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Regulamin Koła Naukowego Milenium Management  

na Wydziale Nauk Społecznych GSW Milenium 

 

 

Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Koło przyjmuje nazwę: Koło Naukowe Milenium Management, w dalszej części 

regulaminu zwane kołem. 

2. Koło przyjmuje logo: 

 

 

 

 

 

 

3. Koło jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem studentów, uczelnianą organizacją 

studencką, działającą przy Wydziale Nauk Społecznych w GSW Milenium. 

4. Siedzibą Koła jest GSW Milenium. 

5. Koło powołuje się na czas nieograniczony. 

 

Rozdział II 

 

Celem Koła jest: 

• poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie badań naukowych, działań 

kreatywnych, organizacyjnych oraz interpersonalnych, 

• poszerzania wiedzy z szeroko rozumianego zarządzania ze szczególnym 

uwzględnieniem przedsiębiorczości, 

• pogłębianie wiedzy i zainteresowań m.in. w dziedzinie gospodarki i polityki, 

• nawiązywanie współpracy z przedstawicielami biznesu (szczególnie w regionie 

gnieźnieńskim),  
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• przygotowywanie się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako 

przedsiębiorcy oraz podnoszenie kwalifikacji jako obecni i przyszli pracownicy,  

• kształtowanie swoich umiejętności oraz wykazywanie inicjatyw,  

• rozwijanie swoich zainteresowań naukowych, prowadzenie badań własnych oraz 

publikowanie wyników tych badań, 

• promowanie przedsiębiorczości wśród studentów, 

• prowadzenie działań na rzecz integracji środowiska studenckiego i naukowego,   

• rozwijanie swojej osobowości i gromadzenie nowych doświadczeń związanych  

z problematyką i działalnością innych Kół Naukowych działających  

w GSW Milenium.  

 

Rozdział III 

 

PowyŜsze cele będą realizowane w szczególności poprzez następujące działania: 

• współorganizację seminariów, warsztatów, debat, 

• spotkania z praktykami, 

• prowadzenie badań, sondaŜy, analiz, 

• akcje okolicznościowe (Święta, Walentynki, Dzień Uśmiechu, inne), 

• konkursy, 

• case study – opis przypadków, które potwierdzają lub zaprzeczają omawianej na 

studiach tematyce, 

• akcje/projekty realizowane z instytucjami zewnętrznymi np. ze Starostwem 

Powiatowym, Komendą Powiatową Policji, StraŜą PoŜarną itp., 

• bicie rekordów np. najdłuŜsza ściąga, najszybsza wypowiedź, 

• turnieje między grupami np. turniej wiedzy o Gnieźnie, wiedzy o Milenium,  

o sporcie, o muzyce itp. 

 

Rozdział IV 

 

Członkiem Koła moŜe zostać kaŜdy student GSW Milenium, który wyrazi chęć uczestnictwa  

i aktywności na rzecz koła oraz wypełni kartę uczestnictwa w ww. Kole – załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 
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Warunkiem utrzymania statusu członka Koła jest: 

• aktywna praca na rzecz Koła, 

• dąŜenie do realizacji ww. celów. 

 

Rozdział V 

 

Członek Koła ma obowiązek: 

 przestrzegać postanowień regulaminu Koła, 

 terminowo wywiązywać się z powierzonych prac, 

 aktywnie przyczyniać się do realizacji programu Koła, 

 dbania o dobry wizerunek Koła. 

 
Członek koła ma prawo: 
 

 uczestniczyć aktywnie w pracach Koła, 

 korzystać z pomocy pracowników naukowych GSW Milenium, 

 do prawa głosu we wszelkich sprawach poruszanych w Kole, 

 udziału we wszelkich projektach organizowanych przez Koło, 

 wypowiadania się i zgłaszania wniosków dotyczących Koła. 

 

Rozdział VI 

 

Członkowstwo w Kole wygasa w przypadku: 
 

 pisemnej rezygnacji złoŜonej opiekunowi Koła, 

 śmierci członka Koła, 

 utraty statusu studenta,  

 rozwiązania Koła. 

 

Rozdział VII 

 

Opiekunem Koła jest dr Piotr Odrakiewicz, V.Prof - Ambasador AOM USA/ HR Poland/ 
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Rozdział VIII 

 

W sprawach nieuregulowanych decyzje podejmuje opiekun Koła. 

 

Rozdział IX 

 

Koło działa w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyŜszym” (Dz.U. 

z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami). 

  

Rozdział X 

 

Niniejszy regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem rejestracji Koła. 

 

 

 

 


