REGULAMIN KOŁA JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO
„VETERUM SAPIENTIA”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
„Koło Języka Łacińskiego «Veterum Sapientia»” jest oficjalną nazwą uczelnianej organizacji
studenckiej, której siedzibą jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego,
mieszczący się przy ul. Pawła VI 2 w Szczecinie.
§2
Ustala się następujące znaczenie terminów pisanych wielką literą, występujących w dalszej
części niniejszego regulaminu:
a) Koło – Koło Języka Łacińskiego „Veterum Sapientia”,
b) Opiekun – Opiekun Naukowy Koła Języka Łacińskiego „Veterum Sapientia”,
c) Regulamin – Regulamin Koła Języka Łacińskiego „Veterum Sapientia”,
d) US – Uniwersytet Szczeciński,
e) Zarząd – Zarząd Koła Języka Łacińskiego „Veterum Sapientia”,
f)

Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Członków Koła Języka Łacińskiego „Veterum

Sapientia”.
§3
Podstawą działalności Koła są następujące akty prawne:
a) Statut Uniwersytetu Szczecińskiego,
b) Regulamin Koła Języka Łacińskiego „Veterum Sapientia”,
c) uchwały władz Koła.
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ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁANIA KOŁA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§4
1. Cele działalności Koła:
a) poszerzanie praktycznej znajomości języka łacińskiego,
b) zaznajomienie z historią języka, najwybitniejszymi przedstawicielami literatury
łacińskiej i rolą łaciny w Kościele Zachodnim,
c) zwiększanie świadomości dotyczącej znaczenia języka łacińskiego w kulturze,
d) poznawanie chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego,
e) poznawanie grecko-rzymskiego dziedzictwa kulturowego,
f)

rozwijanie sprawności retorycznych,

g) promocja Uniwersytetu Szczecińskiego, a w szczególności macierzystego Wydziału.
2. Główne sposoby realizacji celów wymienionych w ust. 1:
a) regularne spotkania dyskusyjno-naukowe,
b) uczestnictwo w konferencjach naukowych,
c) organizacja warsztatów, wykładów otwartych i konferencji naukowych,
d) współpraca z innymi organizacjami studenckimi, działającymi zarówno na US, jak i
poza nim,
e) działalność w mediach społecznościowych,
f)

działalność wydawnicza.
§5

Realizacja celów Koła może być finansowana w szczególności:
a) z funduszy na działalność statutową uczelnianych organizacji studenckich,
b) składek członkowskich,
c) darowizn od osób prywatnych lub organizacji.
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ROZDZIAŁ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOŁA
§6
1. Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student (w tym także doktorant) US, który
pisemnie zdeklarował udział w pracach Koła.
2. Członkiem nadzwyczajnym Koła może być każda osoba, która ukończyła osiemnasty rok
życia i pisemnie zdeklarowała udział w pracach Koła.
§7
Na Władze Koła składają się następujące organy:
a) Zarząd Koła,
b) Walne Zgromadzenie Członków Koła.
§8
1. W skład Zarządu Koła wchodzą: Prezes, Sekretarz i Skarbnik, wybierani spośród
zwyczajnych członków Koła.
2. Zarząd powoływany jest podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła.
3. Kadencja Zarządu rozpoczyna się 1 października, a kończy 30 września następnego roku
kalendarzowego.
4. Wyboru Zarządu, który ma rozpocząć kadencję dnia 1 października, dokonuje się przed
dniem 30 września tego samego roku kalendarzowego.
§9
1. Kandydata na Prezesa Koła może zgłosić każdy członek zwyczajny Koła.
2. Zgromadzenie wybiera Prezesa spośród zgłoszonych kandydatów, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Koła.
3. Pozostałych członków Zarządu (Sekretarza i Skarbnika) wybiera Prezes Koła.
4. Kadencja Sekretarza lub Skarbnika może zostać skrócona przez Prezesa Koła. Prezes Koła
jest zobowiązany do przedstawienia Zgromadzeniu uzasadnienia skrócenia kadencji Sekretarza
lub Skarbnika.
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§ 10
1. W uzasadnionym przypadku Zgromadzenie, po przedstawieniu wniosku formalnego, może
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków
Koła, odwołać Prezesa Koła.
2. Wraz z odwołaniem Prezesa Koła ustępują pozostali członkowie Zarządu.
§ 11
1. Do kompetencji Prezesa Koła należą w szczególności następujące zadania:
a) kierowanie pracami Zgromadzenia,
b) kierowanie pracami Zarządu,
c) wybór Sekretarza i Skarbnika Koła,
d) reprezentowanie Koła wobec Władz US oraz w kontaktach zewnętrznych.
2. Głównym zadaniem Sekretarza jest prowadzenie dokumentacji Koła.
3. Do zadań Skarbnika należy m.in. zbieranie składek członkowskich (o ile takie zostaną
zarządzone), kontrola finansów Koła oraz przygotowanie sprawozdań finansowych.
§ 12
1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Koła.
3. Wszelkie uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
§ 13
1. Walne Zgromadzenie Członków Koła jest najwyższym organem uchwałodawczym Koła.
2. W skład Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni Koła oraz Opiekun Koła.
3. Członkowie nadzwyczajni mogą uczestniczyć w obradach Zgromadzenia, lecz nie mają
prawa głosu.
4. Obradom Zgromadzenia przewodniczy Prezes Koła.
5. Obrady Zgromadzenia powinny się odbywać nie rzadziej niż jeden raz w semestrze.
6. Czas i miejsce obrad Zgromadzenia muszą być ogłoszone przynajmniej 7 dni przed terminem
obrad.
7. Zgromadzenie może podejmować uchwały, o ile uczestniczy w nim połowa członków
zwyczajnych Koła.
8. Jeżeli Zgromadzenie nie posiada kworum, Prezes Koła wyznacza drugi termin obrad
Zgromadzenia nie wcześniej niż 1 dzień i nie później niż 7 dni, od poprzedniej daty obrad.
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9. Kworum podczas obrad Zgromadzenia w drugim terminie stanowi liczba obecnych podczas
obrad zwyczajnych członków Koła.
10. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
§ 14
Do kompetencji Zgromadzenia należą w szczególności:
a) wybór lub odwołanie Prezesa Koła,
b) zatwierdzenie rocznego planu pracy,
c) troska o realizację planu pracy,
d) uchwalanie zmian w Regulaminie,
e) pozyskiwanie nowych członków,
f)

