
                                                                     
                                                                            Załącznik do Zarządzenia Rektora 

                                        Nr 60/2015 
                                                                            

Regulamin 
Uniwersytetu Dziecięcego 

 
 
 
Rozdział 1. Postanowienia ogólne 
 

§ 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 ds.  rozwoju. 
 
Rozdział 2. Zadania Uniwersytetu 
 

§ 2 
1. Uniwersytet organizuje zajęcia (studia) dla dzieci, zwanymi dalej Studentami. Zajęcia 

(studia) trwają dwa lata. 
2. 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. 

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

4. Studenci Uniwersytetu otrzymują symboliczny indeks i identyfikator imienny, a po 
zakończeniu studiów także dyplom ich ukończenia. 

 
Rozdział 3.  Rekrutacja na studia 
 

§ 3 
1. Rekrutacja na studia odbywa się każdego roku, począwszy od czerwca, do wyczerpania 

miejsc. 
2. Wyniki rekrutacji ogłasza się na stronie internetowej Uniwersytetu. 
 
 
Rozdział 4. Organizacja Uniwersytetu 
 

§ 4 
1. Pracami Uniwersytetu kieruje jego kierownik, którego powołuje rektor UPH na wniosek 

prorektora ds. rozwoju. 
2. Kierownik Uniwersytetu odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie i reprezentuje go 

na zewnątrz. 
3. Zakres obowiązków kierownika Uniwersytetu ustala prorektor ds. rozwoju. 
4. Szczegółową organizację Uniwersytetu, w tym zasady rekrutacji i organizowania zajęć 

oraz przedział wiekowy dzieci mogących uczestniczyć w zajęciach Uniwersytetu określa 
Regulamin studiów w Uniwersytecie ustalony przez kierownika Uniwersytetu  
i zatwierdzony przez prorektora ds. rozwoju. 

 
 
 
 



 
 
Rozdział 5 . Odpłatność za studia w Uniwersytecie 
 

§ 5 
1. Udział w zajęciach Uniwersytetu jest odpłatny. 
2. Wysokość opłat za studia i sposób ich uiszczania ustala rektor UPH, na wniosek 

prorektora ds. rozwoju. 
 
 
Rozdział 6. Postanowienia końcowe 
 

§ 6 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio 

przepisy statutu UPH. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem nadania przez rektora. 
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