STATUT KOŁA NAUKOWEGO FSA – Future Structural Analyses
1. Postanowienia ogólne
1.1. Koło naukowe nosi nazwę „FSA – Future Structural Analyses” i w dalszej części nazywane jest
Kołem.
1.2. Podstawą prawną działalności Koła w szczególności jest:
a) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 572, z
późn. zm).
b) Zarządzenie Nr 9/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie
tworzenia, rejestracji, zasad funkcjonowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji
studenckich/studenckich kół naukowych na Politechnice Śląskiej.
c) niniejszy regulamin.
1.3. Koło działa przy Katedrze Teorii Konstrukcji Budowlanych wydziału Budownictwa Politechniki
Śląskiej w Gliwicach.
1.4. Koło nie posiada osobowości prawnej.
2. Cele i metody działania.
2.1. Koło ma na celu:
a) upowszechnienie i poszerzenia wiedzy na temat numerycznego modelowania konstrukcji
budowlanych i inżynierskich,
b) rozwijanie umiejętności członków koła w zakresie analizy i projektowania konstrukcji
budowlanych i inżynierskich,
c) promowanie Politechniki Śląskiej poza terenami uczelni,
d) pogłębianie wiedzy na temat oprogramowania komputerowego Autodesk Robot Structural
Analysis Professional i innych,
e) wspieranie wiedzy teoretycznej wyjazdami tematycznymi.
2.2. Metody działania Koła obejmują:
a) organizację zajęć dydaktycznych,
b) realizację projektów informatycznych – indywidualnych i zespołowych,
c) przeprowadzanie prac naukowo-badawczych,
d) organizację uczelnianych wyjazdów edukacyjnych.
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3.Prawa i obowiązki członka
3.1. Członkami Koła mogą zostać studenci kierunków nauczania Wydziału Budownictwa
Politechniki Śląskiej w Gliwicach wykazujący zainteresowanie metodami numerycznymi.
3.2. Obowiązkiem członka Koła jest:
a) aktywny udział w realizacji celów Koła,
b) przestrzeganie postanowień Statutu Koła,
c) obecności na zebraniach/zajęciach,
d) godne reprezentowanie i promowanie Koła na terenie Politechniki Śląskiej oraz poza nią,
e) stosowanie się do uchwał Władz Koła.
3.3. Utrata praw członka koła następuje poprzez:
a) wystąpienie dobrowolne zgłoszone do Zarządu,
b) brak uczestnictwa w pracach Koła, przez cały rok akademicki – z wyłączeniem urlopu
dziekańskiego, urlopu, wypadków losowych,
c) skreślenie z listy studentów,
d) dyscyplinarne usunięcie z uczelni.
4. Władze Koła
4.1. Władze Koła i zakres kompetencji:
a) Prezes – funkcja reprezentatywna oraz nadzorowanie pracy pozostałych członków.
b) Wiceprezes ds. Funduszy – pozyskiwanie i zarządzanie środkami pieniężnymi.
c) Wiceprezes ds. Promocji i Polityki Personalnej – promowanie Koła w środowisku studenckim,
zarządzanie stroną internetową.
d) Wiceprezes ds. Organizacyjnych – zapewnienie odpowiednich środków do realizacji zajęć oraz
wyjazdów edukacyjnych.
4.2 Opiekun Koła.
Opiekunem jest pracownik naukowy Politechniki Śląskiej.
4.3 Sposób powoływania i czas trwania kadencji:
Wybory odbywają się:
a) na początku każdego roku akademickiego,
b) w przypadku rezygnacji członka pełniącego jedną z ww. funkcji,
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c) w przypadku nie stosowania się do statutu przez członka,
d) w przypadku braku zaangażowania w zakresie wykonywanych obowiązków.
Wybory przebiegają poprzez głosowanie (tajne, większościowe i równe).
5. Rozwiązanie Koła.
5.1 Koło ulega likwidacji:
a) na podstawie decyzji Rektora,
b) na wniosek decyzji większości aktywnych członków.
6. Postanowienia końcowe.
6.1. Zmiany przepisów niniejszego regulaminu dokonuje Rektor z własnej inicjatywy lub na
wniosek władz Koła.
6.2. Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Rektora Politechniki Śląskiej.
6.3. Program, oraz Zakres działań Koła są nieodłączną częścią statutu i obowiązują z chwilą jego
zatwierdzenia.
6.4. W wypadku stwierdzenia niejasności w niniejszym statucie, programie, bądź zakresie
działania Koła ostateczną decyzję o interpretacji podejmuje Opiekun Koła.
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