KOŁO NAUKOWE “LANGUAGE IN SOCIAL CONTEXT”
Misją koła jest wspomaganie w rozwoju intelektualnym studentów zainteresowanych
badaniem wpływu czynników społecznych na formę i użycie języka / form i funkcji języka w
kontekście społecznym.
REGULAMIN DZIAŁANIA
art. 1
Nazwa i siedziba Koła
1. Tworzy się Koło Naukowe „Language in Social Context”, zwane dalej Kołem.
2. Siedzibą Koła jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa
Komeńskiego w Lesznie, zwana dalej PWSZ w Lesznie.
3. Koło działa w ramach Instytutu Lingwistyki Stosowanej PWSZ w Lesznie.
4. Opiekunem naukowym Koła jest pracownik dydaktyczny Instytutu Lingwistyki
Stosowanej PWSZ w Lesznie, dr Danuta Główka.
5. Nadaje się prawo do używania przez Koło własnego logo i hasła identyfikującego.
6. Koło nie posiada osobowości prawnej.
art. 2
Cele koła i sposoby ich realizacji
1. Cele Koła:
a) Zdobywanie, poszerzanie oraz popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu
społecznego znaczenia, funkcji i formy języka.
b) Integracja socjolingwistyki z innymi dyscyplinami nauki, w szczególności,
nauczaniem języka obcego oraz biznesem
c) Umożliwianie kontaktów z lokalnymi i regionalnymi ośrodkami akademickimi,
oświatowymi i gospodarczymi.
2. Koło realizuje swoje cele poprzez:
a) Prowadzenie badań naukowych w środowisku lokalnym.
b) Organizowanie wykładów, seminariów, warsztatów oraz innych form poszerzania
wiedzy i umiejętności.
c) Przeprowadzanie wewnętrznych dyskusji i prezentacji poświęconych badanym
zagadnieniom z dziedziny socjolingwistyki.
d) Prowadzenie serwisu informacyjnego na stronie internetowej Instytutu Lingwistyki
Stosowanej.
e) Publikacja wyników prowadzonej działalności w biuletynie naukowym PWSZ w
Lesznie.

art. 3
Członkowie i władze Koła
1. Członkiem Koła może zostać każdy student PWSZ w Lesznie, który jest
zainteresowany działalnością w Kole oraz posiada znajomość języka angielskiego
przynajmniej na poziomie C1 (Zajęcia w ramach Koła odbywają się w języku
angielskim) oraz zostanie wpisany na listę członków prowadzoną przez Opiekuna
Koła.
2.
a)
b)
c)

Student zostaje skreślony z listy członków Koła:
na własną prośbę
w przypadku braku zaangażowania w prace Koła
za nieetyczne zachowanie lub postępowanie.

3. Członkowie Koła mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach Koła.
4. Władzę w Kole sprawuje Prezes wybierany na roczną kadencję w demokratycznych
wyborach.
5. Prezes w porozumieniu z Opiekunem Naukowym:
a) kieruje bieżącą działalnością Koła i reprezentuje je na zewnątrz wobec władz uczelni,
instytucji podmiotów gospodarczych i społeczeństwa,
b) opracowuje ogólny plan pracy Koła oraz preliminarz budżetowy,
c) ustala indywidualny zakres zadań dla członków Koła.

6. Prezes, w razie potrzeby, powołuje swego zastępcę oraz skarbnika.
7. Prezes Koła jest odpowiedzialny za przygotowanie okresowych sprawozdań z
działalności Koła oraz za wszelkie dokumenty, urządzenia i materiały użytkowane
przez członków Koła.
art. 4
Przepisy końcowe
1. Członkowie Koła mają podjąć decyzję o jego rozwiązaniu zwykłą większością głosów
przy obecności minimum połowy uprawnionych do glosowania.
2. Koło ulega automatycznemu rozwiązaniu leżeli na liście wpisanych członków jest
mniej niż 3 osoby.
3. Prawo do złożenia wniosku, o zmianę regulaminu przysługuje każdemu członkowi
Koła.
4. Wniosek, o którym jest mowa w pkt. 3, winien zostać pozytywnie zaopiniowany przez
Prezesa Koła i Opiekuna Naukowego.
5. W sprawach spornych, wątpliwych i nierozstrzygniętych Regulaminem głos
decydujący ma Dyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej PWSZ w Lesznie.

