Statut SKN AI-METH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Studenckie Koło Naukowe Zastosowania Metod
Sztucznej Inteligencji AI-METH
ul. Konarskiego 18a 44-100 Gliwice

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO
ZASTOSOWANIA METOD SZTUCZNEJ
INTELIGENCJI "AI-METH"

1. Postanowienie ogólne
1.1. Studenckie Koło Naukowe Zastosowania metod sztucznej inteligencji
"AI-METH" zwane dalej "Kołem" działa na Wydziale Mechanicznym
Technologicznym Politechniki Śląskiej na Instytucie Podstaw Konstrukcji Maszyn
w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a.

1.2. Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

1.3. Koło działa zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności ze statutem
Politechniki Śląskiej.

1.4. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

Zakres, cele i metody działania Koła

2.

2.1. Zakres merytoryczny działania Koła obejmuje:
•

poznawanie nowych zastosowań metod sztucznej inteligencji szczególnie
w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn,

• zapoznawanie się z najnowszymi osiągnięciami dokonanymi w tej dziedzinie,
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• poszukiwanie nowych rozwiązań oraz rozwój zastosowań metod sztucznej inteligencji,
• powiększanie wiedzy członków Koła w dziedzinie zastosowań metod sztucznej
inteligencji.
2.2. Celem Koła jest:
• działalność popularyzatorska mająca na
w dyscyplinie reprezentowanej przez Koło,

celu

krzewienie

wiedzy

• umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac
przez studentów,
• ułatwienie startu zawodowego członkom Koła,
• ułatwienie pogłębiania wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć dotyczących
rozwoju metod sztucznej inteligencji,
• prowadzenie samodzielnej działalności badawczej i naukowej w zakresie
działalności Koła przez członków Koła,
• rozwój osobowości członków Koła.

2.3. Koło realizuje swoje cele głównie poprzez:
• organizowanie spotkań, wystaw, odczytów, dyskusji, sympozjów, konferencji,
zawodów itp.,
• podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła zespołowych prac naukowobadawczych,
• współpracę z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi działalnością Koła,
• samokształcenie członków Koła,
• współpracę z innymi tego typu kołami w kraju i za granicą.

2.4. Spotkania ogólne Koła powinny się odbywać nie rzadziej niż co 30 dni.
Za merytoryczne przygotowanie spotkania odpowiada Zarząd.
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3. Prawa i obowiązki członków Koła

3.1. Koło jest organizacją otwartą. Członkiem Koła może zostać każda osoba będąca
studentem Politechniki Śląskiej i zainteresowana realizacją celów Koła.

3.2. Członków Koła przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji i wstępnej rozmowy
kwalifikacyjnej.

3.3. Od decyzji Zarządu nieprzyjęcia nowego członka, zainteresowanemu przysługuje
prawo wniesienia odwołania do Zarządu, który obowiązany jest wówczas przedstawić
tę sprawę do rozpatrzenia Opiekunom Koła.

3.4. Członkowie Koła mają prawo do:
•

wyboru władz Koła, posiadając wszelkie prawa wyborcze,

•

uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu,

•

zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła oraz oceniania pracy
Koła,

•

udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach oraz wszelkich
organizowanych przez Koło lub mogących służyć realizacji celów Koła,

•

zapoznania się z pełną dokumentacją dotyczącą prac naukowo-badawczych
realizowanych w ramach działalności Koła.

imprezach

3.5. Każdy członek Koła jest zobowiązany do:
• aktywnego uczestnictwa w pracach Koła,
• przestrzegania Statutu Koła i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
• uczestniczenia w zebraniach Koła,
• pomagania w organizacji oraz do udziału w wydarzeniach w których uczestniczy Koło,
• dbania o dobre imię Koła.
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3.6. Członkostwo Koła ustaje na skutek:
• ukończenia studiów na Politechnice Śląskiej,
• dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Koła, zgłoszonej pisemnie
Zarządowi,
• skreślenia w wyniku braku aktywności, uchylania się od pracy na rzecz Koła lub
zaburzania funkcjonowania Koła.

3.7. Nieobecność członka Koła na dwóch spotkaniach ogólnych z rzędu bez podania
istotnej przyczyny skutkuje wykluczeniem z Koła.

3.8. Członkowi wykluczonemu z Koła, w terminie 14 dni od daty powiadomienia
o wykluczeniu, przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Zarządu Koła,
który ma obowiązek przedstawić tą sprawę na najbliższym Walnym Zgromadzeniu do
ponownego rozpatrzenia. Po wniesieniu odwołania decyzja Zarządu o wykluczeniu
ulega zawieszeniu do momentu podjęcia stosownej uchwały przez Walne
Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie ma charakter
ostateczny. Wykluczony członek nie ma prawa ponownego wstąpienia do Koła.

