STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO
„Model-Based Designers”
§ 1. NAZWA I SIEDZIBA
Pełna nazwa Koła Naukowego brzmi: „Studenckie Koło Naukowe Model-Based Designers” i
w dalszej części regulaminu nazywane jest Kołem Naukowym. Przyjętym skrótem nazwy jest
akronim „SKNMBD”. Siedzibą Koła jest Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki
Śląskiej w Gliwicach.
§ 2. CELE I ZADANIA
Celami Koła Naukowego są:
 rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie projektowania
systemów mechatronicznym z wykorzystaniem metodologii Model-Based Design,
 rozwój kompetencji w zakresie metod i narzędzi wykorzystywanych w modelowaniu
systemów mechatronicznych.
Do zadań Koła Naukowego należą:
 pogłębianie wiedzy o projektowaniu układów mechatronicznych z wykorzystaniem
metodologii MBD,
 realizacja projektów technicznych,
 prezentacje przez członków Koła Naukowego realizowanych projektów na zebraniach
Koła Naukowego i konferencjach,
 propagowanie życia naukowego wśród studentów,
 prowadzenie w ramach i pod patronatem Uczelni, w szczególności Katedry Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej, prac naukowo-badawczych w celu wyrobienia
samodzielności poznawczej,
 promowanie Uczelni,
 nabywanie umiejętności organizacyjnych, interpersonalnych oraz pracy zespołowej.
§ 3. CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
3.1. Koło Naukowe jest dobrowolnym zrzeszeniem studentów, działającym przy Katedrze
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Wydziału Mechanicznego Technologicznego
Politechniki Śląskiej.
3.2. Do Koła mogą przystąpić studenci Politechniki Śląskiej, niezależnie od trybu i formy
podjętych studiów, którzy popierają cele Koła Naukowego oraz deklarują czynny udział
w ich realizacji.
3.3. Członkostwo nadawane jest na podstawie uchwały Zarządu Koła Naukowego.
3.4. Utrata członkostwa następuje w przypadkach:
a) złożenia Zarządowi Koła Naukowego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
b) uchylania się od uczestnictwa w pracach Koła Naukowego,

c) działaniu wbrew Statutowi, uchwałom władz Koła Naukowego lub na szkodę Koła
Naukowego,
d) utraty praw studenckich,
e) rozwiązania Koła Naukowego.
W przypadku pkt. b) c) i d) uchwałę w przedmiocie utraty członkostwa podejmuje
Zebranie Członków,
3.5. Członkostwo wygasa z chwilą ukończenia studiów. Po ukończeniu studiów I stopnia i
kontynuacji nauki na studiach II stopnia Politechniki Śląskiej w kolejnym roku
akademickim, członkostwo w Kole zostaje zachowane.
§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
Członek Koła Naukowego ma prawo do:
• brania czynnego udziału w powoływaniu władz Koła Naukowego oraz bycia do nich
wybranym,
• uczestniczenia w pracach i programach prowadzonych przez Koło i we wszystkich
jego przedsięwzięciach, zgodnie z zasadami przewidzianymi przez Statut,
• zgłaszania wniosków i zapytań do władz Koła Naukowego we wszystkich sprawach
go dotyczących,
• korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń będących w dyspozycji
Koła Naukowego.
Członek Koła Naukowego jest obowiązany:
• brać czynny udział w pracach Koła Naukowego i realizować jego bieżący program
działalności,
• przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Koła Naukowego,
• dbać o dobre imię Koła Naukowego oraz popularyzować jego idee,
• uczestniczyć w zebraniach Członków.
§ 5. ORGANIZACJA ZEBRANIA CZŁONKÓW
• Zebranie Członków podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych. Dla ważności
podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów, w obecności co
najmniej 1/2 ogólnej liczby członków (kworum).
• Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Koła, z inicjatywy co najmniej 1/4
Członków lub Opiekuna Koła.
• W posiedzeniach plenarnych uczestniczą:
• Członkowie Koła,
• Opiekun Naukowy.

§ 6. WŁADZE KOŁA NAUKOWEGO
Władze Koła Naukowego stanowią:
• Zebranie Członków,
• Zarząd Koła Naukowego.
W skład Zebrania Członków wchodzą wszyscy Członkowie Koła Naukowego. W skład
Zarządu Koła Naukowego wchodzą:
• Przewodniczący,
• Wiceprzewodniczący,
• Skarbnik,
• Opiekun Naukowy.
Zarząd jest organem wykonawczym Koła Naukowego, kieruje jego bieżącą działalnością i
stanowi reprezentację Koła Naukowego. Kadencja Zarządu trwa do końca roku
akademickiego, w którym został wybrany.
Członkowie Zarządu wybierani są podczas pierwszego w roku akademickim Zebrania
Członków. Przewodniczący Zarządu wraz z Opiekunem Koła Naukowego przedkłada
Rektorowi sprawozdanie z działalności Koła w terminie określonym przez władze Uczelni.
§ 7. OPIEKUN NAUKOWY
• Opiekunem Naukowym Koła jest nauczyciel akademicki Wydziału Mechanicznego
Technologicznego Politechniki Śląskiej.
• Opiekun wspomaga Koło Naukowe wobec władz uczelni i na zewnątrz.
• Opiekun pomaga organizować działalność Koła Naukowego.
• Opiekun opiniuje program naukowy Koła Naukowego, wnioski Zarządu oraz uczestniczy
w jego przedsięwzięciach.
• W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem Naukowym, opiekun
wyznacza swojego zastępcę na ten okres.
§ 8. OKRES DZIAŁALNOŚCI
Czas działania Koła Naukowego jest nieokreślony.
§ 9. EMBLEMATY KOŁA
Koło Naukowe może używać znaku graficznego
(logo), wyróżniającego je wśród innych organizacji.
Znak ten stanowi własność Koła Naukowego
i podlega ochronie prawnej.
§ 10. ROZWIĄZANIE KOŁA
Uchwałę w sprawie rozwiązania Koła Naukowego podejmuje Zebranie Członków, na
podstawie uchwały w obecności co najmniej 3/4 Członków Koła, większością 2/3 głosów.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• W przypadku wygaśnięcia członkostwa wszystkich Członków, decyzję w sprawie
rozwiązania Koła Naukowego bądź przyjęcia danej osoby w poczet Członków Koła
podejmuje jednoosobowo Opiekun Naukowy, który ponadto wyznacza osobę do
czasowego sprawowania funkcji władz Koła Naukowego. Uprawnienia takiej osoby nie
dotyczą zmian Statutu ani likwidacji Koła Naukowego.
• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie decyduje Zarząd Koła Naukowego.
• Statut wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do Rejestru Uczelnianego Organizacji
Studenckich.
• Dokumentem nadrzędnym jest Zarządzenie Nr 9/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia
28 listopada 2007.

