Regulamin uczestnictwa w tworzeniu strony internetowej
wiedza.alkahest.umcs.pl
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Strona nie posiada odrębnej osobowości prawnej i jako inicjatywa studencka oparta na zasadach
dobrowolności przynależności działa przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie.
1.2. Strona funkcjonuje pod patronatem KN Alkahest i używa jego pieczęci oraz druków.
1.3. Strona działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ze Statutem
Uczelni.
1.4. Możliwe funkcje członków zespołu to: edytor, autor/tłumacz, korektor.
1.5. Strona funkcjonuje w systemie tygodniowym, to znaczy:
1.5.1. Od niedzieli danego tygodnia do soboty następnego autorzy są zobowiązani do pisania
artykułów, a korektorzy do ich poprawiania.
1.5.2. Od poniedziałku każdego tygodnia koordynator jest zobowiązany regularnie wstawiad
zgromadzone przez ten czas materiały na stronę internetową.
1.5.3. Na koocu każdego miesiąca gromadzona jest dokumentacja z pracy strony z
uwzględnieniem osób ją tworzących oraz ilości opracowanych i opublikowanych przez nie
artykułów w przypadku autorów/tłumaczów, a także ilości zrecenzowanych artykułów
w przypadku korektorów.
1.6. Strona jest studencką inicjatywą non-profit. Zespół uczestniczący w jej tworzeniu działa
nieodpłatnie, a na stronie nie są wyświetlane żadne reklamy.

2. CELE I ZADANIA
2.1. Celem funkcjonowania strony jest:
a) popularyzacja i pogłębianie wiedzy naukowej związanej z chemią wśród Członków zespołu,
jak i odwiedzających stronę;
b) ułatwienie dostępu do informacji o najnowszych osiągnieciach chemicznych w „polskim”
Internecie;
c) zwracanie uwagi na problemy czy kwestie sporne współczesnej chemii;
d) dyskusja na temat funkcjonowania uczelni oraz przyszłości studentów po ukooczeniu studiów;

e) polepszenie znajomości specjalistycznego języka angielskiego wśród Członków zespołu;
f) ułatwienie startu zawodowego Członkom zespołu;
g) ogólna działalnośd dla dobra Uniwersytetu;
h) propagowanie działalności KN Alkahest;
i) rozwój osobowości Członków zespołu.
2.2. Strona realizuje swe cele poprzez:
a) publikowanie artykułów o tematyce chemicznej;
b) publikowanie felietonów związanych z tematami naukowymi;
c) korzystanie ze źródeł w języku angielskim;
d) tworzenie grup do wykonywania określonych zadao;
f) współpracę z KN Alkahest.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
3.1. Członkiem zespołu może zostad student każdego stopnia studiów na dowolnej uczelni czy też
pracownik naukowy dowolnej uczelni, zainteresowany pisaniem artykułów z dziedzin naukowych.
3.2. Członków zespołu przyjmuje Zarząd oraz koordynator strony na podstawie złożonej deklaracji.
3.3. Każdy Członek zespołu ma prawo do:
a) swobodnego wyrażania opinii, sądów i poglądów na aktualnie omawiany temat w formie dyskusji
lub referatów;
b) czynnego udziału w zebraniach zespołu;
c) oceniania funkcjonowania strony oraz pracy koordynatora;
d) proponowania nowych funkcji czy też zmiany już obecnych funkcji strony;
e) zapraszania innych studentów czy też pracowników naukowych do współpracy;

3.4. Każdy Członek zespołu jest zobowiązany do:
a) ścisłego przestrzegania regulaminu;
b) aktywnego angażowania się w pracę nad stroną to znaczy:
b.1) w przypadku pełnienia funkcji autora/tłumacza opracowywania co najmniej 2-3 artykułów
tygodniowo (liczone od niedzieli danego tygodnia do soboty następnego);

b.2) w przypadku pełnienia funkcji korektora poprawiania co najmniej 4-6 artykułów tygodniowo
(liczone od niedzieli danego tygodnia do soboty następnego);
b.3) w przypadku pełnienia funkcji edytora regularnego wstawiania zgromadzonych na przestrzeni
tygodnia artykułów na stronę oraz jej aktualizowania;
b.4) w przypadku pełnienia kilku funkcji obowiązki Członka zespołu są ustalane indywidualnie
z koordynatorem strony;
c) obecności na zebraniach;
d) samodzielnej pracy nad problematyką, będącą przedmiotem działalności strony;
e) dbania o dobre imię strony.
3.5. Prawo członkowskie gaśnie:
a) przez dobrowolne wystąpienie;
b) w przypadku niewypełniania obowiązków zawartych w regulaminie, a szczególnie
nieterminowegoopracowywania artykułów w przypadku funkcji autora/tłumacza, nieterminowego
recenzowania artykułów w przypadku funkcji korektora oraz nieterminowego publikowania
materiałów na stronie w przypadku funkcji edytora;
d) w przypadku zakooczenia funkcjonowania strony.

4. ZESPÓŁ PRACUJĄCY NAD STRONĄ
4.1. Strona działa pod patronatem KN Alkahest, a jej opiekunami są:
a) Prezes Koła;
b) koordynator strony www;
4.2. Warunki obejmowania danych funkcji:
a) Koordynator strony pełni równocześnie funkcję edytora i może przekazad pełnioną przez siebie
funkcję innemu Członkowi zespołu. Tym samym nowo wybrana osoba staje się
koordynatorem/edytorem.
b) Funkcję autora/tłumacza obejmuje się poprzez zgłoszenie swojej kandydatury oraz opracowanie
co najmniej jednego artykułu.
c) Funkcję korektora obejmuje się poprzez zgłoszenie swojej kandydatury oraz zrecenzowanie
co najmniej dwóch artykułów.
d) Kandydat może ubiegad się o pełnienie kilku funkcji określonych w regulaminie równocześnie.
4.2. Praca Członkówzespołu ma charakter społeczny.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Wszelkie zmiany w regulaminie zatwierdzane są przez opiekunów strony za zgodą większości
oficjalnych Członków zespołu.
5.2. Zakooczenie funkcjonowania strony odbywa się zgodnie z takimi samymi zasadami.

