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Działalność dydaktyczna Katedry i Kliniki Okulistyki

Studenckie Koło Naukowe
regulamin KOŁA

program

ZAJĘCIA:
1. i 3. środa miesiąca w Klinice Ocznej
TEMATY:
Metody diagnostyczne w okulistyce
Omawianie przypadków klinicznych
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki liczy w roku akademickim 2003/2004 XX członków rekrutujących się spośród
studentów Wydziału Lekarskiego i lekarzy stażystów. C złonkowie Koła aktywnie uczestniczą w ostrych dyżurach okulistycznych
pełnionych przez Klinikę. Organizują również posiedzenia Koła, na których przedstawiane są referaty z zakresu okulistyki obejmujące
interesujące ich tematy. C złonkowie w ramach prac Koła przygotowują prace naukowe prezentowane na zjazdach studenckich i
lekarskich.

Program i zakres działania Studenckiego Koła Naukowego
działającego przy Klinice Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu
pogłębianie wiedzy z zakresu okulistyki
prezentacja na spotkaniach Koła interesujących zagadnień oraz najnowszych doniesień
udział członków Koła w sympozjach naukowych
organizowanie wyjazdów na konferencje naukowe z zakresu okulistyki

Regulamin Studenckiego Koła Naukowego
działającego przy Klinice Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu
1. Nazwa Koła :
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki
Akademii Medycznej we Wrocławiu
2. Siedziba Koła:
Klinika Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu ul. C hałubińskiego 2a
3. Cele i zadania Koła:
pogłębianie wiedzy z okulistyki
prezentacja na spotkaniach Koła interesujących zagadnień oraz najnowszych doniesień
udział członków Koła w sympozjach naukowych
organizowanie wyjazdów na konferencje naukowe z zakresu okulistyki
4 . Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki skupia studentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz
młodych lekarzy - absolwentów tegoż wydziału.
5. Działalnością Koła kieruje Zarząd Koła w składzie
przewodniczący
zastępca przewodniczącego
skarbnik
sekretarz
dwóch członków
6 . Zarząd Koła ustala tematykę i terminy zebrań Koła w porozumieniu z członkami Koła oraz współdziała z opiekunem Koła w
sprawach organizacyjnych.
7. Zarząd Koła uprawniony jest do przyjmowania nowych członków Koła i do wykreślania z listy członków osób, które zrezygnowały z
uczestnictwa w pracach Koła.
8. Zarząd uprawniony jest do wystawiania certyfikatów uczestnictwa w działalności Koła osobom biorącym aktywny udział w pracach
Koła, które uczestniczyły w minimum czterech spotkaniach Koła oraz znajdują się na listach obecności sporządzanych na każdym
spotkaniu.
9. Zarząd Koła nadzoruje działalność bieżącą Koła oraz dokonuje okresowych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Zarząd Koła wybierany jest przez członków Koła na drugim lub trzecim spotkaniu Koła po rozpoczęciu roku akademickiego. Do
udziału w wyborach upoważnieni są wszyscy członkowie Koła. Prawo zgłaszania kandydatów na poszczególne funkcje ma każdy
członek Koła. Wyborcy głosują w wyborach tajnych na sześć osób wśród zgłoszonych kandydatów, przyznając od 1 do 6 punktów.
Osoba, która uzyskuje największą ilość punktów zostaje przewodniczącym i rozdziela pozostałe funkcje pomiędzy kolejne osoby z
listy osób, które wygrały wybory. Wybory są ważne, gdy bierze w nich udział co najmniej 51% członków Koła. W przypadku
rezygnacji jednego z członków Zarządu organizowane są wybory uzupełniające.
11. Kadencja Zarządu trwa jeden rok - do przeprowadzenia następnych wyborów.
12. W przypadku braku wywiązywania się Zarządu, lub jednego z jego członków w powierzonych obowiązków, członkowie Koła mogą
zwolnić go z pełnionej funkcji zwykłą większością głosów i dokonać ponownego wyboru przed upływem kadencji.
13. C złonkowie Koła mogą dokonać jego rozwiązania w głosowaniu tajnym, większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co
najmniej 51% członków Koła. W zebraniu rozwiązującym powinien uczestniczyć Opiekun Koła. Rozwiązania Koła dokonuje się w
formie uchwały, zawierającej uzasadnienie tej decyzji.
1 4 . Zebranie wyborcze i przewidujące rozwiązanie Koła powinny być ogłoszone publicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem na
uczelnianych tablicach.
15. O dokonanym wyborze Zarządu lub o zmianach w jego składzie oraz o rozwiązaniu Koła powiadamia się Kierownika Katedry i
Zakładu, Studenckie Towarzystwo Naukowe oraz Rektora Uczelni.
16. Regulamin Koła uchwalany jest na zebraniu członków Koła w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej 51% członków Koła. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane, jeżeli wystąpi o to co najmniej 51% członków Koła.
Głosowanie nad poprawka do regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym dla uchwalania regulaminu. Regulamin Kola
przedstawia się do zatwierdzenia Władzom Uczelni.
Opiekunowie Koła:

dr n. med. Małgorzata Mulak
dr n. med. Hanna Zając-Pytrus
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