
 

 

 

 

 

 

STATUT  

KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW MUZYKOLOGII  

UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO  

  



 

§1  

Postanowienia ogólne 

1. Koło Naukowe Studentów Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego (zwane dalej Kołem) jest 

organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształceniowym, działającą na 

podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu.  

2. Siedzibą Koła jest Uniwersytet Opolski. 

3. Koło działa przy Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego. 

4. Koło może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych. 

5. Koło opiera swoje prace na społecznej i dobrowolnej działalności swoich członków. 

6. Koło jest organizacją niezarobkową. Może pozyskiwać środki finansowe i dysponować nimi 

jedynie za wiedzą i zgodą Opiekuna Koła i Kierownika Katedry Muzykologii. Środki te mogą 

być użyte jedynie na realizację celów statutowych Koła.    

7. Działalność Koła oraz realizacja jego celów są konsultowane z Opiekunem Koła oraz 

Kierownikiem Katedry Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego.   

8. Koło w bieżącej działalności statutowej używa znaku graficznego: 

 

 

 

  

 

 

 



 

§2 

Cele i zadania Koła 

1. Zasadniczym celem Koła jest rozwijanie zainteresowań naukowych jego członków. Do zdań 

koła należą ponadto:  

a) poszerzanie wiedzy studentów w zakresie tematyki studiów; 

b) pomoc w kształceniu; 

c) wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej; 

d) wspieranie inicjatyw studenckich; 

e) integracja środowiska studenckiego; 

f) rozwijanie studenckich kontaktów naukowych z innymi ośrodkami; 

g) promowanie Katedry Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego.  

2. Koło realizuje cele i zadania poprzez:  

a) organizację i udział w seminariach, sympozjach, warsztatach i konferencjach 

naukowych; 

b) organizowanie wycieczek i wyjazdów naukowych oraz badawczych; 

c) organizowanie spotkań i paneli dyskusyjnych;   

d) realizację studenckich projektów naukowych, badawczych, artystycznych oraz 

popularnonaukowych; 

e) współpracę z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi (zwłaszcza 

studenckimi) o zbliżonych celach działania;  

f) współpracę z innymi instytucjami, zwłaszcza naukowymi i kulturalnymi; 

g) rozpowszechnianie informacji na temat działalności np. poprzez tworzenie  

i aktualizacje profili Koła na internetowych portalach społecznościowych oraz 

umieszczanie informacji na stronie internetowej Katedry Muzykologii Uniwersytetu 

Opolskiego; 

h) inne formy działalności niesprzeczne ze Statutem. 

3. Za realizację celów i zadań statutowych odpowiedzialny jest każdy członek Koła.  

 

 

 

 

 

 



 

§3 

Członkowie Koła 

 

1. Członkostwo w Kole jest dobrowolne.  

2. Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Opolskiego zainteresowany 

tematyką muzykologiczną oraz chętny rozwijać swoje zainteresowania w tym obszarze.  

3. Członkiem Koła zostaje się poprzez złożenie deklaracji członkowskiej (wzór  

w Załączniku). 

4. Lista członków Koła jest jawna.  

5. Każdy członek ma prawo do: 

a) uczestniczenia w spotkaniach Koła;  

b) czynnego i biernego udziału w wyborach Zarządu Koła; 

c) wysuwania własnych inicjatyw i uzyskiwania pomocy Koła przy ich realizacji; 

d) zgłaszania wniosków, postulatów i opinii pod adresem Zarządu Koła; 

e) uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach i przedsięwzięciach organizowanych lub 

współorganizowanych przez Koło. 

6. Wszyscy członkowie mają obowiązek: 

a) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu; 

b) aktywnego uczestniczenia w pracach Koła; 

c) stosowania się do uchwał Zarządu Koła; 

d) godnego reprezentowania Koła.  

7. Utrata członkostwa w Kole następuje w przypadku: 

a) złożenia dobrowolnej rezygnacji; 

b) utraty statusu studenta Uniwersytetu Opolskiego; 

c) decyzji Zarządu Koła. 

8. Zarząd Koła może pozbawić członkostwa w Kole w przypadku: 

a) niewypełniania obowiązków opisanych w pkt. 6;  

b) naruszania obowiązującego prawa; 

c) nieprzestrzegania etyki badań naukowych; 

d) działania na szkodę Koła lub Katedry Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego;  

e) dłuższego niż jeden semestr braku zaangażowania w prace Koła.    

9. Od decyzji podjętej przez Zarząd Koła przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 

Członków w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

 



 

§4 

Organy Koła  

 

1. Organami Koła są Walne Zgromadzenie i Zarząd Koła. 

2. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie Koła.  

