Statut Rady Wydawniczej
„Naukowych Zeszytów Studenckich”
Przyjęty większością głosów w trakcie głosowania na pierwszym posiedzeniu Rady
Wydawniczej „Naukowych Zeszytów Studenckich”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Siedzibą Rady Wydawniczej „Naukowe Zeszyty Studenckie”, zwaną dalej RW, jest
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM mieszczący się w Poznaniu ul. A.
Szamarzewskiego 89, zwany dalej WSE.
2. RW działa pod patronatem Prodziekana ds. Wydawnictw Naukowych WSE.
3. RW składa się z przedstawicieli Kół Naukowych WSE i przedstawiciela Rady
Samorządu Studentów WSE.
4. Kadencja RW trwa dwa lata.
5. RW działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ze statutem
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zwanego dalej Uczelnią.
6. RW może podejmować współpracę ze wszystkimi organizacjami akademickimi z
kraju i zagranicy.
7. RW opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków.
Rozdział II
Powstanie Rady Wydawniczej
1. RW zostaje utworzona z przedstawicieli Kół Naukowych WSE i przedstawiciela Rady
Samorządu Studentów WSE.
2. Utworzenie RW następuje poprzez wydelegowanie członków RW przez Koła
Naukowe WSE i Radę Samorządu Studentów WSE. Wybór delegatów został
dokonany zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych organizacji.
3. Koła Naukowe i rada Samorządu Studentów delegują członków do RW w terminie do
końca miesiąca października roku akademickiego w którym RW zaczyna nową
kadencję. Z wyjątkiem sytuacji zawartej w pkt. 6 rozdziału II.
4. W RW może zasiadać nie więcej niż dwóch przedstawicieli jednego Koła Naukowego
WSE i jeden przedstawiciel Rady Samorządu Studentów WSE.
5. Wydelegowanie w\w członków jest dobrowolne.

6. Raz na dwa lata na prośbę Przewodniczącego RW kończącego kadencję Koła i Rada
Samorządu wydelegują nowych członków RW.
7. W razie wygaśnięcia członkowstwa któregoś z członków organizacja która go
delegowała ma prawa wydelegować nowego członka.
Rozdział III
Cele i zadania
1. Celem RW jest:
a) wydawanie magazynu „Naukowe Zeszyty Studenckie”, zwanego dalej
Zeszytem, nie rzadziej niż dwa razy w roku akademickim,
b) umożliwienie publikowania artykułów naukowych oraz wyników własnych
prac badawczych przez studentów, studiów pierwszego i drugiego stopnia,
c) integracja środowiska studenckiego,
d) przygotowywanie tekstów do druku.
2. Zadaniami RW jest:
a) dbanie o wysoką jakość Zeszytu,
b) pozyskiwanie artykułów do druku,
c) organizowanie seminariów, konferencji i sympozjów naukowych,
d) ustalanie planu pracy i preliminarza budżetowego RW,
e) rozpowszechnianie Zeszytu na terenie WSE, na terenie Uczelni i w
środowiskach akademickich całego kraju.
f) współpraca z organizacjami studenckim, przede wszystkim ze Studenckimi
Kołami Naukowymi WSE i Radą Samorządu Studentów WSE,
g) pozyskiwanie środków na wydawanie Zeszytu.
Rozdział IV
Prawa i obowiązki członków
1. Członkiem RW może zostać student studiów pierwszego lub drugiego stopnia na WSE
pod warunkiem że:
a) jest członkiem Koła Naukowego WSE lub Rady Studentów WSE,
b) został wybrany i wydelegowany przez Koło Naukowe lub Radę Samorządu
Studentów WSE, wybór został dokonany zgodnie z przepisami wewnętrznymi
tych organizacji.
2. Każdy członek RW ma prawo do:

