Statut Sekcji Naukowej Studentów przy Centrum Ceraneum
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Sekcja Naukowa Studentów Centrum Ceraneum, zwana dalej SNS Ceraneum, została
powołana w Uniwersytecie Łódzkim na podstawie art. 204 ust. 1 ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz zarządzenia nr 98 Rektora UŁ z dnia 28 marca 2013 r.
2. SNS Ceraneum jest uczelnianą organizacją naukową, zrzeszającą uczestników
studiów licencjackich i magisterskich UŁ, afiliowaną przy Centrum Badań nad
Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej
im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum.
3. SNS Ceraneum ma charakter interdyscyplinarny, skupia na równych prawach studentów z wszystkich wydziałów UŁ, posiadających zainteresowania naukowe zgodne
z profilem Centrum.
4. SNS Ceraneum jest organizacją otwartą na współpracę z innymi organizacjami
studenckimi, działającymi na UŁ, m.in. kołami naukowymi czy strukturami samorządu studenckiego.
5. SNS Ceraneum nie posiada odrębnej osobowości prawnej.
6. SNS Ceraneum jest organizacją apolityczną.
7. Siedzibą SNS Ceraneum jest siedziba Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu
Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana,
Ceraneum, mieszcząca się w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 8/12 (pokój 1.29).
8. Obszarem działania SNS Ceraneum jest cała Europa.
Rozdział II. Cele i formy działania Sekcji Naukowej Studentów Centrum Ceraneum
§2
1. Celem SNS Ceraneum jest:
a) rozwijanie oraz promowanie wiedzy o historii i kulturze Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej;
b) rozwój indywidualnych zainteresowań naukowych studentów;
c) rozwój samodzielnej działalności naukowej;

1

d) angażowanie się w inicjatywy naukowe, podejmowane przez Centrum Ceraneum;
e) rozwój współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej;
f) integracja środowiska studenckiego na poszczególnych wydziałach UŁ;
g) promowanie Centrum wśród studentów i na forum uczelni, rozpowszechnianie
informacji o jego działalności oraz profilu naukowym na macierzystych wydziałach.
2. Swoje cele SNS Ceraneum realizuje poprzez następujące formy działalności:
a) organizowanie studenckich i studencko-doktoranckich konferencji naukowych;
b) wydawanie recenzowanych publikacji naukowych, ukazujących się w klasycznej
formie lub w postaci czasopisma internetowego;
c) prowadzenie strony internetowej;
d) pomoc w organizacji konferencji naukowych, wykładów otwartych i innych inicjatyw naukowych Centrum Ceraneum;
e) reprezentowanie i promowanie Centrum Ceraneum podczas wydarzeń naukowych
i popularnonaukowych, odbywających się w murach Uniwersytetu Łódzkiego i na
terenie Łodzi (np. Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, Festiwalu Kół Naukowych,
festiwalu Łódź Czterech Kultur);
f) organizowanie pokazów, inscenizacji, rekonstrukcji historycznych;
g) indywidualną aktywność naukową członków.
Rozdział III. Organizacja wewnętrzna Sekcji Naukowej Studentów Centrum Ceraneum
§3
1. Organami SNS Ceraneum są:
a) Walne Zebranie SNS Ceraneum;
b) zebranie zwykłe SNS Ceraneum;
c) Zarząd SNS Ceraneum;
d) Komisja Rewizyjna SNS Ceraneum.
§4
1. Organem nadrzędnym SNS Ceraneum jest Walne Zebranie SNS Ceraneum.
2. Walne Zebranie SNS Ceraneum zwołuje Zarząd SNS Ceraneum aktualnej kadencji.
Jest zobowiązany zwołać je co najmniej jeden raz w przeciągu roku akademickiego.
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3. Walne Zebranie jest zebraniem wszystkich pełnoprawnych członków SNS Ceraneum.
Jego obrady prowadzi przewodnicząca/y SNS Ceraneum. W razie nieobecności
przewodniczącej/ego obrady prowadzi wiceprzewodnicząca/y.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) wybór nowego Zarządu SNS Ceraneum;
b) odwołanie członka Zarządu bądź całego Zarządu SNS Ceraneum;
c) podejmowanie najważniejszych decyzji, dotyczących bieżącej działalności,
w tym ustalanie wysokości składek członkowskich;
d) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu
Zarządowi;
e) podjęcie decyzji o rozwiązaniu SNS Ceraneum.
