Program i zakres działania Koła Naukowego" BETONIC"
1. Uczestnictwo Koła w pracach naukowo-badawczych prowadzonych na Uczelni.
2. Udział w seminariach i konferencjach naukowych.
3. Organizacja seminariów.
4. Przygotowanie publikacji.
5. Organizacja wycieczek naukowo-dydaktycznych i poznawczych.
6. Współpraca z Wydziałami Budowlanymi, innymi kołami naukowymi
i przedsiębiorstwami z branży budowlanej.
7. Wyjazdy naukowe związane z prowadzonymi pracami badawczymi i naukowymi.
8. Organizowanie obozów naukowych jako formy praktyk studenckich.
9. Realizowanie przez członków prac dyplomowych związanych z działalnością Koła.
Regulamin Koła Naukowego "BETONIC"
I. Cele i zadania.
1. Celem Koła jest rozwiązywanie problemów związanych z technologią betonu.
2. Propagowanie działalności i osiągnięć Koła w środowisku studenckim.
3. Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich.
4. Przygotowanie do realizacji prac dyplomowych na jakościowo wyższym poziomie.
5. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań.
II. Członkowie. Prawa i obowiązki.
1. Członkiem Koła może zostać każdy student Wydziału Budownictwa i Inżynierii
Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, posiadający zainteresowania
związane z technologią betonu.
2. Ubiegający się o przyjęcie do Koła zgłasza się do przedstawiciela Koła na rozmowę
kwalifikacyjną. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Koła w porozumieniu
z opiekunami Koła.
3. Obowiązkiem członka Koła Naukowego jest:
a) czynny udział w pracach Koła, realizowanie celów, zadań programowych i uchwał,
b) dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i osiągnięciami z pozostałymi członkami Koła,
c) dbanie o sprzęt powierzony w opiekę,
d) podwyższenie swoich kwalifikacji zawodowych,
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4. Członek Koła ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Koła,
b) wpływać na kształtowanie działalności Koła i kierunki jego działalności
c) korzystać ze sprzętu Uczelni w tym zakresie
5. Członkostwo Koła ustaje wskutek:
a) dobrowolnego wystąpienia z Koła,
b) zaprzestanie działalności w pracach Koła w okresie 4 miesięcy. Uchwałę o skreśleniu
z listy członków Koła podejmuje zebranie członków bezwzględną większością
głosów,
6. Członka Koła wyklucza się w przypadku gdy:
a) postępowanie jego jest sprzeczne z zasadami członkostwa w Kole,
b) z chwilą utraty praw studenckich. Uchwałę o wykluczeniu z Koła podejmuje zebranie
członków bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/2
uprawnionych do głosowania.
III. Władze Koła.
1. Władze Koła wybierane są zwykłą większością głosów na kadencję roczną w drodze
głosowania na Walnym Zebraniu, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do
głosowania.
2. Władzami Koła są:
a) Prezes Koła,
b) Zastępca Prezesa Koła,
c) Sekretarz Koła,
d) Skarbnik Koła,
e) Kronikarz.
3. Kadencja władz Koła trwa od początku do końca danego roku akademickiego.
4. Władze Koła upoważnione są do reprezentowania Koła w porozumieniu z opiekunami
Koła i kompetentne we wszystkich sprawach dotyczących Koła w kontaktach z
władzami Uczelni i pozauczelnianymi.
5. Jeżeli władze Koła nie wywiązują się z nałożonych na nie obowiązków mogą być
odwołane na Walnym Zebraniu członków Koła bezwzględną większością głosów,
przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. Zebranie, które
odwołało władze Koła wybiera jednocześnie nowe Władze.
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IV. Warunki i sposób rozwiązania Koła.
1. Koło może być rozwiązane przez władze Uczelni w przypadku stwierdzenia braku
celowości jego działania.
2. Koło rozwiązuje się samoistnie w przypadku gdy liczba członków jest mniejsza niż
trzy osoby lub brak jest jakiegokolwiek działania członków Koła przez 1 rok.
3. Członkowie Koła mogą podjąć decyzję o rozwiązaniu Koła bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy do głosowania.
V. Tryb uchwalania Regulaminu i jego zmian.
Zmiany w niniejszym regulaminie może dokonać Walne Zebranie członków Koła, przy
obecności co najmniej 2/3 liczby członków Koła, bezwzględną większością głosów.
VI. Finansowanie prac Koła.
1. Dotacje z funduszu Politechniki Świętokrzyskiej.
2. Składki członkowskie w wysokości 2 złote na kwartał.
3. Fundusze wypracowane przez członków Koła w ramach prac zleconych.
4. Dotacje patronackie zakładów pracy.
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