
Regulamin Klubu Absolwenta Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki 
 

§1. 

Postanowienia Ogólne 
 

Regulamin Klubu Absolwenta Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki, zwany 

dalej Regulaminem, określa warunki i zasady organizacji Klubu Absolwenta. 

 

§ 2. 

Misja 
 

Misją Klubu Absolwenta WZIiM jest integracja środowiska absolwentów Wydziału 

Zastosowań Informatyki i Matematyki, zwanego dalej WZIiM lub Wydziałem, oraz 

promocja Wydziału i jego Absolwentów. 

 

§3. 

Cele 

 
Klub Absolwenta WZIiM, zwany dalej Klubem realizuje swoją misję poprzez realizację 

następujących celów: 

1) utrzymywanie stałych kontaktów z Absolwentami zainteresowanymi rozwojem 

WZIM; 

2) konsultacje na temat oczekiwań wobec treści kształcenia na Wydziale, wymagań 

rynku pracy i dostosowania Absolwentów WZIiM do tych wymagań; 

3) stworzenie sieci wymiany informacji i zasobów, wzajemnego wsparcia i dzielenia się 

możliwościami pomiędzy absolwentami aktywnymi zawodowo, dzięki utrwalaniu 

wzajemnych kontaktów biznesowych; 

4) umacnianie więzi Absolwentów z Wydziałem i Uczelnią, stworzenie lobby 

Absolwentów; 

5) wspieranie przedsięwzięć związanych z pobudzaniem i kształtowaniem aktywności 

zawodowej Absolwentów Wydziału; 

6) kształtowanie bardzo dobrych relacji ze środowiskiem Wydziału, otoczeniem 

społeczno-gospodarczym, społecznościami lokalnymi, instytucjami i mediami; 

7) upowszechnianie oferty edukacyjnej WZIiM w zakresie dokształcania i podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych (studia podyplomowe, doktoranckie); 

8) wspieranie inicjatyw Absolwentów WZIiM. 

 

§4. Organizacja 

 
1) Klub jest prowadzony przez Wydział. W imieniu Wydziału funkcję Koordynatora 

Klubu sprawuje pełnomocnik Dziekana Wydziału do spraw kontaktów z absolwentami, 

Koordynatora w jego działalności dobrowolnie wspierają osoby chętne spośród 

Absolwentów. 

2) Siedzibą Klubu jest Wydział. Wydział utrzymuje stronę internetową Klubu, która 

stanowi środek komunikacji dla jego członków. Może ona mieć wydzieloną część 

dostępną tylko dla członków Klubu. 

3) Klub funkcjonuje na zasadach właściwych dla społeczności akademickiej, zwłaszcza 

jest otwarty na wszelkie inicjatywy oraz zapewnia swobodę przepływu informacji, 

różnorodność podejmowanych przedsięwzięć i spontaniczność działania. 

 



 

 §5. 

Zasady członkostwa 

 
1) Za Absolwenta uważa się każdego, kto otrzymał dyplom ukończenia studiów 

(licencjackich, magisterskich lub podyplomowych) na Wydziale Zastosowań 

Informatyki i Matematyki albo uzyskał tu stopień doktora pod promotorstwem 

pracownika WZIiM. 

2) Warunkiem przynależności do Klubu jest przesłanie pocztą lub pocztą elektroniczną 

wypełnionej ankiety absolwenta/deklaracji członkowskiej oraz kserokopii dyplomu. 

Członek Klubu ma prawo do rezygnacji z członkostwa w każdym czasie po uprzednim 

powiadomieniu o tym dziekanatu Wydziału WZIiM. 

3) Członkostwo w Klubie jest dobrowolne i bezpłatne. 

4) Absolwent ma możliwość zniżek na dokształcanie się na studiach podyplomowych 

prowadzonych na WZIM. 

 

§6. 

Postanowienia końcowe 
 

1) Logo Klubu Absolwentów WZIiM jest oficjalnym znakiem Klubu Absolwentów 

przyznanym Klubowi przez Wydział, wpływającym i budującym identyfikację 

wizualną Klubu Absolwentów WZIiM. 

2) Klub Absolwentów WZIiM posiada wyłączne prawo posługiwania się logo Klubu 

Absolwentów. 

3) Niniejszy Regulamin jest ogłaszany poprzez umieszczenie na stronie internetowej 

Klubu. 

4) Wydział zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

5) Zmiany będą udostępniane na stronie internetowej Klubu. 

6) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ……..r. 

 

 


