STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
Fizjoterapia w Pediatrii (SKNFwP)
przy Instytucie Fizjoterapii
Kierownik Koła: dr n. o kult. fiz. Katarzyna Zajkiewicz
Opiekun Koła: dr n. o zdrowiu Joanna Majewska

Statut Studenckiego Koła Naukowego

1. Pełna nazwa Koła Naukowego
Fizjoterapia w Pediatrii

brzmi:

Studenckie

Koło

Naukowe

2. SKNFwP działa przy: Instytucie Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu
Rzeszowskiego
3. Adres siedziby: Instytut Fizjoterapii ul. Warszawska 26A 35-205 Rzeszów, e-mail
kontaktowy:
4. Kierownikiem koła jest:

dr n. o kult. fiz. Katarzyna Zajkiewicz
5. Opiekunem koła jest:
dr n. o zdrowiu Joanna Majewska
6. Członkowie SKNFwP dzielą się na: Członków Zwyczajnych i Członków Wspierających
6.1. Członkiem Zwyczajnym może być każdy student IF, który spełnia następujące
kryteria:
a. jest obecny na większości zebrań SKNFwP w danym roku akademickim,
b. pracuje naukowo w ramach SKNFwP przynajmniej w jeden z wymienionych
niżej sposobów:
 realizowanie projektów naukowo-badawczych indywidualnych,
 bierze udział w grupowych projektach naukowo-badawczych SKNFwP,
c. bierze udział w przygotowaniu kongresów, konferencji, sympozjów, szkoleń,
warsztatów, imprez kulturalnych, których organizatorem lub jest
współorganizatorem jest SKNFwG,

d. dba o dobre imię koła.
6.2. Zaświadczenie o członkostwie w Kole wydawane jest przez Przewodniczącego
Koła w ostatnim tygodniu maja danego roku akademickiego osobie, która:
a. podpisała deklarację członkowską w październiku danego roku
akademickiego,
b. aktywnie uczestniczy w zebraniach Koła - możliwa dwukrotna absencja
w czasie trwania kadencji,
c. bierze czynny udział w przynajmniej jednej konferencji naukowej,
d. bierze czynny udział w przynajmniej jednym projekcie badawczym
realizowanym przez Koło.
6.3. Członkiem Wspierającym może być każda osoba fizyczna lub firma
wspomagająca działanie SKNFwP.

7. Cele i sposoby działania SKNFwP:

7.1 Celem Koła jest:
a. rozwijanie i wspomaganie zainteresowań studentów umożliwiające
poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z fizjoterapią w pediatrii
i zagadnieniami opieki pediatrycznej,
b. doskonalenie umiejętności praktycznych,
c. prowadzenie badań i analiz, gromadzenie informacji i materiałów
związanych z zagadnieniami fizjoterapii w pediatrii,
d. rozwój warsztatu pisania prac naukowych, rozwijanie umiejętności
kluczowych dla naukowca,
e. podejmowanie działań na rzecz dzieci wymagających rehabilitacji,
profilaktyki, itp.
7.2 Koło realizuje swoje cele poprzez:
a. zrzeszenie osób zainteresowanych tematyką z zakresu fizjoterapii i opieki
pediatrycznej,
b. organizowanie spotkań poświęconych zagadnieniom związanym z szeroko
rozumianą rehabilitacją i fizjoterapią (konferencje, wykłady, seminaria),
c. współdziałanie z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi oraz
instytucjami prowadzącymi działalność w dziedzinie fizjoterapii w pediatrii
jak również organizacjami pozarządowymi i społecznymi zainteresowanymi
współdziałaniem w rozwiązywaniu problemów niepełnosprawnych dzieci i
ich rodzin,

d. Organizowanie oraz udział w konferencjach i szkoleniach naukowych
poświęconych zagadnieniom związanych z fizjoterapią i rehabilitacją.
8. Zarząd SKNFwP:
a. Zarząd SKNFwP składa się z Kierownika, Opiekuna, Przewodniczącego
SKNFwP oraz Zastępcy Przewodniczącego SKNFwP,
b. Przewodniczący SKN i jego Zastępca są wybierani podczas wyborczego
posiedzenia Członków Koła zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków,
c. Przewodniczący:
 ustala terminy posiedzeń SKNFwP w uzgodnieniu z Opiekunem Koła,
 ustala termin zebrań wyborczych,
 przewodniczy posiedzeniom SKNFwP,
d. Zastępca Przewodniczącego:
 wspomaga działania Przewodniczącego SKNFwP,
 pełni obowiązki Przewodniczącego SKNFwP w przypadku jego
nieobecności.
9. Zakres działania Zarządu:
a. podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących działalności i funkcjonowania
oraz realizowania celów SKNFwP,
b. kierowanie działalnością SKNFwP,
c. sporządzanie sprawozdań z działalności SKNFwP za dany rok akademicki,
10. Członek Zwyczajny SKNFwP może zostać usunięty z szeregu Członków SKNFwP na
uzasadniony wniosek Zarządu podczas każdego posiedzenia SKNFwP większością
głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych SKNFwP.
11. Zebrania SKNFwP są zebraniami otwartymi i mogą w nich uczestniczyć osoby nie
będące Członkami SKNFwP.
12. Zmiany w Statucie są zatwierdzane podczas dowolnego posiedzenia SKNFwP
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
zwyczajnych SKNFwP w pierwszym terminie, a zwykłą większością głosów
w drugim terminie.

