
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 88/2018 
REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO  

w Siedlcach 
 

z dnia 19 wrze śnia 2018 roku  
 

w sprawie nadania nowego regulaminu Uniwersytetowi Dzieci ęcemu  
 
 
Na podstawie § 36 ust. 2 statutu UPH zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 
Uniwersytetowi Dziecięcemu nadaje się nowy regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 
  

§ 2 
Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 60/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie nadania 
nowego regulaminu Uniwersytetowi Dziecięcemu. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 

REKTOR 
 

dr hab. Tamara Zacharuk 
profesor nadzwyczajny 
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Załącznik do Zarządzenia Rektora 

Nr 88/2018 z dnia 19 września 2018 r. 

 
 

Regulamin Uniwersytetu Dzieci ęcego 
 

 
I. POSTANOWIENIA GÓLNE 
 

§ 1 
1. Uniwersytet Dziecięcy, zwany dalej „Uniwersytetem”, jest pozawydziałową 

jednostką organizacyjną Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  
w Siedlcach, działającą na podstawie statutu UPH i niniejszego regulaminu. 

2. Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Uniwersytetu sprawuje prorektor właściwy  
ds. rozwoju. 

 
 
II. ZADANIA UNIWERSYTETU 

 
§ 2 

1. Uniwersytet organizuje zajęcia (studia) dla dzieci, zwanych dalej „Studentami”. 
2. Zajęcia (studia) trwają od października do czerwca. 
3. Podstawowym celem organizowanych przez Uniwersytet zajęć jest  

w szczególności:  
1) rozwijanie dziecięcej ciekawości, intelektu oraz twórczego potencjału; 
2) zapoznawanie dzieci z różnorodnymi dziedzinami nauki i kultury, podsycanie 

ich naturalnej ciekawości oraz inspirowanie do poznawania i rozwijania 
własnych zainteresowań i talentów. 

4. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, organizuje się w formie wykładów i warsztatów, 
prowadzonych przez pracowników UPH i innych zaproszonych wykładowców. 

 
 
III. STUDENCI UNIWERSYTETU 

 
§ 3 

 
1. Organizatorem zajęć w ramach Uniwersytetu Dziecięcego jest Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, z siedzibą przy ulicy Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, zwany 
dalej „UPH”. 

2. Studentami Uniwersytetu mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
3. Studentów Uniwersytetu we wszystkich sprawach związanych z Uniwersytetem, 

reprezentują rodzice lub ich opiekunowie prawni, zwani dalej „Opiekunami”. 
4. Studenci Uniwersytetu otrzymują indeks i identyfikator imienny, a po zakończeniu studiów 

– dyplom ich ukończenia. 
5. Indeks i dyplom ukończenia Uniwersytetu mają charakter symboliczny i nie są 

dokumentami urzędowymi wydawanymi przez UPH. 
 
 
IV. REKRUTACJA 
 

§ 4 
1. Uniwersytet prowadzi zajęcia dla 150 studentów. 
2. W uzasadnionych przypadkach prorektor właściwy ds. rozwoju może ograniczyć 

lub zwiększyć liczbę studentów uprawnionych do uczestniczenia w zajęciach 
prowadzonych przez Uniwersytet. 
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3. Rekrutacja studentów odbywa się w miesiącach sierpień – wrzesień. O przyjęciu 

decyduje kolejność zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach, czas przyjmowania 
zgłoszeń może zostać wydłużony. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji publikowane są na stronie 
internetowej Uniwersytetu. 

5. Dziecko zakwalifikowane na studia w Uniwersytecie nabywa prawa studenta 
Uniwersytetu po: 
1) dokonaniu przez Opiekuna zgłoszenia, poprzez wypełnienie formularza 

rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu; 
2) uiszczeniu czesnego w wysokości ustalonej przez Rektora UPH; 
3) podpisaniu umowy. 

6. Informacje dotyczące rekrutacji w Uniwersytecie dostępne są w Dziale Promocji  
(ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce). Opiekunowie otrzymują na adres mailowy 
podany w formularzu rejestracyjnym, informacje dotyczące przyjęcia dziecka na 
Uniwersytet. 

7. Dzieci, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania limitu 
miejsc, wpisuje się na listę rezerwową. 

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu, zwalniane 
miejsca proponuje się Opiekunom dzieci znajdujących się na liście rezerwowej  
- według kolejności zapisanej na tej liście. 