a) swobodnego wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów na aktualnie
omawiany temat w formie dyskusji lub referatu,
b) czynnego udziału i korzystania z imprez, konferencji organizowanych przez
RW,
c) publikowania w Zeszycie,
d) oceniania pracy RW.
3. Każdy członek RW zobowiązany jest do:
a) podporządkowania się postanowieniom statutu, decyzją RW,
b) aktywnego uczestnictwa w pracach RW i sumiennego spełniania swoich
obowiązków,
c) dbania o dobre imię RW,
d) dbania o wysoki poziom Zeszytu.
4. Prawo członkowskie gaśnie:
a) przez dobrowolne wystąpienie, decyzja o wystąpieniu musi być złożona w
formie pisemnej,
b) w przypadku odwołania przez organizację która delegowała członka do RW,
c) ukończenia lub przerwania studiów na WSE.
Rozdział V
Struktura RW i podejmowanie decyzji
1. Wszystkie decyzje (z wyłączeniem wyboru tekstów do druku) podejmowane przez
RW są podczas głosowania jawnego, przez członków RW. Decyzje są podejmowane
większością głosów, przy udziale w głosowaniu wszystkich członków RW.
2. Ukonstytuowanie się RW dokona się podczas głosowania członków RW.
3. RW stanowią:
a) Przewodniczący,
b) Zastępca Przewodniczącego,
c) Sekretarz,
d) Skarbnik,
e) Reszta członków.
4. Do zadań Przewodniczącego należy:
a) zwoływanie posiedzeń RW,
b) organizowanie pracy RW,
c) reprezentowanie interesów RW na WSE i poza nim,

d) zwracanie się do organizacji delegujących członków RW o odwołanie ich.
5. Do zadań Zastępcy należy:
a) przejęcie zadań przewodniczącego podczas jego nieobecności,
b) przejęcie funkcji przewodniczącego w razie wygaśnięcia jego prawa
członkowskiego.
6. Do zadań Sekretarza należy:
a) prowadzenie dokumentacji pracy RW,
b) przechowywanie wszystkich dokumentów i materiałów związanych z
wydawaniem Rocznika,
c) przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności RW i przedstawianie
go Władzom WSE.
7. Do zadań Skarbnika należy:
a) dbanie o finanse RW,
b) organizowanie procesu pozyskiwania finansów na cele promocji,
przygotowania i publikacji Zeszytu,
c) szczegółowe dokumentowanie wydatkowanych pieniędzy,
d) przygotowywanie preliminarza budżetowego.
8. Odwołanie członka RW z funkcji następuje poprzez głosowanie jawne przy obecności
wszystkich uprawnionych do glosowania, na wniosek któregokolwiek z członków.
Rozdział VI
Opiekun Naukowy Rady Wydawniczej
1. Opiekun Naukowy jest wybierany przez RW na jedną kadencję.
2. Opiekunem Naukowym może być pracownik WSE posiadający co najmniej stopień
doktora.
3. Zadania Opiekuna Naukowego:
a) pomoc w reprezentowanie RW przed Władzami WSE,
b) pomoc w reprezentowaniu RW na zewnątrz WSE,
c) wspieranie RW w przygotowywaniu tekstu do druku,
d) doradzanie RW w sprawie dopuszczenia tekstów do druku.

Rozdział VII
Recenzent Naukowy Zeszytów Studenckich
1. Recenzent Naukowy dla numeru Zeszytu wybierany jest każdorazowo przez Komisje
Wydawniczą WSE.
2. Recenzentem Naukowym może zostać osoba posiadająca co najmniej tytuł doktora
habilitowanego, przy założeniu, że nie recenzowała poprzedniego numeru Zeszytu.
Rozdział VIII
Majątek RW
1. Działalność RW finansowana jest przez Wydział Studiów Edukacyjnych, z wpływów
własnych,
2. RW ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie i sponsoring ze strony organizacji
pozauniwersyteckich.
3. W razie zaprzestania działalności RW majątek przechodzi na własność WSE.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
1. Statut RW obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez członków RW.
2. W tym samym trybie dokonuje się zmian statutu.
3. Rozwiązanie RW może nastąpić przez członków RW w jednomyślnym głosowaniu,
lub przez Władze WSE z powodu rażących naruszeń Statutu Uczelni.
4. Zarząd składa corocznie w terminie wskazanym przez Władze WSE sprawozdanie ze
swej działalności.

