L-Istatut tal-Kunsill Studenti MCAST (KSM)
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1. Isem:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

L-isem uffiċjali ta’ dan il-Kunsill huwa “Kunsill Studenti MCAST” fil-qosor ''KSM''.
It-traduzzjoni uffiċjali ta’ dan l-isem huwa MCAST Students Council.
II-Kunsill Studenti MCAST huwa kunsill awtonomu.
Il-Kunsill Studeni MCAST, minn hawn 'il quddiem huwa imsejjaħ bħala KSM.
L-emblema uffiċjali tal-KSM hi dik mehmuża ma' dan l-istatut u għandu jkun dan l-istatut
li jintuża għal kull skop uffiċjali.

2. Għanijiet:
2.1 Il-Kunsill għandu jkun imfassal mill-istudenti biex jaqdi lill-istudenti u biex jirrappreżenta u
jaġixxi f'isem l-istudenti tal-MCAST f'dak li jikkonċernhom, kemm fuq livell istituzzjonali kif
ukoll fuq bażi nazzjonali u internazzjonali.
2.2 Mezz ta' komunikazzjoni bejn l-istudenti, l-awtoritajiet relevanti u l-istakeholders konċernati
biex iservi ta’ pjattaforma (forum) miftuħa u aċċessibbli għal djalogu miftuħ u progressiv.
2.3 Li jagħti vuċi, saħħa u setgħa lill-istudenti billi jinkoraġġihom u jagħtihom opportunitajiet
sabiex jerfgħu responsabbilitajiet u jipparteċipaw u jagħtu kontribut lis-soċjeta.
2.4 Jippromwovi l-valur tat-tagħlim tul il-ħajja bħala dritt, bħala mezz għal skop akbar, kif ukoll
bħala skop fih innifsu.
2.5 Ħidma għad-demokratizzazzjoni u għat-trasparenza fl-edukazzjoni, sabiex jelimina kull tip
ta' inugwaljanzi, diskriminazzjoni negattiva jew kull tip ta' ostaklu inġust għall-edukazzjoni u
l- istudenti.
2.6 Pjanar ta' attivitajiet ma' għaqdiet oħra biex kulħadd jaħdem id f'id, billi iġib 'il quddiem ilformazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-istudenti permezz ta' attivitajiet varji.
2.7 Mingħajr ma jissagrifika l-awtonomija tiegħu, jikkonsulta ma' stakeholders oħra fosthom, lorganizzazzjonijiet studenteski, l-amministrazzjoni tal-MCAST, il-Gvern, l-Unions u
rappreżentanti oħra tal-istudenti, għalliema u letturi.
2.8 Deċiżjonijiet tal-KSM jfittxu dejjem li jilħqu l-interess ġenerali tal-istudenti kollha u
partikolarment, tal-Membri Sħaħ tal-KSM
2.9 Li jqajjem u jkabbar fost l-istudenti kuxjenza edukattiva, soċjali u kulturali.
2.10 Li jagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet li jieħdu ħsieb sabiex jiżguraw li l-kwalita' u l-livell
tal-edukazzjoni ogħla jkunu l-aħjar possibbli u preżentati sew lill-istudent.
2.11 Il-KSM għandu jgħin biex iqajjem kuxjenza edukattiva fost il-Maltin u l-Għawdxin, u li
jippromwovi kuxjenza dwar edukazzjoni għola diversi, moderna u li tħares ‘il quddiem.
2.12 Li jsaħħaħ, iżid u jagħmel l-aħjar użu mir-riżorsi u l-faċilitajiet tiegħu fl-aħjar interess talMembri tal-KSM .
2.13 Iressaq 'il quddiem spirtu ta' kooperazzjoni, pluraliżmu u ugwaljanza bejn lorganizazzjonijiet.
2.14 Ikun mezz ta' bdil ta ideat u informazzjoni bejn l-istudenti.
2.15 Iressaq il-proposti tiegħu għal programmi ta' għajnuna għall-istudenti ġewwa l-MCAST.
2.16 Jevalwaw proposti li ġejjin mill-istudenti u jagħti pariri lill-aministrazzjoni dwarhom.
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2.17 Ikun leħen għal-istudenti emarġinati.
2.18 B' għajnuna ta' attivitajiet diversi, fosthom kampanji edukattivi kif ukoll pubblikazzjonijiet,
isegwi, jevalwa u jsemma' leħen l-istudenti fuq problemi soċjali u problemi oħra li jistgħu
jaffetwaw liż-żgħażagħ.
2.19 Jorganizza attivitajiet soċjali, edukattivi u kulturali għall-interess tal-istudent.
2.20 Iservi ta’ mezz ta’ koperazzjoni u komunikazzjoni bejn l-għaqdiet taż-żgħażagħ u jkun
forum ta’ djalogu u diskussjoni bejniethom.
3. Membri:
3.1. Il-membri tal-KSM jinkludu dawn li ġejjin:
3.1.1.Membri Sħaħ
3.1.2.Membri Assoċjati
3.2. Il-membri sħaħ tal-KSM huma l-istudenti li jkunu uffiċjalment reġistrati bħala studenti flMCAST.
3.2.1.Dan is-sub-artiklu jinkludi kwalunkwe istituzzjoni oħra li minn żmien għal żmien tkun
uffiċjalment reġistrata bħala parti mill-MCAST.
3.2.2.Filwaqt li l-membri sħaħ jinkludu studenti kemm Maltin u barranin u studenti fulltime u anke part-time.
3.2.3.Il-membri sħaħ tal-KSM huma eliġibbli li jivvutaw fil-laqgħa ġenerali tal-KSM li jmiss
jew fl-elezzjoni għal membru ġdid tal-eżekuttiv tal-KSM.
3.3. Il-membri assoċjati tal-KSM huma:
3.3.1. Studenti jew persuni ohra li ghadhom mhumiex registrati mal-MCAST izda li qedghdin
japplikaw sabiex ikunu accettati fl-istituzzjoni
3.4. Il-membri assoċjati mhumiex eleġibbli li jivvutaw fil-laqgħa ġenerali tal-KSM jew flelezzjoni għal membri ġodda fl-eżekuttiv tal-KSM.
4. Amministrazzjoni

