STATUT
Studenckiego Koła Naukowego MobileTech

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Koło naukowe nosi nazwę “Studenckie Koło Naukowe MobileTech” i w dalszej części statutu
nazywane jest Kołem.
1.2. Koło działa na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w
Gliwicach.
1.3. Siedzibą Koła jest Instytut Informatyki na Wydziale AEiI Politechniki Śląskiej, ul. Akademicka
16, Gliwice.
2. CELE I METODY DZIAŁANIA
2.1. Koło ma na celu:
a) upowszechnianie i poszerzanie wiedzy związanej z projektowaniem i zastosowaniem aplikacji
dla urządzeń mobilnych,
b) współpracę z innymi kołami i organizacjami, zajmującymi się tą samą problematyką,
c) rozwijanie umiejętności swoich członków.
2.2. Metody działania Koła obejmują:
a) organizowanie wykładów otwartych, odczytów, seminariów, warsztatów,
b) realizację projektów informatycznych - indywidualnych i zespołowych,
c) organizowanie imprez edukacyjnych i naukowych,
d) współpracę z firmami wdrażającymi technologie mobilne
3.

CZŁONKOWIE KOŁA

3.1. Koło jest organizacją zrzeszającą studentów Politechniki Śląskiej.
3.2. Członek Koła ma prawo do:
a) uczestniczenia w spotkaniach Koła,
b) wyrażania swoich opinii i sądów na aktualnie dyskutowany temat,
c) brania udziału w projektach realizowanych przez Koło.
3.3. Członek Koła jest zobowiązany do:
a) przestrzegania statutu Koła,
b) aktywnego uczestniczenia w pracach Koła.
3.4. Członkostwo ustaje na skutek:
a) własnej, dobrowolnej rezygnacji,
b) decyzji o odwołaniu członka przez władze Koła w przypadku:

-

lekceważenia i naruszania statutu Koła,

-

dezorganizowania prac Koła i działania na jego szkodę,

-

nieprzestrzegania podstawowych zasad i norm społecznych,

c) zaniechania jakiejkolwiek aktywności w Kole przez okres dłuższy niż rok,
d) skreślenia z listy studentów Politechniki Śląskiej.
4.

WŁADZE KOŁA

4.1. Władze Koła stanowią:
a) prezes,
b) wiceprezes,
c) opiekun Koła.
4.2. W zakresie kompetencji władz Koła leży:
a) kierowanie działalnością Koła,
b) opieka nad wykorzystywanymi urządzeniami,
c) rozliczenie środków finansowych pobranych na działalność Koła.
5.

OPIEKUN KOŁA

5.1. Opiekunem jest pracownik naukowy Politechniki Śląskiej.
5.2. Opiekun uczestniczy w działalności Koła i nadzoruje jego prace.
6. WYBORY I CZAS KADENCJI
6.1. Wybory władz Koła odbywają się poprzez głosowanie członków Koła,
6.2. Prezes i wiceprezes wybierani są spośród członków Koła,
6.3. Kadencja władz Koła trwa przez okres jednego roku,
6.4. Kadencja ulega wcześniejszemu zakończeniu na wniosek 2/3 członków Koła.
7.

ROZWIĄZANIE KOŁA

7.1. Koło ulega likwidacji:
a) na podstawie decyzji Rektora,
b) na wniosek 3/4 jego członków.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Wniosek o zmianę przepisów niniejszego statutu musi być podpisany przez 1/3 członków Koła.
8.2. Zmiany przepisów statutu zatwierdzane są przez 2/3 członków Koła.

