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1. NAZWA I SIEDZIBA KOŁA NAUKOWEGO

1.1 Międzywydziałowe Kolo afrykanistyczne Uniwersytetu Warszawskiego (skrót MKAUW),

zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyŜszym, Statutu

Uniwersytetu warszawskiego oraz niniejszego Regulaminu.

1.2  Siedziba Koła oraz adres do korespondencji: Zakład Języków i Kultur Afryki UW, ul.

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 

Koło jest zarejestrowane przy Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

2. CELE KOŁA I SPOSOBY REALIZACJI

2.1 Celem Kola jest rozwijanie wśród społeczności akademickiej wiedzy o kulturze, Ŝyciu

społecznym oraz problemach Afryki.

2.2 Koło realizuje swoje cele poprzez badania terenowe, organizacje spotkań, konferencji,

wystaw sztuki, publikacje oraz prowadzenie strony internetowej.

3. CZŁONKOSTWO

3.1 Członkiem Koła moŜe być kaŜdy student Uniwersytetu Warszawskiego

3.2 Nabycie członkostwa następuje wskutek uchwały Zarządu Koła akceptującej pisemną

deklaracja członkowską.

3.3 Utrata członkostwo następuje: na skutek uchwały Zarządu Koła; na skutek oświadczenia

woli wystąpienia z Kola, podanego do wiadomości Zarządu; z powodu zgonu członka; z

powodu skreślenia z listy studentów.

3.4 Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła, członek moŜe się odwołać do Walnego

Zgromadzenia Członków.

3.5 Członek Koła ma prawo do: czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła;

udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych

przez Kolo moŜliwości; uŜywania odznak i znaków Koła za wiedzą i zgodą Zarządu lub

Przewodniczącego; reprezentowania Koła na wszelkich spotkaniach o charakterze nie

kolidującym z celami i filozofią działania Koła; zgłaszania opinii, wniosków i postulatów

pod adresem Władz Koła. 



3.6 Do obowiązków członków naleŜy: aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów

Koła; stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Koła;

regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Koła.

4. WŁADZE KOŁA

4.1 Do władz Kola naleŜą: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd.

4.2 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków naleŜą: uchwalanie i zmiany

Regulaminu koła, wybór Przewodniczącego (in. Prezesa), a na jego wniosek innych

członków Zarządu; rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu; podejmowanie

decyzji o rozwiązaniu Koła; rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków

Koła.

4.3 Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Przewodniczącego co najmniej raz

w roku oraz na Ŝądanie co najmniej połowy członków Koła.

4.4 W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Koła.

4.5 Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w

obecności co najmniej połowy uprawnionych.

4.6 Zarząd Koła składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i

Skarbnika oraz innych członków, jeśli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi.

4.7 Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach

nie zastrzeŜonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

5. PRZEWODNICZĄCY (PREZES) KOŁA

5.1 Przewodniczący (in. Prezes) kieruje pracami zarządu oraz reprezentuje Koło na zewnątrz.

5.2 Przewodniczący składa Rektorowi coroczne sprawozdanie z działalności Koła.

NiezłoŜenie  sprawozdania powoduje wykreślenie Koła z rejestru uczelnianych

organizacji studenckich.

5.3 Przewodniczący zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie

Koła, zmiany we władzach koła i aktualny wykaz członków Kola.

Warszawa, styczeń 2004 r.;
z poprawkami, Warszawa, marzec  2008 r.