4.1. L-ilsna uffiċjali tal-KSM huma l-Malti u l-Ingliż iżda, sakemm ma jkunx neċessarju, għandha
tintuża l-lingwa Maltija. Ilsna oħra jistgħu jintużaw jekk ikunu meħtieġa.
4.2. Il-verżjoni uffiċjali ta' dan l-istatut hu bil-Malti, għalhekk, f'kull kas ta' nuqqas ta' qbil jew
ta' problema fl-interpretazzjoni tal-istatut jew parti minnha, il-lingwa Maltija għandha
tapplika.
5. Deskrizzjoni
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5.1. Il-KSM huwa kunsill studentesk, soċjopolitiku, rappreżentattiv u organiżżattiv,
indipendenti minn partiti politiċi, awtoritajiet ċivili u reliġjużi u istuzzjonijiet kummerċjali.
5.2. Il-KSM hija għaqda volontarja, awtonoma u bla profitti. L-ebda parti mill-qliegħ, kapital
jew assi tal-għaqda ma jista' jintuża għall-benefiċċju personali, b'mod dirett jew indirett
ta' kwalunkwe promptur, membru, amministartur, donatur jew kull persuna oħra
interessata b'mod personali f'din l-għaqda.
6. Struttura
1. L-affarijet interni tal-KSM għandhom jiġu mħarrġa mill-KSM flimkien mal-fondi kollha
miġbura minn din l-għaqda.
2. Sabiex vot intern jista jittieħed, irrid ikun hemm quorum (50% + 1). F’każ li l-votazzjoni
tkun ndaqs, il-President jieħu casting vote.
3. Membru li jkun għamel żmien konsiderevoli ta’ aktar minn tliet xhur ma jattendix
laqghat tal-Kumitat ezekuttiv, ghandu jigi mgharraf mill-Kumitat Ezekuttiv.
4. Il-Kumitat Eżekuttiv jiġi elett għal perjodu ta’ sena
7. Organi
7.1. L-organi uffiċjali tal-KSM huma dawn li ġejjin :
7.1.1.Il-Laqgħa Ġenerali
7.1.2.Il-Kunsill Studenti MCAST
7.2. L-agenda tkun (i)ir- raġuni tal-laqgħa (ii) Mozzjonijiet
7.3. Is-sedja jista' jkeċċi lill min ma jġibx ruħu xieraq u jkun jista’ ukoll jaġġorna l-laqgħa f'kas
ta’ diżordni
7.4. Il-Laqgħa Ġenerali Straordinarja tibda bin-numbru ta' membri preżenti.
8. Laqgħa Ġenerali
8.1. Introduzzjoni
8.1.1.Il-Laqgħa Ġenerali Annwali jew Straordinarja għandha issir fil-preżenza ta' 10% talmembri, iżda jekk wara nofs siegħa dan il-kworum ma jintlaħaqx, il-laqgħa tibda
xorta waħda bin-numru preżenti.
8.2. Ġenerali
8.2.1.Jekk il-laqgħa ġenerali tiġi posposta min ħabba nuqqas ta' kworum, il-laqgħa fiddata proposta tibda bin-numru tal-membri preżenti.
8.2.2.Il-Membri kollha tal-KSM jistgħu jattendu l-Laqgħa Ġenerali iżda huma biss dawk ilMembri li huma Membri Sħaħ li għandhom id-dritt tal-vot.
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8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

