestnictwo członków Koła w spotkaniach naukowych, sympozjach, seminariach
naukowych, a także w konferencjach krajowych i zagranicznych,
g) publikację artykułów naukowych i popularnonaukowych, prac popularyzatorskich,
h) organizację wydarzeń kulturalnych,
i) spotkania dyskusyjne i warsztatowe członków Koła,
j) współpracę z jednostkami, ośrodkami, stowarzyszeniami i fundacjami
funkcjonującymi w środowisku akademickim i poza nim,
k) prowadzenie w internecie akcji informacyjnej dotyczącej aktywności Koła.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Koła

1. Członkami Koła mogą być studenci, którzy realizują cele i zadania Statutu Koła.
2. O przyjęciu nowych członków Koła decyduje Zarząd Koła w formie uchwały
na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Wzór Deklaracji członkowskiej stanowi
załącznik do Statutu (strona 7/7).
3. Członkowie Koła biorą czynny udział w zebraniach Koła.
4. Członkowie koła godnie reprezentują koło i dbają o jego dobre imię.
5. Członek Koła ma prawo:
a.
brać czynny udział w obradach Walnego Zebrania Koła, wybierać i być
wybieranym do Zarządu Koła,
b.

składać wnioski w sprawach działalności Koła,

c.

uczestniczyć w zebraniach i innych formach działalności koła.
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6. Członek Koła ma obowiązek:
a.

przestrzegać Statutu Koła,

b.

uczestniczyć w pracach Koła poprzez realizację celów statutowych Koła,

7. Członkostwo w Kole wygasa w przypadku:
a.

dobrowolnego wystąpienia z Koła,

b.
braku wypełniania obowiązków wynikających ze Statutu Koła na mocy decyzji
Walnego zebrania koła,
c.

skreślenia z listy studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

ROZDZIAŁ IV
Władze Koła

1. Władze Koła stanowią:
a. Walne Zebranie Koła,
b.

Zarząd Koła (roczna kadencja).

2. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Koła.
3. Walne Zebranie Koła tworzą wszyscy członkowie Koła.
4. Uchwały na Walnym Zebraniu Koła podejmują obecni członkowie Koła o ile Statut nie
stanowi inaczej.
5. Każdy członek Koła jest uprawniony do oddania jednego głosu.
6. Walne Zebranie Koła podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Statut
stanowi inaczej.
7. Walne Zebranie Koła jest zwoływane i prowadzone przez Zarząd Koła, Walne
Zebranie Koła może być także zwołane przez 1/10 członków Koła.
8. Zarząd Koła stanowią:
a.

Przewodniczący,

b. Wiceprzewodniczący,
c.

Sekretarz,

d.

Skarbnik.

4/7

9. Do zadań Zarządu Koła należy:
a.

kierowanie działalnością Koła,

b.

realizacja celów Koła,

c.

ustalanie planu pracy Koła,

d.

zwoływanie Walnego Zebrania Koła,

e.

ustalanie składu osobowego delegacji na sesje naukowe,

f.

sporządzanie protokołów i sprawozdań finansowych z działalności Koła,

g.

sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Koła,

h.

utrzymywanie kontaktów z placówkami oświatowymi w regionie,

i.

reprezentowanie Koła poza Uczelnią.

10. Dokumenty w imieniu Koła podpisuje Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Koła,
w przypadku niedostępności Przewodniczącego - Wiceprzewodniczący Koła i Skarbnik.
11. Zarząd Koła może być zawieszony przez Walne Zebranie Koła zwykłą większością
2/3 głosów.
12. Zarząd Koła jest powoływany i odwoływany przez Walne Zebranie Koła bezwzględną
większością głosów.
13. Zarząd Koła jest powoływany na okres jednego roku akademickiego.
14. Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy:
a.

uchwalanie Statutu Koła i jego zmian,

b.

podejmowanie postanowień i uchwał dotyczących działalności Koła.
ROZDZIAŁ V
Opiekun Koła

1. Opiekunem Koła jest pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2. Opiekun Koła jest doradcą naukowym Koła.
3. Opiekun Koła reprezentuje Koło wobec władz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach.
4. Opiekun Koła współpracuje z Zarządem Koła i Walnym Zebraniem Koła w sprawie
ustalania ważnych decyzji oraz ustalania planu pracy na dany rok akademicki.
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ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe
1. Członkowie Koła zobowiązani są do zapoznania się z treścią Statutu przed
przystąpieniem do Koła, co poświadczają pisemnie.
2. Rozwiązanie Koła może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania ilością 2/3 głosów.
3. Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zebranie Koła
i zarejestrowanie Koła przez rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
4. O wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie decyduje Zarząd Koła.
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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA ISKN „INSPIRO”

lmię i nazwisko:..........................................................................................................................................
Kierunek i rok studiów: ..........................................................................................................................
Adres zamieszkania: ................................................................................................................................
Kontaktowy adres e-mail …....................................................................................................................
Numer telefonu: ...................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się ze statutem Koła i zobowiązuję się do aktywnego
uczestnictwa w działalności ISKN ,,Inspiro".
Niniejszym przez złożenie podpisu oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych
danych osobowych w celach związanych z uzyskaniem członkostwa i dla spraw organizacyjnych teraz
i w przyszłości, zgodnie i Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr
133 poz. 883).

data podpis ….............................................................................
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