5. Walne Zebranie elekcyjne zwoływane jest w ostatnim przedwakacyjnym miesiącu
pracy SNS Ceraneum, służy wyborowi nowego Zarządu SNS Ceraneum.
6. Walne Zebranie odwoławcze zwoływane jest na wniosek trzech członków
zwyczajnych SNS Ceraneum. Rozpatruje wniosek o odwołanie członka Zarządu bądź
całego Zarządu SNS Ceraneum.
7. Uchwały Walnego Zebrania SNS Ceraneum zapadają przy obecności co najmniej 1/2
uprawnionych do głosowania zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
Wybór i odwołanie Zarządu SNS Ceraneum dokonuje się w głosowaniu tajnym.
§5
1. Zebranie zwykłe jest zasadniczą formą działania SNS Ceraneum. Odbywa się w razie
potrzeby, w roku akademickim z reguły raz na miesiąc.
2. Obrady zebrania zwykłego prowadzi przewodnicząca/y lub wiceprzewodnicząca/y
SNS Ceraneum. W razie ich nieobecności obrady może poprowadzić sekretarz lub
skarbnik.
3. Do kompetencji zebrania zwykłego należy:
a) przyjmowanie nowych członków;
b) podejmowanie decyzji, dotyczących bieżącej działalności, zwłaszcza organizacji konferencji i innych imprez naukowych;
c) koordynacja działań członków SNS Ceraneum na poszczególnych wydziałach;
d) przekazywanie informacji o inicjatywach kół naukowych, działających na
macierzystych wydziałach członków SNS Ceraneum.

3

4. Uchwały i decyzje zebrania zwykłego podejmowane są zwykłą większością głosów.
§6
1. Zarząd SNS Ceraneum składa się z:
a) Przewodniczącej/ego;
b) Wiceprzewodniczącej/ego;
c) Sekretarza;
d) Skarbnika.
2. Wyboru Zarządu dokonuje Walne Zebranie elekcyjne SNS Ceraneum spośród
zgłoszonych kandydatur. Kandydat musi być obecny na Walnym Zebraniu i musi
wyrazić zgodę na swój udział w wyborach.
3. Zarząd SNS Ceraneum wybierany jest w głosowaniu tajnym, przez członków
zwyczajnych i nadzwyczajnych o stażu dłuższym niż 6 miesięcy. W pierwszym
głosowaniu wybiera się przewodniczącą/ego SNS Ceraneum, w następnym
pozostałych członków Zarządu. Przewodniczący-elekt ma prawo zaproponować
własnych kandydatów na członków Zarządu, którzy współuczestniczą z innymi
kandydaturami w wyborach.
4. Zarząd SNS Ceraneum powoływany jest na roczną kadencję, trwającą od początku do
końca roku akademickiego.
5. Wybór nowego Zarządu SNS Ceraneum, dokonany przez Walne Zebranie elekcyjne
SNS Ceraneum, jest zatwierdzany przez kierownictwo Centrum.
6. W skład Zarządu SNS Ceraneum może wchodzić tylko członek zwyczajny SNS
Ceraneum.
7. Do kompetencji Zarządu SNS Ceraneum należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością statutową;
b) reprezentowanie SNS Ceraneum na zewnątrz;
c) administrowanie zasobami finansowymi organizacji i egzekwowanie składki
członkowskiej.
8. Zarząd SNS Ceraneum podlega bezpośrednio kierownictwu Centrum, zobowiązany
jest przedstawiać mu raporty roczne z bieżącej działalności.
9. Odwołanie członka Zarządu SNS Ceraneum następuje na Walnym Zebraniu
odwoławczym w wyniku akceptacji wniosku o odwołanie przez 2/3 głosujących
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w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. Powołanie nowego
członka Zarządu w miejsce odwołanych następuje na tym samym Walnym Zebraniu.
10. W razie rezygnacji lub wypadku członka Zarządu SNS Ceraneum pozostali
członkowie Zarządu, za zgodą kierownictwa Centrum, powołują osobę pełniącą jego
obowiązki (p.o.) w okresie do najbliższego Walnego Zebrania.