8.2.3.Huwa obbligatorju li tinżamm lista ta' dawk li jkunu attendew il-laqgħa ġenerali,
liema lista tkun tinkludi il-firem tal-persuni li jkunu attendew.
8.2.4.Il-membri għandhom jiġu avżati li ser issir laqgħa ġenerali annwali. Dan l-avviż irid
jasal lill-membri sħaħ sa seba t'ijiem qabel f'każ ta' laqgħa ġenerali annwali u 72
siegħa f'każ ta' laqgħa ġenerali straordinarja.
8.2.5.Laqgħa ġenerali annwali tissejjaħ mhux aktar tard mit-tieni ġimgħa ta' Novembru.
L-aġenda tal-laqgħa ġenerali fost l-oħrajn ttitratta dan li ġej:
8.3.1.Ħatra tas-Sedja
8.3.2.Approvazzjoni tal-agenda.
8.3.3.Minuti u affarijiet li jirriżultaw mill-minuti tal-aħħar laqgħa ġenerali.
8.3.4.Qari u diskussjoni tar-Rapport Amministrattiv li jkun imħejji mis-segretarju ġenerali
8.3.5.Qari u diskussjoni tar-rapport finanzjarju li jkun imħejji mil-kaxxier, liema rapport
ikun awditat
8.3.6. Emendi għall-istatut
8.3.7.Ħatra ta' Bord tad-dixxiplina u bord tal-Appell
8.3.8.Ħatra ta' Kummissjoni
8.3.9.Ħatra ta' awditur
Is-sedja jista' jkeċċi lil min ma ġibx ruħu xieraq u jkun jista wkoll jaġġorna l-laqgħa f'każ ta'
diżordni;
Kull mozzjoni għall-konsiderazzjoni tal-laqgħa ġenerali annwali trid tasal għand isSegretarju ġenerali sa mhux aktar tard minn erbat’ijiem qabel ma tibda l-laqgħa ġenerali
annwali u trid tkun proposta minn membru u sekondata minn membru ieħor.
Is-Segretatju ġenerali għandu sa mhux aktar tard minn jumejn minn qabel ma tibda llaqgħa ġenerali annwali, biex jesibixxi fuq in-notice board il-mozzjonijiet li jkunu ser
jitressqu quddiem il-laqgħa ġenerali annwali.

