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STATUT  

NAUKOWEGO KOŁA DOKTORANTÓW HISTORII 

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

§ 1 

Nazwa, siedziba i zasięg działalności 

 

1. Koło nosi nazwę: Naukowe Koło Doktorantów Historii Uniwersytetu Gdańskiego; 

2. Siedzibą Koła jest Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego; 

3. Organizacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami oraz instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach  

pełnej autonomii; 

4. Organizacja jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym na zasadach 

non - profit. 

 

§ 2 

Cele i działania 

 

1. Promowanie rozwoju naukowego środowiska doktorantów historii Uniwersytetu Gdańskiego; 

2. Inspirowanie, aktywizowanie, integrowanie i wspieranie działalności naukowej środowiska 

doktorantów; 

3. Odczyty, prelekcje, wykłady na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego dla 

chętnych słuchaczy; 

4. Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku; 

5. Udział w projektach badawczych prowadzonych przez profesorów Wydziału Historycznego 

Uniwersytetu Gdańskiego; 

6. Wymiana informacji i współpraca z badawczych kołami doktorantów i środowiskami młodych 

naukowców w innych ośrodkach naukowych; 

7. Organizowanie konferencji, szkoleń, objazdów naukowych, wydawanie publikacji; 

8. Współpraca z firmami i instytucjami na terenie kraju i zagranicy; 

9. Wspieranie przedsięwzięć o charakterze społecznym, oświatowym, kulturalnym;  

10. Pozyskiwanie środków finansowych na zadania statutowe. 
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§ 3 

Formy działalności 

 

1. Uczestniczenie i organizowanie konferencji, seminariów i innych imprez, których realizacja 

prowadzi do osiągnięcia celów statutowych; 

2. Organizowanie badań i projektów; 

3. Inspirowanie i prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej; 

4. Prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej; 

5. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, kołami doktorantów i młodych    

naukowców; 

6. Udzielanie wsparcia, porad doktorantom, młodym naukowcom; 

7. Animowanie współpracy i integracji środowiska doktorantów, młodych naukowców w Polsce 

i poza granicami, tworzenie płaszczyzny dla współpracy pomiędzy nimi; 

8. W ramach Koła  istnieć mogą sekcje tematyczne, skupiające swą działalność merytoryczną 

konkretnych, wyspecjalizowanych aspektach nauk historycznych. 

 

§ 4 

Członkowie 

 

1. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy doktorant Doktoranckiego Studium  

Historii i Filologicznego Studium Doktoranckiego na Wydziale Historycznym, oraz Wydziale 

Filologicznym, który: 

a) przejawi zainteresowanie tematyką wynikającą z programu działalności Koła 

b) zostanie przyjęty w poczet członków,  zobowiąże się przestrzegać Statutu i uchwały 

władz 

2. Członkowie Organizacji dzielą się na: 

a) członków zwyczajnych 

b) członków honorowych 

3. Członkiem honorowym Koła może zostać każdy członek zwyczajny Koła, który po 

ukończeniu studiów zamierza kontynuować współpracę z Kołem. Członek honorowy może 

uczestniczyć w naukowej działalności Koła, reprezentować je na sesjach i zjazdach 

naukowych, a także brać udział w wyjazdach naukowych; 

4. Utrata praw członkowskich następuje przez skreślenie z listy członków: 

a) na osobisty, pisemny wniosek członka, który chce zrezygnować z działalności w Kole 
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b) na wniosek Prezesa NKDH UG, gdy członek zwyczajny Koła nie uczestniczy w 

statutowej działalności Koła 

5. Członkowie mają prawo: 

a. uczestniczenia w zebraniach; 

b. brania udziału w wyborach do władz; 

c. korzystania z opracowań i dorobku Koła; 

d. udziału we wszelkich przejawach działalności; 

6. Opiekę merytoryczną nad Kołem sprawuje opiekun naukowy. 

7. Spory wynikłe między członkami na tle ich działalności oraz sprawy członków dotyczące 

nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz rozstrzyga Zarząd. 