§7
1. Przewodnicząca/y kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje SNS Ceraneum na
zewnątrz.
2. Przewodnicząca/y, w porozumieniu z kierownictwem Centrum, w terminie do dnia
25 stycznia każdego roku składa Rektorowi coroczne sprawozdanie z działalności
SNS Ceraneum za rok poprzedni.
3. Przewodnicząca/y zobowiązany jest przedkładać Rektorowi, w porozumieniu
z kierownictwem Centrum, wszelkie zmiany w Statucie, zmiany składu Władz oraz
corocznie – aktualny wykaz członków wraz z planem działalności na kolejny rok.
§8
1. Komisję Rewizyjną tworzy trzech członków SNS Ceraneum, niebędących w jego
Zarządzie, wybieranych podczas Walnego Zebrania elekcyjnego.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :
a) przedstawianie wniosku Walnemu Zebraniu o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi SNS Ceraneum;
b) kontrola działalności finansowej i organizacyjnej, prowadzonej przez SNS Ceraneum;
c) nadzorowanie wyborów Zarządu.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok.
§9
1. Koordynatorem SNS Ceraneum może być pracownik naukowy, dydaktyczny bądź naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego, będący jednocześnie członkiem zwyczajnym Centrum Ceraneum.
2. Koordynatora SNS Ceraneum wyznacza kierownictwo Centrum Ceraneum.
3. Zadaniem Koordynatora SNS Ceraneum jest:
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a) służenie pomocą studentom zrzeszonym w Sekcji w działalności statutowej;
b) doradztwo w kwestiach organizacyjnych, związanych z działalnością Sekcji;
c) reprezentowanie SNS Ceraneum wobec władz uczelni.
4. Zarząd SNS Ceraneum ma obowiązek współpracowania i konsultowania swych decyzji z Koordynatorem SNS Ceraneum.
5. Koordynator SNS Ceraneum posiada głos doradczy we wszystkich sprawach
organizacyjnych Sekcji.
§10
1. Postanowienia § 4 pkt. 5 (o terminie zwołania Walnego Zebrania elekcyjnego) oraz
§ 6 pkt. 3 (o wymogu sześciomiesięcznego stażu członkowskiego, uprawniającego do
głosowania) nie dotyczą Walnego Zebrania Założycielskiego SNS Ceraneum.
§11
1. Każde działanie w imieniu SNS Ceraneum wymaga akceptacji Zarządu SNS
Ceraneum oraz kierownictwa Centrum Ceraneum.
Rozdział IV. Członkowie Sekcji Naukowej Studentów Centrum Ceraneum, ich prawa
i obowiązki
§12
1. Członkiem SNS Ceraneum może zostać każdy uczestnik studiów licencjackich lub
magisterskich z każdego wydziału Uniwersytetu Łódzkiego, posiadający zainteresowania naukowe zgodne z profilem Centrum i akceptujący postanowienia tego Statutu
oraz Regulaminu funkcjonowania Centrum.
2. Istnieją dwie kategorie członkostwa w SNS Ceraneum:
a) członkostwo zwyczajne – przysługuje każdemu członkowi SNS Ceraneum;
b) członkostwo nadzwyczajne – przysługuje każdemu doktorantowi UŁ będącemu członkiem zwyczajnym Centrum Ceraneum. Członkowie nadzwyczajni
nie mogą być członkami Zarządu, mają natomiast czynne prawo wyborcze,
prawo głosu na zebraniach i uczestnictwa we wszystkich obszarach działalności organizacji.
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3. Członek zwyczajny SNS Ceraneum nie jest członkiem zwyczajnym Ceraneum, może
natomiast ubiegać się o członkostwo w Centrum z chwilą uzyskania dyplomu magisterskiego i zakwalifikowania się na studia doktoranckie.
4. Członkostwo w SNS Ceraneum nie wyklucza możliwości angażowania się w prace
kół naukowych – członkowie SNS Ceraneum są łącznikami między Ceraneum
a kołami naukowymi i innymi organizacjami studenckimi, działającymi na ich macierzystych wydziałach.