9. Laqgħa Straordinarja
9.1. Il-Laqgħa ġenerali straordinarja tiltaqa':
9.1.1.Kull meta l-kunsill jiddeċiedi, b'maġġoranza tal-membri.
9.1.2.Meta l-kunsill jirċievi talba minn 12% tal-membri, liema talba tinkludi l-ismijiet u nnumri tal-karta tal-identita' ta' kull membru. It-talba skond artiklu 8.2, għandha issir
bil-miktub f-ittra lis-Segretarju ġenerali fejn b’mod ċar tingħata r-raġuni għala din illaqgħa għandha ssir. Din it-talba trid tiġi milqugħa mill-kunsill fi żmien tlett ġimgħat
mill-istess data.
9.1.3.Il-membri għandom jiġu avżati minn 72 siegħa qabel isseħħ il-laqgħa ġenerali
straordinarja.
9.1.4.Kull mozzjoni għall-konsiderazzjoni tal-laqgħa ġenerali straordinarja trid tasal għand
is-Segretarju ġenerali u trid tkun proposta minn membru u sekondata minn membru
ieħor.
9.1.5.L-agenda tkun (i) ir-raġuni tal-laqgħa (ii) Mozzjonijiet.
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9.1.6.Is-Sedja jista' jkeċċi lil min ma jġibx ruħu xieraq u jkunu jista' wkoll jaġġorna l-laqgħa
f'każ ta' diżordni.
9.1.7.Laqgħa ġenerali straordinarja tibda bin-numru ta' membri preżenti.
10. Elezzjonijiet
10.1.
Qabel kull elezzjoni:
10.1.1. Kull student li ħiereġ għall-elezzjoni, kull organizazzjoni għandhom jiġbru minn
tal-inqas żewġ karti ta’ referenza mingħand l-għalliema jew diretturi.
10.1.2. Kull student li ħiereġ għall-elezzjoni għandu jkun kommess għal ħidma fil-Kunsill
10.1.3. Student joħroġ għall-Kunsill Studenti MCAST jrid ikun ċert li se jkompli is-sena
skolastika fl-istitut li jkun ser jirrapreżenta, f’kaz li l-istudent imsemmi ma jkomplix
il-kaz tar-raguni ghandu jigi mressaq ghand il-Bord tad-Dixxiplina ghal evalwazzjoni
10.2.
Fil-Laqgħa ġenerali annwali li ssir mhux aktar tard mit-tieni ġimgħa ta' Diċembru,
tiġi mħabbra id-data tal-elezzjoni li ma tkunx aktar tard minn tlett ġimgħat wara l-laqgħa
ġenerali annwali.
10.3.
L-elezzjonijiet għall-membri tal-Kunsill, Board of Studies u Council of Institutes
jitmexxew mill-Kummisjoni Elettorali li tinħatar għall-perjodu minn laqgħa ġenerali
annwali sal-laqgħa ġenerali annwali li jkun imiss. L-ebda persuna ma tkun tista’
tikkontesta l-elezzjonijiet matul is-sena li għaliha tkun inħatret fil-Kummisjoni .
10.4.
Il-Kummisjoni Elettorali maħtura mill-laqgħa ġenerali annwali tkun komposta
minn Kap Kummissarju u b'mhux anqas minn 7 membri u mhux aktar minn 10.
10.5.
B’konformita’ ma’ dan l-istatut u mad-deċiżjonijiet tal-laqgħa ġenerali, ilKummisjoni Elettorali tirregola l-proċeduri tagħha nnifisha.
10.6.
L-avviż għas-sejħa tan-nominazzjonijiet irid jinġieb għall-attenzjoni tal-istudenti
kollha billi jsiru avviżi bid-dettalji kollha relevanti f’kull wieħed minn notice boards ġewwa
kull institut.
11. L-uffiċjali tal-kunsill
11.1.
President
11.1.1. Il-President hu s-Sedja tal-KSM. Hu għandu l-ħidma tal-membri l-oħra kollha u hu
fid-dmir li jara li jiġi osservat dan l-istatut . Huwa jieħu ħsieb il-laqgħat tal-Kunsill.
11.1.2. Il-President għandu d-dmir li jieħu d-deċiżjonijiet li l-kunsill minn żmien għal
żmien jitwettqu mill-uffiċjali u l-membri responsabbli.
11.1.3. Jikkoordina l-amministrazzjoni tal-KSM bl-għajnuna tal-Viċi President u tasSegretarju ġenerali kif hemm bżonn fid-deċiżjonijiet tiegħu.
11.1.4. Il-President għandu jikkoordina l-ħidma tal-KSM u tal-uffiċjali kollha ta’ dan ilKunsill. Huwa obbligat ukoll li hu jikkonsulta lil dawn l-istess uffiċjali fi ħwejjeġ li
jolqtuhom u li jinteressahom jaqgħu taħt il-kompetenza tagħhom.
11.1.5. Il-President għandu jkun il-kelliem prinċipali ta’ dan l-istess kunsill u
jirrappreżenta t-totalita’ tal-organi li jiffurmaw parti mill-KSM.
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11.2.