 
 
V. REZYGNACJA ZE STUDIÓW 

 
§ 5 

1. Opiekunom przysługuje prawo do rezygnacji ze studiów. 
2. Rezygnacja powinna zostać dostarczona przez Opiekuna na piśmie, osobiście lub 

pocztą na adres Działu Promocji UPH, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce. 
3. W przypadku rezygnacji z zajęć przed inauguracją roku akademickiego, UPH 

zwraca Opiekunowi wpłaconą opłatę za uczestnictwo w zajęciach. 
4. W przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie roku akademickiego, Opiekunowi nie 

przysługuje zwrot wniesionych opłat, z tym że dziecko zachowuje wszystkie 
materiały i pomoce edukacyjne, które otrzymało w trakcie zajęć. 

 

VI. ORGANIZACJA STUDIÓW  

§ 6 
Komunikacja między Uniwersytetem a Studentami/Opiekunami dotycząca studiów 
odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Uniwersytetu 
www.dzieciecy.uph.edu.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres 
wskazany w formularzu rejestracyjnym.  
 

§ 7 
1. Na spotkaniu inaugurującym rok akademicki, Studenci Uniwersytetu otrzymują 

indeksy oraz imienne identyfikatory. 
2. Student zobowiązany jest do posiadania indeksu i identyfikatora podczas zajęć  

w Uniwersytecie.  
3. Zajęcia w Uniwersytecie Dziecięcym trwają dwa semestry. Uroczysta inauguracja 

odbywa się w październiku. 
4. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w soboty, w godzinach przedpołudniowych  

i trwają od 45 do 120 min, wliczając w to przerwy. 
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5. Zajęcia mogą odbywać się na terenie UPH, a także poza jego terenem. O miejscu 
planowanych zajęć informuje się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 
poprzez stronę internetową Uniwersytetu oraz pocztę elektroniczną. 

 
§ 8 

Wszystkim studentom Uniwersytetu zalicza się semestry na podstawie wpisów do 
indeksu. Podstawą zaliczenia jest jedynie udział w zajęciach prowadzonych przez 
Uniwersytet. 

 
§ 9 

1. Opiekę nad studentami Uniwersytetu w trakcie zajęć na terenie UPH zapewniają 
pracownicy Działu Promocji UPH i studenci UPH, a poza jego terenem  
– Opiekunowie Studentów. Opiekunowie Studentów zobowiązani są osobiście 
przyprowadzać dziecko na zajęcia i odbierać je po zajęciach.  

2. W trakcie zajęć Studenci i ich Opiekunowie zobowiązani są do stosowania się do 
poleceń osób prowadzących zajęcia. 

3. Uniwersytet może skreślić Studenta z listy studentów w przypadku naruszania 
przez Studenta lub jego Opiekuna postanowień niniejszego regulaminu. 

 
§ 10 

1. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć. Odwołane zajęcia są 
realizowane w innym ustalonym przez Uniwersytet terminie. 

2. Uniwersytet zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Opiekunów  
o odwołaniu zajęć za pośrednictwem strony internetowej Uniwersytetu i poczty 
elektronicznej. 

 
 

VII.   OPŁATY 
 

§ 11 
1. Udział w zajęciach Uniwersytetu jest odpłatny.  
2. Wysokość opłat za studia i sposób ich uiszczania ustala Rektor UPH.  
3. Całość wpływów przeznaczona jest na pokrycie kosztów działalności Uniwersytetu, w tym 

materiałów edukacyjnych dla Studentów, indeksów oraz identyfikatorów. 
4. Informacje o wysokości opłat na dany rok akademicki zamieszczane są przed 

rozpoczęciem rekrutacji na stronie internetowej Uniwersytetu www.dzieciecy.uph.edu.pl. 
5. Uniwersytet nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne,  

z zastrzeżeniem § 5 ust. 3. 
 
 
VIII.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

§ 12 
1. Opiekunowie zgłaszający dziecko na zajęcia w Uniwersytecie wypełniają formularz 

rejestracyjny i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb rekrutacji  
i prowadzenia studiów przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 
zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

2. Dane osobowe obejmują: dane opiekuna (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer 
telefonu, adres e-mail) oraz dane dziecka (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek). 

3. Opiekunowie mają prawo dostępu do danych osobowych własnych i Studenta oraz ich 
modyfikacji i żądania ich usunięcia. 
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4. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub żądanie ich usunięcia jest 
równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Uniwersytet. 

 
 
IX.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 13 

1. UPH zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. 
2. Rejestracja na studia w Uniwersytecie poprzez formularz rejestracyjny dostępny 

na stronie internetowej Uniwersytetu jest równoznaczna z zaakceptowaniem treści 
niniejszego regulaminu.  

 
 


