Uchwala nr 127IXLVIII12013
Senatu Politechniki Warszawskiej
z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Konwentu Politechniki Warszawskiej

§1
Senat Politechniki Warszawskiej, dzialaj,!c na podstawie § 52 ust. 5 Statutu PW, zatwierdza
regulamin Konwentu Politechniki Warszawskiej, stanowi,!cy zal'!cznik do niniejszej uchwaly.

§2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj((cia.

Sekretarz Senatu

Rektor

3JOOHeUtede. .
mgr Beata Dobrzeniecka

z. Jan Szmidt

zahtcznik do uchwaly nr 127/XL VIII/20 13 Senatu PW z dn. 20.11.2013 r.

REGULAMIN
KONWENTU POLITECHNIKI WARSZA WSKIEJ
przyjyty przez Konwent w dniu 15 listopada 2013 r.

§1
1. Konwent Politechniki Warszawskiej, zwany dalej Konwentem, wsplera
promuJe
Uczelniy.
2. Do kompetencji Konwentu nalezy w szczeg6lnosci:
1) wyrazanie opinii 0 kierunkach dzialania Uczelni,
2) wspieranie Politechniki Warszawskiej w dzialalnosci na rzecz rozwoju,
3) wyrazanie opinii 0 dzialalnosci dydaktycznej i badawczej Politechniki Warszawskiej,
4) wyrazanie opinii w sprawach dotyczqcych wsp6lpracy Politechniki Warszawskiej
z gospodarkq.

§2
1. Czlonkostwo w Konwencie konczy Sly
Warszawskiej.

Z

koncem kadencji organ6w Politechniki

2. Przewodniczqcego Konwentu, zwanego dalej Przewodniczqcym, wybierajq czlonkowie
Konwentu ze swego grona.
3. Konwent moze wybra6 zastypc6w przewodniczqcego w liczbie nie wiykszej od dw6ch.
4. Wyb6r zastypc6w przewodniczqcego odbywa siy w spos6b analogiczny do wyboru
przewodniczqcego.

§3
1. Posiedzenia Konwentu powinny siy odbywa6 nie rzadziej niz raz w roku i Sq zwolywane
przez Przewodniczqcego z jego inicjatywy lub na wniosek:
1) Rektora PW;
2) czlonk6w Konwentu w liczbie nie mniejszej niz 115 skladu.
2. W posiedzeniach Konwentu uczestniczy Rektor PW.
3. Obslugy Konwentu zapewnia sekretarz Konwentu i Biuro Rektora PW. Sekretarzem jest
osoba zgloszona przez Przewodniczqcego i zaakceptowana przez Konwent. Sekretarz nie
jest czlonkiem Konwentu.

4. Zawiadomienie 0 terminie, miejscu oraz projekcie porz~dku obrad rozsyla sekretarz poczt~
elektroniczn~ do wszystkich czlonkow Konwentu na podany przez nich adres nie pozniej,
niz na miesi~c przed terminem posiedzenia.
5. W uzasadnionych przypadkach Konwent moze podejmowac decyzje z wykorzystaniem
pocztyelektronicznej.

§4
1. Projekt porz~dku obrad posiedzenia Konwentu ustala Przewodnicz~cy.
2. Konwent zatwierdza porz~dek obrad posiedzenia.

§5
1. Obrady Konwentu

s~

jawne. Konwent wyraza swe stanowisko w glosowaniu jawnym,
zwykl~ wiykszosci~ glosow waznych.
2. Konwent moze powolywac komisje i zespoly, okreslaj~c ich zadania oraz terminy
realizacji.
3. Obrady Konwentu s~ protokolowane.
4. Stanowiska i protokoly obrad Konwentu s~ jawne dla wszystkich czlonkow spolecznosci
akademickiej Politechniki Warszawskiej .
§6
W sprawach nieuregulowanych w mmejszym Regulaminie stosuje Sly odpowiednio
postanowienia Statutu Politechniki Warszawskiej.