usuwanie członków.
§ 15

1. Koło posiada Opiekuna Naukowego, powołanego przez Prorektora ds. Studenckich US na
wniosek Dziekana Wydziału Teologicznego.
2. Do kompetencji Opiekuna należy przede wszystkim bezpośredni nadzór nad
merytorycznofinansową działalnością Koła.
3. Zmiana Opiekuna jest możliwa po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Studenckich US na
wniosek Dziekana Wydziału Teologicznego.
ROZDZIAŁ IV
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA
§ 16
Przyjęcie w poczet członków Koła następuje po dostarczeniu do Zarządu deklaracji
członkowskiej przez zainteresowanego. Wzór deklaracji określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
§ 17
1. Obowiązki członka zwyczajnego Koła:
a) udział w spotkaniach naukowych i w obradach Walnego Zgromadzenia Członków Koła,
b) aktywna praca na rzecz Koła,
c) stosowanie się do uchwał Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków Koła.
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2. Każdemu zwyczajnemu członkowi Koła przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
3. Członkowi nadzwyczajnemu Koła nie przysługuje ani czynne, ani bierne prawo wyborcze.
§ 18
1. Członkostwo zwyczajne w Kole wygasa w następujących sytuacjach:
a) na własną prośbę, wyrażoną w formie pisemnej (wg załącznika nr 2 Regulaminu),
b) na podstawie decyzji Zgromadzenia,
c) w momencie utraty statusu studenta US.
2. Członkostwo nadzwyczajne w Kole wygasa w sytuacjach wymienionych w ust. 1 a-b.
ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 19
Rozwiązanie Koła może nastąpić na drodze uchwały Zgromadzenia, podjętej jednogłośnie w
głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 zwyczajnych członków Koła.
§ 20
Zmiany w Regulaminie mogą nastąpić na drodze uchwały Zgromadzenia podjętej przez 2/3
zwyczajnych członków Koła przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Koła.
§ 21
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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Załącznik nr 1
Miejsce, data
Imię i nazwisko
Nr albumu (jeśli dotyczy)
Adres zamieszkania
Nr telefonu, email
Zarząd Koła Języka Łacińskiego
„Veterum Sapientia”
ul. Pawła VI 2
71-459 Szczecin

Ja, imię i nazwisko, posiadający status studenta Uniwersytetu Szczecińskiego / nieposiadający
statusu studenta Uniwersytetu Szczecińskiego* zwracam się z prośbą o włączenie mnie
w poczet członków Koła Języka Łacińskiego „Veterum Sapientia”.

Z wyrazami szacunku,
PODPIS

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
Miejsce, data
Imię i nazwisko
Nr albumu (jeśli dotyczy)
Adres zamieszkania
Nr telefonu, email
Zarząd Koła Języka Łacińskiego
„Veterum Sapientia”
ul. Pawła VI 2
71-459 Szczecin

Ja, imię i nazwisko, zwracam się z prośbą o wyłączenie mnie z grona członków Koła Języka
Łacińskiego „Veterum Sapientia”.

Z wyrazami szacunku,
PODPIS
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