Vici-President

11.2.1. Il-Viċi-President huwa responsabbli, taħt id-direzzjoni tal-President, li jassisti lillPresident fil-koordinazzjoni tal-ħidma tal-Eżekuttiv kollu
11.2.2. Id-dmirijiet tal-Viċi-President huma :
11.2.2.1. Li f’każ li titbattal il-kariga tal-President jassumi wkoll l-irwol ta’ President,
bid-dmirijiet u l-kompetenzi tal-istess President sakemm jirritorna jew jiġi elett
President ieħor għall-KSM.
11.2.2.2. Jassigura li l-Eżekuttiv ifassal Pjan ta’ ħidma u Pjan Finanzjarju (‘il-Pjan’)
għat-tul tal-mandat ta’ dak l-eżekuttiv.
11.2.2.3. Jara li l-Pjan jiġi aġġornat minn żmien għal żmien.
11.2.2.4. Flimkien mal-Uffiċjal Finanzjarju jagħmel eżerċizzju regolari ta’ kontroll
intern mal-membri kollha tal-eżekuttiv sabiex jaċċertaw irwieħhom li leżekuttiv ikun qiegħed iżomm kemm jista’ jkun mal-pjan u meta jkun hemm
bżonn isiru emendi skont l-esiżenzi tal-KSM u tal-eżekuttiv u fl-aħjar interess
tal-Membri bil-għan li jkun hemm ippjanar fit-tul għall-użu sostenibbli ta’
riżorsi, assi u dħul tal-KSM.
11.2.2.5. Li jikkoordina r-relazzjonijiet mas-sħab kummerċjali tal-KSM. Dan għandu
jsir b’konsultazzjoni mal-Uffiċjal Finanzjarju
11.2.2.6. Li jfittex u jsostni ftehimiet ta’ għajnuna finanzjarja (sponsorizzata) fit-tul
u fi żmien qasir u li jżomm kuntatt kontinwu mar-rappreżentanti ta’ dawn lentitajiet. Dan għandu jsir b’konsultazzjoni mal-Uffiċjal Finanzjarju.
11.2.2.7. Li jżomm kuntatt kontinwu ma’ persuni, flimkien ma’ entitajiet ta’ natura
kummerċjali li għandhom relazzjonijiet mal-KSM.
11.3.
Segretarju Ġenerali
11.3.1. Is-Segretarju ġenerali huwa responsabbli għall-amministrazzjoni tal-Kunsill u
għall-korrispondenza inġenerali.
11.3.2. Huwa obbligat li jżomm il-minuti tal-laqgħat kollha tal-Kunsill u tal-laqgħat
ġenerali filwaqt li anke jżomm koppji ta’ kull korrispondenza li jkollu l-KSM
11.3.3. Is-Segretarju ġenerali jrid ukoll jieħu ħsieb l-ibbukjar u l-użu ta’ faċilitajiet offruti
mill-KSM bħalma huma l-kamra tal-laqgħat, projector u affarijiet oħra
11.3.4. Is-Segretarju ġenerali flimkien mal-President għandom ir-rappreżentanza talKunsill.
11.3.5. Is-Segretarju ġenerali għandu jipprepara r-rapport Amministrativ.
11.4.
Uffiċċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi (PRO)
11.4.1. Il-PRO hu elett direttament mill-membri sħaħ u jikkoordina r-relazzjonijiet
pubbliċi kollha tal-KSM skont il-pjanijiet ta’ ħidma tal-eżekuttiv.
11.4.2. Il-PRO huwa obbligat li jaġġorna u jimxi mal-linji gwidi tal-marka tal-Kunsill kif
approvat mill-eżekuttiv.
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11.4.3. Il-PRO fid-dmir li jikoordina r-relazzjonijiet mal-mezzi tax-xandir pubbliku u
jgħarraf lil kull min hu ikkonċernat b’deċiżjonijet jew attivitajiet ta’ liem il-Kunsill
tkun responsabbli.
11.4.4. Il-PRO għandu jagħti importanza u jżomm il-paġni uffiċjali tal-Kunsill fuq il-mezzi
tal-internet aġġornati;
11.4.5. Il-PRO għandu jżomm lill-eżekuttiv infurmat bl-opinjoni tal-istudenti fuq il-Kunsill;
11.4.6. Il-PRO għandu jibni strateġija bil-miktub fejn tiġi spjegata l-proċedura biex tkun
peremessa li tiġi ntużata l-marka kummerċjali tal-KSM u jaċċerta li din l-istrateġija
tiġi miżmuma u esegwita.

