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Uchwała Rady Wydziału Ghemii Uniwersytetu Gdańskiego nr 3114

z dnia 9 kwietnia 2014 roku

w sprawie zasad funkcjonowania Klubu Absolwenta
Wydziatu Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
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Wprowadza się zasady funkcjonowania K|ubu Abso|wenta Wydziatu Chemii
U niwersytetu Gdańskiego.
Zasady, o których mowa w ust. 1 okreś|a Regulamin K|ubu Absolwenta,
stanowiący załącznik 1 do niniejszej uchwały'

s2

Uchwała wchodziw iycie z dniem podjęcia'

DZIEKA't'ł



Załqcznik 1

Regulamin Klubu Absolwenta

$1

1.TworzysięKlubAbsolwentaWydziałuChemiiUniwersytetuGdańskiegozwanydalej
Klubem

2. Klub skupia absolwentów Wydziałubezwzg|ędu na ewolucję nazwy Wydziału

3. Klub nie posiada samodzielnej osobowości prawnej

4. Klub do ,*o3"3 JziałalnoŚci ,ł,1,kor'ystuje zaplecze infrastrukturalne i administracyjne

Wydziału
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Cęlem Klubu jest:

1. Utrzymywanie więzi zWydział.em
2. Reprezentowanie środowiska absolwenckiego Wydziału

3. Wspieranie wł'adzWydziału i uczelni w monitorowaniu losów absolwentów Wydziatu

4. Kształtowanie wizerunku absolwenta Wydziału w Środowiskach pracodawców i w
mediach

5. Wspieranie absolwentów Wydziału w uzyskiwaniu odpowiedniej pozycji zawodowej i

rozwoju karier zawodowYch
6. tworzenie *ię'i kolezeńskiej pomiędzy absolwentami Wydziału, pomoc członkom

Stowarzyszenia będącym w trudnej sytuacji Źyciowej'

7 . Wspołdziałanie w pielęgnowaniu tiaóycji Wydziału i upowszechnianie jego dorobktr
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Klub ręalizuje swoje cele m. In. pIzez..

1. tJdztaŁprzedstawicieli Klubu w charakterze goŚci w posiedzeniach Rady Wydzl'ału oraz

stałych komisji wydziałowych
2. Wspołdziat ui," , wŁadzami Wydziału w zbieraniu dokumentów, pamiątek i relacji

dot'yczących historii Wydziatu i Klubu

3. Współpracę Klubu zSamorządem studentow orazStudenckimi Kołami Naukowymi

4. Współdziałanie w organizowaniu ogólny chzjazdow wychowankow Wydziału,Ąazdow

poszczegolnych rocznikow itp' 1- r^--,^^ -. .

5. organizowanie spotkan towarzyskich i wspieranie roŻnych form więzl l pomocy

końzeńskiej integrujących członków Klubu,

6. Wspótpracę z innymi stowatzyszeniami l' otganizacjami zwlązanymlZ Uniwersytetem

Gdańskim
7. Zachęcanie absolwęntów
8' Działalność Klubu opiera

Wydziału do wstępowania w szeregi Klubu
się na społecznej pfacyjego członków
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Członkiem moŻe byc osoba, która posiacla dyplom ukończenia studiów na Wydziale lub

ukończvła i',,ą,."'"i.,ię, ale uzyskała na Wydziale stopień doktora lub tytuł naukowy

Członek Klubu ma pfawo:



1. TJczestniczycw zebrartiach i imprezach organizowanychprzez Klub, w tym w ziazdach

absolwentów
2. otrzymaÓ legitymację człoŃowską w postaci Kańy Absolwenta

3. otrzymywaÓ pocńąelektroniczną z informacjami o dztała|ności Klubu
4. Dostępu do serwisu Biura Karier UG
5. Dostępu do internetowego portalu Klubu
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1. Pracami Klubu kieruje Prezes Klubu
2. Prezes Klubu wskazywany jest na daną kadencję ptzezDziekana Wydziału

3. Do zakresu działaniaPrezesa Klubu na|eiy w szczego|ności:

a. reprezentowanie Klubu na zevtnątrz
b. kierowanie i koordynowanie pracy Klubu
c. za.wier anie porozumień o współp racy z innymi ot ganizacjami absolwenckimi

Q/.

Nadzór nad dział.a|nością Klubu sprawuje Dziekan Wydziału Chemii