5. Warunkiem przyjęcia w poczet członków SNS Ceraneum jest pisemna rekomendacja
członka zwyczajnego Centrum Ceraneum, będącego pracownikiem naukowym, dydaktycznym bądź naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Przyjęcie następuje na zebraniu zwykłym SNS Ceraneum większością głosów w głosowaniu jawnym.
6. Ustanie członkostwa w SNS Ceraneum następuje wskutek:
a) złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa;
b) skreślenia z listy członków w myśl procedur, opisanych w § 14;
c) śmierci członka.
§13
1. Członek SNS Ceraneum ma prawo do:
a) uczestnictwa we wszystkich formach działalności SNS Ceraneum oraz wybranych inicjatywach Centrum Ceraneum;
b) wybierania i bycia wybieranym do władz SNS Ceraneum;
c) opieki naukowej pracowników naukowych i doktorantów, będących członkami
Centrum Ceraneum, obejmującej:
 nadzór merytoryczny nad pracami naukowymi;
 recenzowanie artykułów, składanych do druku w periodykach wydawanych przez Ceraneum oraz inne instytucje naukowe;
 redakcję naukową publikacji SNS Ceraneum;
 opiniowanie referatów konferencyjnych i zjazdowych;
d) doradztwa naukowego pracowników naukowych i doktorantów, będących
członkami Centrum Ceraneum, obejmującej:


konsultacje ułatwiające racjonalną organizację indywidualnego rozwoju naukowego studentów
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szkolenia w zakresie ubiegania się o stypendia i granty;

e) pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych;
f) rozwijania wszechstronnej aktywności naukowej, popularnonaukowej i organizacyjnej, oficjalnie potwierdzonej przez Centrum Ceraneum.
2. Do obowiązków członka SNS Ceraneum należy:
a) przestrzeganie Statutu SNS Ceraneum oraz Regulaminu funkcjonowania Centrum;
b) przestrzeganie uchwał Walnego Zebrania, zebrań zwykłych, postanowień Zarządu SNS Ceraneum oraz kierownictwa Centrum;
c) prowadzenie działalności naukowej i organizacyjnej przewidzianej planem
pracy SNS Ceraneum oraz zgodnej z profilem naukowym Centrum;
d) dbanie o dobre imię Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Ceraneum i SNS Ceraneum.
§14
1. Wobec członków naruszających niniejszy Statut, Regulamin funkcjonowania Centrum, postanowienia władz SNS Ceraneum i kierownictwa Centrum, a także postępujących w sposób nielicujący z godnością studenta stosuje się kary:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) zawieszenie w prawach członka
d) zawieszenie w pełnieniu funkcji w SNS Ceraneum (dot. Zarządu),
e) usunięcie z pełnionej funkcji w SNS Ceraneum (dot. Zarządu),
f) skreślenie z listy członków.
2. W przypadkach określonych w pkt. 1 kary a, b, c wymierza Zarząd SNS Ceraneum,
kary d i e ustala Walne Zebranie odwoławcze, a skreślenie z listy członków należy do
kompetencji kierownictwa Centrum na wniosek Walnego Zebrania.
3. O ukaranie lub uchylenie kary może wnosić każdy członek SNS Ceraneum.
Rozdział V. Postanowienia końcowe
§15
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1. Rozwiązanie SNS Ceraneum może nastąpić na skutek uchwały Walnego Zebrania
podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków SNS Ceraneum.
§16
1. Nowelizacja albo zmiana Statutu SNS Ceraneum następuje większością 2/3 głosów
w obecności co najmniej 2/3 członków SNS Ceraneum, a następnie jest zatwierdzana
przez kierownictwo Centrum.
2. Prawo zgłaszania nowelizacji Statutu ma każdy członek SNS Ceraneum. Tryb prac
nad nowelizacją określa Zarząd SNS Ceraneum.
§17
1. Fundusze na działalność SNS Ceraneum pochodzą:
a) ze składek członkowskich,
b) z dofinansowania organizacji studenckich, zgodnie z Zarządzeniem nr 98
Rektora UŁ z dn. 28 marca 2013 r.
2. W przypadku rozwiązania SNS Ceraneum jej majątek, w tym fundusze pozostałe po
zakończeniu działalności, jak również dokumentację przejmuje Centrum Ceraneum
UŁ.
§18
3. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia na Walnym Zebraniu
Założycielskim SNS Ceraneum.
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