11.5.
Kaxxier/a
11.5.1. Il-Kaxxier huwa responsabbli għall-finanzi u biex iżomm il-kotba finanzjarji talKunsill
11.5.2. Il-fondi tal-Kunsill ikunu depositati f’kont kurrenti ma’ bank lokali .
11.5.3. Il-firmatarji ta’ dan il-kont ikunu tlieta; il-kaxxier flimkien mal-President, ViċiPresident jew Segretarju ġenerali.
11.5.4. Il-Kaxxier għandu jipprepara Rapport Finanzjajru fl-aħħar tat-terminu biex jinqara
waqt il-laqgħa ġenerali annwali.

11.6.
Kummisarju Politika Soċjali (KPS)
11.6.1. Il-Kummisarju Politika Soċjali huwa responsabbli li jwaqqaf u jikkoordina lgħaqdiet attivi u preżenti fl-MCAST .
11.6.2. Il-Kummisarju Politika Soċjali huwa fid-dmir li jgħin studenti li jixtiequ iwaqqfu
organizazzjonijiet oħrajn fi ħdan L-MCAST, u kif ukoll jipproċessa applikazzjonijiet
għall-għaqdiet li iridu jieħdu sehem għall-dawn l-istess organizazzjonijiet sabiex
dawn isiru membri sħaħ tal-KPS. Il-Kriterji sabiex għaqda tkun rikonoxxuta mill-KSM
huma:
11.6.2.1. Jiġi fformulat statut għal din l-għaqda
11.6.2.2. Ikollha mhux anqas min 150 membru fi ħdan l-MCAST
11.6.3. Il-Kummisarju tal-Politika Soċjali għandu sa’ mhux aktar minn xagħrejn (2) minn
meta jiġi elett hu f’dik il-kariga, sabiex jippreżenta rapport lill-KPS fuq il-pjan ta’
ħidma tal-KSM.
11.6.4. Il-Kummisarju Politika Soċjali għandu jsejjaħ laqgħat tal-KPS b’mod regolari u
ifassal aġenda għal dawn l-istess laqgħat .
11.6.5. Il-Kummisarju Politika Soċjali għandu jżomm kuntatt kontinwu bejn il-KPS u lKSM.

11.7.

Kummissarju għall-Kultura u Divertiment (KKD)
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11.7.1. Il-KKD huwa fid-dmir li jorganizza l-attivitajiet kulturali u edukattivi biex iħeġġeġ
parteċipazzjoni fost l-istudenti.
11.7.2. Il-KKD jista’ jiddeċiedi li joħloq sotto-kumitati biex jgħinu fl-attivitajiet li jkunu ser
isiru. Madanakollu l-ftuħ ta’ dawn is-sotto kumitati mhuwiex obbligatorju u huwa
f’idejn il-KSM biex jimxi skond in-neċessita’.
11.7.3. Il-KKD flimkien mal-bqija tal-KSM huwa fid-dmir li jorganizza numru ta’ attivitajiet
matul is-sena.

11.8.
Kummisjoni Edukazzjoni (KE)
11.8.1. Il-KE għandu jassigura li matul is-sena jsiru kampanji differenti li jedukaw lillistudenti tal-Kulleġġ.
11.8.2. Wara li jsiru l-elezzjonijiet tar-Rappreżentanti tal-Istudenti, il-KE għandu jwaqqaf
sotto-kumitat li jiltaqa’ sa mhux anqas min darba f’xahar .
11.8.3. Dan is-sotto-kumitat għandu jieħu pożizzjoni ċara fuq l-affarijiet kurrenti li jistgħu
jaffetwaw lill-istudenti minn aspetti edukattivi .
11.8.4. Dan is-sotto-kumitat, immexxi mil-KE, għandu jżomm ruħu aġġornat marregolamenti u informazzjoni oħra li jaffetwaw il-pożizzjoni akkademika tal-istudent.
11.8.5. Fl-aħħar tas-sena dan is-sotto-kumitat għandu jippreżenta rapport dettaljat fuq
il-ħidma tiegħu ta’ matul is-sena u dan ir-rapport għandu jiġi anness mar-rapport
amministrattiv li jinqara waqt il-laqgħa ġenerali annwali.

11.9.
Institute Laison Officer (ILO)
11.9.1. L-Institutes Laison Officer jiġi maħtur mil- Kunsill b' vot intern.
11.9.2. Dan l-uffiċċjal ikun inkarigat li jieħu ħsieb ir-relazzjoni bejn il-Kunsill u l-Istituti
kollha tal-Campus u Istituti oħra mferrxin madwar Malta u Għawdex.