4. Struktura organizacyjna Koła

4.1. Władze Koła stanowią:
• Walne Zgromadzenie Członków,
• Zarząd,
• Opiekunowie Naukowi Koła.

4.2. Członkowie Zarządu wybierani są na okres jednego roku kalendarzowego.

4.3. Do Zarządu może zostać wybrany każdy członek Koła.

4.4. Wybór członków Zarządu odbywa się na drodze jawnego głosowania, bezwzględną
większością głosów członków Walnego Zgromadzenia.
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5. Walne Zgromadzenie Członków Koła

5.1. Członkowie Walnego Zgromadzenia uchwalają Statut oraz zmiany do niego
wprowadzane.

5.2. Członkowie Walnego Zgromadzenia powołują i odwołują Zarząd.

5.3. Walne Zgromadzenie Członków określa główne kierunki działania Koła.

5.4. Walne Zgromadzenie zwołuje i prowadzi prezes Koła lub jego zastępca. Ustala on
ponadto porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

5.5. Walne Zgromadzenie Członków Koła obraduje na posiedzeniach zwyczajnych
odbywających się nie rzadziej niż raz w roku, oraz na posiedzeniach nadzwyczajnych
zwoływanych każdorazowo na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Koła.

5.6. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie braku
quorum możliwe jest podejmowanie uchwał na warunkach wyjątkowych jeżeli zgodę
wyrazi jeden z Opiekunów. W takiej wyjątkowej sytuacji Opiekun musi potwierdzić
prawomocność przegłosowanych uchwał swoim podpisem.

6. Zarząd Koła

6.1. Zarząd Koła kieruje całokształtem działalności Koła, zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia i reprezentuje go na zewnątrz.
6.2. Każdy nowo wybrany zarząd ma obowiązek ustalenia celów kadencji, które
zostaną zatwierdzone przez Opiekunów Koła oraz będą jawne dla każdego
członka Koła.

6.3. Zarząd Koła stanowią Prezes oraz Wiceprezesi.
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6.4. Zakres obowiązków członków Zarządu regulowany jest umownie przez nowo wybrany
Zarząd.

6.5. Odwołanie członka Zarządu z pełnionej funkcji może nastąpić na mocy uchwały
podjętej na Walnym Zgromadzeniu większością co najmniej połowy ogólnej liczby
członków Koła. W razie podjęcia takiej uchwały, na tym samym Walnym
Zgromadzeniu należy uzupełnić skład Zarządu.

6.6. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji przepis punktów
4.3 i 4.4 stosuje się odpowiednio.

6.7. Do zadań Zarządu należy:
• przyjmowanie członków Koła i skreślanie z listy członków Koła,
• realizacja postanowień Walnego Zgromadzenia,
• określanie szczegółowych kierunków działania Koła i opracowywanie planu
działania Koła,
• decydowanie w spawie udziału oraz zgłaszanie Koła do
w wydarzeniach i imprezach branżowych oraz poza branżowych,

uczestnictwa

• powoływanie i odwoływanie komisji i zespołów przewidzianych do realizacji zadań,
• dysponowanie środkami finansowymi Koła przeznaczonymi na realizacje jego zadań
oraz prowadzenie historii zakupów,
• prowadzenie dokumentacji Koła ,
• reprezentowanie Koła na zewnątrz, w tym przed Władzami Uczelni i Wydziału
oraz Samorządu Studenckiego,

• utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi
organizacjami na terenie Uczelni,
• czuwanie nad kształtowaniem dobrego wizerunku Koła na uczelni i poza uczelnią,
• wszystkie ustalenia Zarządu z 6.2.
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7. Opieka naukowa nad działalnością Koła

7.1. Opiekę nad działalnością Koła sprawuje Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn
Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.

7.2. Na wniosek Dyrektora Instytutu Podstaw Konstrukcji Maszyn w uzgodnieniu
z Władzami Uczelni powołany zostaje Opiekun Naukowy Koła.

7.3. Opiekun Naukowy odpowiada za merytoryczny poziom działalności Koła
i uczestniczy we wszystkich jego przedsięwzięciach.

7.4. Zarząd Koła uzgadnia z Opiekunem Naukowym szczegółowy program merytoryczny
działalności Koła.

7.5. Zmiana Opiekuna Naukowego może nastąpić na mocy uchwały podjętej
na Walnym Zgromadzeniu większością połowy ogólnej liczby członków
Koła.

8. Postanowienia końcowe
8.1. Uchwalenie nowego Statutu lub wprowadzenie zmian wymaga kwalifikowanej
większości 2/3 głosów przy zapewnieniu prawomocności obrad Walnego
Zgromadzenia określonej w punkcie 5.6 Statutu.

8.2. Rozwiązanie Koła może nastąpić na mocy uchwały podjętej na Walnym Zgromadzeniu
większością 3/4 ogólnej liczby członków Koła. Wniosek o rozwiązanie Koła może także
podjąć Kierownik Instytutu Podstaw Konstrukcji Maszyn lub Władze Uczelni.

8.3. Statut uchwalono w Gliwicach w dniu 04.02.2006.

8.4. Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Rektora Politechniki Śląskiej z dniem
wpisania Koła do rejestru Uczelnianego.
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