
 
 

STUDENCKIE  KOŁO  NAUKOWE  NEONATUS 

 

Decyzją Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zostało wpisane  

do rejestru SKN pod numerem 163 i rozpoczęło swoją działalność 30.06.2015 r. 

 

Opiekunki SKN Neonatus: mgr Marzena Terpiłowska, mgr Małgorzata Trebenda 

 

Przewodniczący Koła: 2015/2016 Aleksandra Bernat  

 

Regulamin działalności: 

SKN Neonatus zrzesza chętnych do realizacji działań, aktywnych studentów Uniwersytetu 

Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, głównie studentów kierunków Położnictwo  

i Pielęgniarstwo. Do Koła przyjmowane są osoby, które chcą pogłębiać swoją wiedzę w dziedzinie 

neonatologii oraz są zainteresowane realizacją celów Koła. 

 

Cele Koła: 

 

 pogłębianie wiedzy z dziedziny neonatologii; 

 przygotowywanie i prezentacja prac naukowych; 

 udział w warsztatach, szkoleniach i seminariach w celu pogłębiania wiedzy teoretycznej  

i praktycznej z zakresu neonatologii; 

 organizowanie spotkań interdyscyplinarnych z innymi Kołami Naukowymi; 

 czynny udział w studenckich konferencjach naukowych i pisanie prac naukowych; 

 pomoc przy realizacji projektów badawczych realizowanych w Katedrze Ginekologii  

i Położnictwa; 

 szkolenie indywidualne studentów. 

 

Struktura Koła: 

 

1) Zarząd Koła Naukowego składa się z Przewodniczącego Koła, Zastępcy Przewodniczącego 

i Sekretarza Koła. 

 Przewodniczący Koła, Zastępca Przewodniczącego Koła i Sekretarz są wybierani na 

pierwszym posiedzeniu Koła zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków Koła. Przewodniczącego lub inną osobę Zarządu Koła można odwołać na 

posiedzeniu Koła zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

Koła. 

2) Kadencja Zarządu Koła Naukowego trwa jeden rok akademicki. 



3) O dokonanym wyborze Zarządu lub zmianach w jego składzie oraz rozwiązaniu SKN 

powiadamia się Kierownika Katedry, Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego 

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Dział Spraw 

Studenckich Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

4) Przewodniczący: ustala terminy posiedzeń Koła, nie rzadziej niż raz w miesiącu w trakcie 

trwania roku akademickiego, w uzgodnieniu z Opiekunami Koła, przewodniczy 

posiedzeniom Koła, przewodniczy Zarządowi Koła. 

5) Zarząd Koła podejmuje wszelkie decyzje dotyczące działalności i funkcjonowania Koła. 

Uchwały są podejmowane przez zarząd Koła większością głosów. 

6) W razie nie wywiązania się Przewodniczącego SKN, Zastępcy Przewodniczącego lub 

Sekretarza z powierzonych obowiązków członkowie i /lub Opiekun SKN mogą zwolnić ich 

z pełnionych funkcji i dokonać ponownego wyboru przed upływem kadencji na warunkach 

podanych w zasadach o wyborach. 

 

 

Władze Studenckiego Koła Naukowego Neonatus:  

 

 Przewodnicząca Koła: Aleksandra Bernat; 

 Zastępcy Przewodniczącego: Martyna Palczyńska, Lubomira Szumada; 

 Skarbnik: Paulina Bagińska; 

 Sekretarz: Marta Piechocka. 

 

Tryb uchwalenia statutu Koła: 

 

Statut Koła uchwalany jest na zebraniu członków SKN w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków SKN. Zmiany w Statucie  mogą być 

dokonywane, jeżeli wystąpi o to co najmniej połowa członków SKN. Głosowanie nad poprawką do 

Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla uchwalenia Statutu. O wszelkich sprawach nie 

uregulowanych w niniejszym Statucie decyduje Zarząd Koła w porozumieniu z Opiekunem Koła. 

 

Obowiązki członków Koła: 

 

 aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów statutowych SKN; 

 przestrzeganie statutu SKN. 

 

Dlaczego SKN Neonatus? 

 

Przynależność do naszego Koła Naukowego daje możliwość pogłębienia wiedzy na temat 

najmniejszego pacjenta, noworodka. Koło Naukowe Neonatus jest zaadresowane dla wszystkich 

studentów, którzy chcą wykazać się w dziedzinie neonatologii nie tylko w sferze teoretycznej, ale 

również praktycznej. Jeżeli chcesz zdobywać nowe doświadczenia, tworzyć prace naukowe oraz 

poznawać nowych, aktywnych i ambitnych ludzi a noworodek stanowi główne źródło twoich 

zainteresowań, zapraszamy do naszego Koła! 