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Koła w porozumieniu z Opiekunem Koła lub 

samodzielnie Kierownik Katedry Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego.  

4. Data Walnego Zgromadzenia podawana jest w terminie nie krótszym niż 5 dni przed jego 

planowanym terminem. Za skuteczne uznaje się poinformowanie członków drogą 

elektroniczną, w tym za pomocą portali społecznościowych lub strony internetowej Katedry 

Muzykologii.   

5. Do zadań Walnego Zgromadzenia należy przede wszystkim: 

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w porozumieniu z Opiekunem Koła  

i przy akceptacji Kierownika Katedry Muzykologii; 

b) uchwalanie planu pracy Koła; 

c) podejmowanie innych decyzji wniesionych pod obrady. 

6. Zarząd Koła wybierany jest przez Walne Zgromadzenie i zatwierdzany przez Kierownika 

Katedry Muzykologii. 

7. Kadencja Zarządu trwa do momentu wybrania nowego Zarządu.  

8. W skład Zarządu Koła wchodzą Prezes oraz Sekretarz, działający w porozumieniu z 

Opiekunem Koła. 

9. Decyzje podjęte przez Zarząd poza wiedzą Opiekuna Koła są nieważne. 

10. Do zadań Prezesa Koła należy:  

a) kierowanie działalnością Koła; 

b) nadzór nad realizacją planu pracy Koła; 

c) reprezentowanie Koła na zewnątrz; 

d) złożenie rocznego sprawozdania z działalności Koła;  

e) zwoływanie i prowadzenie w porozumieniu z Opiekunem Koła Walnego Zgromadzenia; 

f) współpraca z Opiekunem Koła.  

11. Do zadań Sekretarza Koła należy: 

a) prowadzenie rejestru członków Koła; 

b) sporządzanie protokołów z Walnego Zgromadzenia; 

c) dokumentowanie działalności Koła; 

d) rozpowszechnianie informacji na temat działalności Koła.  



 

12. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani w przypadku niewypełniania swoich zadań 

opisanych w pkt. 8 i 9. Odwołanie członków Zarządu następuje w drodze większościowej 

decyzji wszystkich członków Koła podjętej w obecności Opiekuna Koła. W przypadku 

odwołania któregoś z członków Zarządu Koła, na tym samym zebraniu konieczne jest 

przeprowadzenie wyborów uzupełniających z zastrzeżeniem zapisów paragrafu 4, p. 5. 

13. Każdy z członków Zarządu ma prawo do rezygnacji ze stanowiska poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia Opiekunowi Koła, który zwołuje Walne Zgromadzenie. 

 

§5 

Opiekun Koła 

 

1. Opiekun Koła mianowany jest przez Kierownika Katedry Muzykologii Uniwersytetu 

Opolskiego spośród pracowników Katedry.  

2. Do zadań Opiekuna Koła należy: 

a) reprezentowanie Koła wobec Katedry Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego oraz 

władz Uniwersytetu; 

b) doradzanie i wspieranie prac Koła; 

d) ewentualne zwoływanie oraz branie udziału w obradach Zarządu Koła oraz Walnego 

Zgromadzenia; 

e) wydawanie opinii o działalności Koła i jego członków. 

3. Opiekun Koła ma prawo składania wniosków do Walnego Zgromadzenia na prawach 

członka Koła. 

4. We wszystkich jawnych głosowaniach Walnego Zgromadzenia głos Opiekuna Koła ma wagę 

dwóch głosów. 

 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Statut Koła nadaje Kierownik Katedry Muzykologii.  

2. Kierownik Katedry Muzykologii ma obowiązek wysłuchać opinii Walnego Zgromadzenia 

członków Koła co do zapisów Statutu. 

  



 

Załącznik 

Koło Naukowe Studentów Muzykologii – deklaracja członkowska 

 

 

Ja, niżej podpisany/a deklaruję chęć przystąpienia do Koła Naukowego Studentów 

Muzykologii, działającego przy Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego.  

 

1. Imię i nazwisko 

………………………………………………………………..……………… 

 

2. Rok studiów 

………………………………………………………..…………….…………… 

 

3. Wydział i kierunek 

……………………………………………….…………………………... 

  

4. Numer albumu 

…………………………………………………………..…………................. 

 

5. Adres e-mail 

………………………………………………………………………..…............ 

 

6. Telefon kontaktowy 

…………………………………………………..………..…................... 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Statutu Koła i zobowiązuję się  

do przestrzegania postanowień z niego wynikających. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach związanych z 

uzyskaniem członkostwa i dla spraw organizacyjnych Koła teraz i w przyszłości, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.  

 

 

Data ……………………..… Miejsce………………….……… 

Podpis………………....…………... 


