
STATUT  
STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO ARCHITEKTÓW INFORMACJI  

 
 

Postanowienia ogólne 
 

§1 
 

1. Studenckie Koło Naukowe Architektów Informacji jest uczelnianą Organizacją Studencką działającą na 

podstawie zarządzenia Rektora UMK Nr 187 z dnia 6 grudnia 2013 r.  
2. Siedzibą Koła jest Instytut Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który mieści się 

przy ul. Bojarskiego 1 w Toruniu. 
 

Cele i organizacja 
 

§2 
 

Celem Organizacji jest: 
a) poszerzanie wiedzy na temat architektury informacji  

b) rozwijanie umiejętności, zainteresowań studentów,  
c) kształtowanie i rozwijanie życia naukowego wśród studentów, 

d) promocja kierunku architektury informacji, Instytutu Badań Informacji i Komunikacji oraz Wydziału Filozofii i 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

 
§3 

 
Organizacja realizuje swoje cele poprzez: 

a)  organizowanie spotkań członków koła,  
b) prowadzenie mediów społecznościowych w celu popularyzowania wiedzy na temat architektury informacji,  

c) organizowanie spotkań ze specjalistami, 
d) udział w konferencjach, warsztatach oraz ich organizację 

e) inne przedsięwzięcia, które są zgodne z celami Koła.  
 

Członkostwo 
 

§4 
 

Członkiem Koła może stać się każdy student kierunku architektury informacji oraz student, innych kierunków 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który uzasadni zainteresowanie Kołem. 

 
§5 

 
1. Nabycie członkostwa możliwe jest podczas spotkań organizacyjnych, organizowanych dwa razy w ciągu roku 

akademickiego – po jednym na każdy semestr. 
2. Utrata członkostwa następuje: na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Organizacji, poddanej do 

wiadomości zarządu; z powodu skreślenia z listy studentów, z powodu nieuzasadnionego braku aktywności w 
działaniu w Kole przez okres 3 miesięcy. 

 
§6 

 
Członek Koła ma prawo do: 

a) udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich możliwości stwarzanych przez nią,  



b) reprezentowania Koła na wszystkich wydarzeniach o charakterze naukowym,  

c) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Organizacji 
d) wyrażenia swoich opinii, składania wniosków i postulatów pod adresem Organizacji. 

 
§7 

 
Do obowiązków członków należy:  

a) aktywne uczestniczenie w działalności Organizacji oraz realizacji jej celów,  
b) dbanie o dobre imię Koła oraz Uczelni,  

c) wspieranie działań promujących kierunek architektura informacji, 
d) współpraca z pracownikami naukowymi Instytutu Badań Informacji i Komunikacji UMK, 

e) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych władz Koła. 
 

 
 

Władze Organizacji 
 

§8 
 

Do władz Koła należy Zarząd. 
 

§9 
 

1.Zarząd Koła składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza.  
2. Nie można łączyć funkcji przewidzianych w punkcie 1. Na pisemną prośbę danego członka Zarządu Koła przez 

pewien czas jego funkcję mogą zostać przejęte przez innego członka Koła. 
Kadencja Zarządu Organizacji trwa jeden rok, możliwe jest ponowne objęcie stanowiska w następnej kadencji.  

 
§10 

 
1.. Zarząd zostaje wybrany decyzją większości głosów, przy obecności przynajmniej 2/3 członków Koła.  

2. Wybory zostają przeprowadzone na drugim spotkaniu nowego roku akademickiego.  
 

§11 
 

1. Przewodniczący kieruje pracami Koła, ustala terminy spotkań wraz z Opiekunem oraz reprezentuje Koło na 
zewnątrz.  

2. Zastępca wspiera Przewodniczącego w jego działaniach. 
3. Sekretarz zajmuje się dokumentacją, wspiera w działaniach Zastępcę oraz Przewodniczącego. 

 
§12 

 
Zarząd zarządza funduszami Koła.  

 
Rozwiązywanie Koła  

 
§13 

 
Koło może zostać rozwiązane w wypadku decyzji wszystkich członków lub niedostarczeniu sprawozdania z 

działalności w wyznaczonym terminie.  