8. Zarząd ma prawo udzielić członkom upomnienia, nagany, zawiesić w prawach członka. 

 

§ 5 

Władze 

 

1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków NKDH UG (zebranie wszystkich 

członków zwyczajnych Koła), które zwoływane jest każdorazowo przez Zarząd, nie rzadziej 

niż raz w roku (na początku roku akademickiego). Przewodniczącym Walnego Zebrania jest 

zawsze Prezes NKDH UG; 

2. Kompetencje Walnego Zebrania: 

a) ustalanie kierunków działalności merytorycznej i organizacyjnej 

b) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz ocena 

działalności organizacji; 

c) udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi; 

d) wybór i odwoływanie władz; 

e) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania 

Członków; 

f) nadawanie godności członków honorowych; 

g) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub o rozwiązaniu organizacji 

h) decydowanie o przynależności (rezygnacji) do międzynarodowych i krajowych 

organizacji; 

i) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu 

j) podejmowanie innych uchwał wynikających z niniejszego Statutu 

3. Walne Zebranie Członków Koła może być też zwoływane na wniosek minimum pięciu 

członków zwyczajnych skierowany do Zarządu; 

4. Władzą wykonawczą NKDH UG jest Zarząd; 
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5. Zarząd pochodzi z wyboru; 

6. Wyboru Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków Koła na początku każdego roku 

akademickiego, w wyborach bezpośrednich i tajnych; 

7. Zgłaszać kandydatury do Zarządu mogą wszyscy członkowie  Koła; 

8. W skład Zarządu wchodzą 

a) Prezes NKDH UG 

b) Wiceprezes 

c) Sekretarz 

9. Kadencja Zarządu trwa 1 rok. Ustępujący Zarząd może być każdorazowo wybrany na kolejną 

roczną kadencję; 

10.  Członkiem Zarządu może być tylko członek zwyczajny Koła; 

11.  Zarząd może być odwołany przed upływem kadencji, jeżeli nie wypełnia należycie swych 

statutowych zadań. Odwołać Zarząd może tylko Walne Zebranie Członków Koła, przez 

głosowanie bezpośrednie i tajne, bezwzględną większością głosów; 

12.  Do głosowania nad odwołaniem Zarządu konieczny jest wniosek minimum pięciu członków 

zwyczajnych Koła; 

13.  Zarząd może sam zrezygnować z pełnienia swych obowiązków. Rezygnacja musi być 

przyjęta przez bezwzględną większość Walnego Zebrania Członków Koła; 

14.  Po ustąpieniu lub odwołaniu Zarządu, ustępujący Zarząd ma obowiązek ogłosić wybory 

nowego Zarządu w okresie nie dłuższym niż miesiąc od ustąpienia; 

15.  Do czasu wyboru nowych władz pracami Koła kieruje ustępujący Zarząd; 

16.  Zadania Zarządu: 

a) kierowanie pracami Koła między Walnymi Zebraniami Członków NKDH UG; 

b) reprezentowanie Koła przed władzami UG, Wydziału, Instytutu oraz reprezentacja 

Koła poza Uczelnią; 

c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 

d) zwoływanie Walnych Zebrań Członków; 

e) ustalenie programu działania Koła na kolejny rok akademicki; 

f) ustalenie preliminarza kosztów na początku każdego roku kalendarzowego; 

g) przedstawienie sprawozdania z działalności Koła pod koniec każdego roku 

kalendarzowego. 

 



5 

 

§ 6 

Finanse 

 

1. NKDH UG nie pobiera składek od swoich członków; 

2. Swą działalność  statutową (np.: organizacja i udział w konferencjach, kwerendy, objazdy 

naukowe) Koło prowadzi w oparciu o fundusze uzyskane od stosownych władz UG, bądź 

innych organizacji czy podmiotów. 

 

§ 7 

Zmiany statutu 

 

1. Zmiana statutu NKDH UG może dokonać tylko Walne Zebranie Członków Koła w 

porozumieniu z Opiekunem Naukowym. 

 

§ 8 

Zawieszenie działalności i rozwiązanie NKDH UG 

 

1. Zawiesić działalność Koła może tylko Zarząd Koła, który uchwałę taką przedstawia Walnemu 

Zebraniu Członków Koła; 

2. Uchwała o zawieszeniu działalności Koła wchodzi w życie po przyjęciu jej przez Walne 

Zebranie Członków Koła; 

3. Rozwiązanie NKDH UG może nastąpić tylko w wyniku uchwały Walnego Zebrania 

Członków Koła, na wniosek Zarządu lub Opiekuna Naukowego; 

4. Uchwała o rozwiązaniu NKDH UG zapada w głosowaniu większością 2/3 głosów członków 

zwyczajnych Koła. 