12. Is-sedja
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.

Tiddikjara l-ftuħ u l-għeluq tal-laqgħa ġenerali annwali
Tmexxi id-diskussjoni
Tassigura l-osservazzjoni tar-regolamenti
Tagħti l-jedd għall-kelma
Tqiegħed proposti jew mozzjonijiet għall-vot
Tħabbar deċiżjonijiet
Tiddeċċiedi x’inhu jew x’ma huwiex ‘point of order’
Dejjem tħalli d-diskussjoni ristretta għas-suġġett
Tista tirrifjuta l-ftuħ ta’ diskussjoni fuq materjal mhux ristretta għas-suġġett
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12.10.
Tista tirrifjuta l-ftuħ ta’ diskussjoni fuq materjal mhux ristretta għas-suġġett
relatat mal-aġenda
12.11.
Tista taġġorna l-laqgħa meta:
12.11.1.
Jinqala disordni estern
12.11.2.
Meta hemm kunsens ġenerali
12.11.3.
Fuq mozzjoni regolari tal-membri preżenti u tiġi approvata minn tlett
kwarti tal-voti validi

13. Mozzjonijiet
13.1.
Dawn il-mozzjonijiet ikollhom preċedenza fuq mozzjonijiet oħra dejjem bilprijorita kif imniżżla hawn:
13.1.1. Kontromozzjoni għall-mozzjoni
13.1.2. Mozzjoni ta’ sospensjoni jew aġġornament tal-laqgħa
13.1.3. Mozzjoni t’aġġornament fuq aġendum suġġett għad-diskussjoni
13.1.4. Mozzjoni għat-terminazzjoni ta’ dibattitu b’vot segwenti
13.1.5. Mozzjoni biex tirreferi materjal lil xi kummisjoni jew kumitat jew jiġi diskuss
f’laqgħa oħra.
13.2.
Kull mozzjoni, emenda u kontromozzjoni, jrid ikollha proponiment u sekondant.
Il-Proponent għandu l-jedd għall-kelma favur il-mozzjoni li se jipproponi u għandu l-jedd
għar-risposta qabel ma jittieħed il-vot finali. Mozzjonijiet ikunu ristretti għas-suġġett
diskuss. Mozzjonijiet jistgħu jiġu emendati. F’każ ta’ kontromozzjoni għall-mozzjoni
prinċipali jew kontromozzjoni jew emenda l-ewwel ma’ tqiegħed hija l-aħħar
kontromozzjoni ippreżentat lis-sedja . Waqt il-votazzjoni ħadd ma jista’ jinterrompi jekk
mhux minħabba ‘point of order’ f’konnesjoni mal-andament attwali tal-votazzjoni.
Membru għandu l-jedd għall-recorded vote jew jista’ jitlob vot sigriet .
13.3.
Il-Votazzjoni ssir f'din is-segwenza
13.3.1. Voti Kontra
13.3.2. Voti Favur
13.3.3. Voti ta'Astensjoni

14. Il-Jedd għall-Kelma
14.1.
Il-jedd tal-kelma jingħata bi prijorita hekk imniżżla hawn:
14.1.1. Point of order
14.1.2. Point of Information u oħrajn
14.2.
Is-Sedja tista’ taqra l-list of speakers u bil-kunsens tal-membri preżenti tiddikjara
l-list of speakers bħala magħluqa u finali. Dan jsir dejjem jekk il-proponent ta’ mozzjoni
jingħata l-jedd għall-kelma qabel ma jittieħed il-vot.
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14.3.
Ħadd ma jista’ jaqbeż il-ħames minuti. Kelliem jieħu ħames minuti jekk ikun
qiegħed jippreżenta rapport. Għall-proponiment ta’ mozzjonijiet jew kontromozzjonijiet,
kelliem ma jistax idum aktar minn tlett minuti.

15. Emendi
15.1.
Emendi jew addendi għal dan l-istatut jistgħu isiru fil-preżenza ta’ kworum li lmozzjonijiet miktuba għal dan il-għan li tiġi ppreżentata:
15.1.1. Sa erbat ijiem qabel il-laqgħa ġenerali annwali
15.1.2. Fil-laqgħa ġenerali stess jekk 50% + 1 ta’dawk preżenti jaqblu li jikkunsidrawha
15.2.
Biex l-emendi jew l-addendi jseħħu irid ikun hemm diskussjoni u wara votazzjoni
li fiha mhux anqas minn 2/3 tal-membri preżenti jaqblu li dan isir.
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