Regulamin Koła Naukowego
„Inżynier na miarę XXI wieku"

§1
Koło Naukowe „Inżynier na miarę XXI wieku" zwane dalej Kołem Naukowym działa
w oparciu o:
- ustawę z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385),
- regulamin Koła Naukowego.
§2
Koło Naukowe nie posiada osobowości prawnej.
§3
1. Koło Naukowe działa przy Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki (zwanym dalej WBMiI).
2. Siedzibą Koła Naukowego jest WBMiI - Akademii Techniczno Humanistycznej
w Bielsku-Białej.
3. Koło naukowe prowadzi działalność w sekcjach:
- informatycznej,
- automatyki i robotyki,
- projektowania, budowy oraz eksploatacji maszyn.
§4
Do zadań Koła Naukowego zalicza się:
- umożliwienie członkom Koła rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu informatyki,
automatyki i robotyki oraz budowy i eksploatacji maszyn,
-

realizację

różnego

rodzaju

projektów

badawczych

służących

propagowaniu

nowoczesnych rozwiązań,
- nawiązywanie współpracy między podobnymi stowarzyszeniami działającymi w kraju
i za granicą,
- pogłębienie wiedzy i umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania
problemów naukowych i technicznych,
- rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych,
- inicjowanie i realizowanie prac mających na celu doskonalenie procesu dydaktycznego.
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Cele powyższe Koło realizuje przez:
- udział w badaniach oraz projektach naukowych,
- organizowanie seminariów, konferencji, odczytów związanych z celami Koła oraz udział
w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty.
§5
1. Członkami Koła Naukowego mogą być studenci WBMiI zainteresowani problematyką
realizowaną w poszczególnych sekcjach.
2. Członkostwo nabywa się na mocy decyzji zarządu Koła.
3. Członek ma prawo:
- czynnego uczestnictwa w pracach Koła,
- korzystania z pomocy pracowników naukowych WBMiI – opiekunów Koła Naukowego,
- udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- czynne i bierne prawo wyborcze .
4. Członek Koła ma obowiązek:
- przestrzegać postanowień Regulaminu Koła oraz uchwał jego organów,
- terminowo wywiązywać się z powierzonych prac.
5. Członkostwo ustaje na skutek:
- wykluczenia - dokonanego za zgodą Opiekuna Naukowego w drodze uchwały Walnego
Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu Koła,
- wykreślenia - dokonanego przez zarząd Koła w przypadku utraty przez członka statusu
studenta ATH lub na wniosek samego członka.
6. Skreślenie studenta z listy członków Kola Naukowego następuje na podstawie uchwały
zebrania członków Koła Naukowego.
§6
1. Organami Koła Naukowego są:
- Zarząd liczący 3 osoby, w tym Przewodniczący,
- Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zarządu, na okres jednego roku
akademickiego, zwykłą większością głosów.
3. Kandydatów na pozostałych Członków Zarządu proponuje Przewodniczący, a ich wyboru
dokonuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
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4. Do kompetencji Zarządu należy:
- reprezentacja Koła wobec władz Uczelni,
- organizowanie i kierowanie pracami Koła,
- wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
- określanie kierunków pracy Koła,
- Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Opiekun Naukowy na wniosek 10%
członków.
7. Uchwały organów Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
§7
Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora
w przypadku, gdy są one sprzeczne z prawem, Statutem ATH oraz gdy naruszają powagę lub
interes Uczelni.
§8
Dla realizacji swoich celów Koło Naukowe korzysta ze środków finansowych:
- przyznanych przez WBMiI z jej budżetu,
- wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na podstawie
umów zawieranych przez Uczelnię z innymi podmiotami.
§9
Do kompetencji Opiekuna Naukowego należy wspieranie i koordynowanie działalności Koła,
pomoc w wyborze tematów prac badawczych jak również akceptacja wydawanych środków
finansowych.
§ 10
Rozwiązanie Koła następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, decyzji Rektora
podjętej na wniosek Opiekuna Naukowego lub gdy działalność Koła przynosi szkody Uczelni,
§ 11
Regulamin Koła może ulec zmianie na wniosek Zarządu Koła.
Zmieniony Regulamin musi być zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
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