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Regulamin Uniwersytetu Otwartego 
 
 
I. Postanowienia ogólne 
 

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

organizacyjną Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (dalej „UPH”), 
działającą na podstawie statutu UPH i niniejszego regulaminu. 

2. Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Uniwersytetu sprawuje prorektor ds. rozwoju. 
 
II. Zadania Uniwersytetu 

 
§ 2 

1. Zadaniem Uniwersytetu Otwartego jest zapewnienie osobom dorosłym, bez względu na 
ich formalne wykształcenie, płeć, status zawodowy i stan zatrudnienia, możliwości 
pogłębiania wiedzy i rozwijania aktywności społecznej. 

2. Uniwersytet Otwarty prowadzi działania w zakresie: 
1) aktywizacji intelektualnej (wykłady, seminaria, kursy); 
2) aktywizacji kulturalnej; 
3) aktywizacji fizycznej; 
4) edukacji w zakresie języków obcych (lektoraty). 

 
III. Rekrutacja 

 
§ 3 

Słuchaczem Uniwersytetu Otwartego może być każda pełnoletnia osoba, która złoży 
odpowiednią deklarację i wniesie ustaloną opłatę za zajęcia prowadzone w ramach 
Uniwersytetu. 
 

§ 4 
1. Słuchacze Uniwersytetu Otwartego zapisywani są w kolejności zgłoszeń,  

z uwzględnieniem limitu dostępnych miejsc. Wymagane jest coroczne odnowienie 
deklaracji członkostwa. 

2. Warunkiem wpisania na listę słuchaczy jest podpisanie umowy w sprawie świadczenia 
usług edukacyjnych w Uniwersytecie Otwartym. 

 
IV. Organizacja 

 
§ 5 

1. Jednostką obliczeniową kursów prowadzonych w ramach Uniwersytetu jest godzina 
akademicka (45 min.). 

2. Kursy prowadzone są według autorskich programów. 
3. Kursy odbywają się w budynkach stanowiących własność UPH. W wyjątkowych 

przypadkach kursy mogą być organizowane poza obiektami UPH. 
 

§ 6 
1. Słuchacze Uniwersytetu z końcem każdego roku akademickiego otrzymują dyplom 

z wykazem zaliczonych kursów. 
2. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uczestnictwo przynajmniej w 50% zajęć. 



3. Dyplom, o którym mowa w ust. 1, podpisuje prorektor ds. rozwoju oraz wykładowca lub 
wykładowcy prowadzący kurs. 

 
§ 7 

Wykładowcami i prowadzącymi zajęcia w ramach Uniwersytetu mogą być pracownicy UPH 
i innych uczelni, a także inne zaproszone osoby. 
 

§ 8 
Organami Uniwersytetu Otwartego są: 

1) kierownik Uniwersytetu Otwartego, zwany dalej „kierownikiem”; 
2) rada programowa. 

 
§ 9 

1. Kierownika Uniwersytetu Otwartego powołuje rektor UPH na wniosek prorektora  
ds. rozwoju. 

2. Kierownik podlega bezpośrednio prorektorowi ds. rozwoju. 
3. Do obowiązków kierownika należy w szczególności: 

1) przygotowywanie, na podstawie informacji otrzymanych od rady programowej, 
programów 
i harmonogramów zajęć na każdy semestr; 

2) prowadzenie gospodarki finansowej Uniwersytetu Otwartego i podejmowanie decyzji 
finansowych w uzgodnieniu z kwestorem UPH; 

3) wykonywanie innych czynności powierzonych przez prorektora ds. rozwoju, 
dotyczących bieżącego funkcjonowania Uniwersytetu Otwartego. 

 
§ 10 

1. Rada programowa Uniwersytetu Otwartego, zwana dalej „radą”, jest organem 
kolegialnym Uniwersytetu Otwartego, powoływanym przez rektora UPH spośród 
nauczycieli akademickich Uczelni. 

2. Przewodniczącym rady jest prorektor ds. rozwoju. 
3. Rada wybiera ze swojego grona sekretarza. 
4. Rada zbiera się co najmniej raz w każdym semestrze. 
5. Do obowiązków rady należy: 

1) przekazywanie kierownikowi informacji niezbędnych do opracowania programów 
i harmonogramów zajęć; 

2) zatwierdzanie programów i harmonogramów zajęć opracowanych przez kierownika 
Uniwersytetu Otwartego; 

3) wyrażanie opinii w pozostałych sprawach dotyczących funkcjonowania Uniwersytetu 
Otwartego. 

 
§ 11 

1. Działalność Uniwersytetu Otwartego finansowana jest ze środków pochodzących z opłat 
wnoszonych przez słuchaczy oraz środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. 

2. Słuchacze Uniwersytetu Otwartego wnoszą opłaty za zajęcia na następujący rachunek 

bankowy: Bank Pekao S.A. I O/Siedlce 19 1240 2685 1111 0000 3656 3195,Uniwersytet 

Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce. W tytule 

przelewu należy wpisać: „Uniwersytet Otwarty, imię i nazwisko słuchacza, tytuł kursu”. 
3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2, ustala rektor na wniosek prorektora  

ds. rozwoju. 
 
 
 
 



4. Osoby prowadzące zajęcia otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy zawartej 
z UPH. 

 
§ 12 

1. Słuchacz Uniwersytetu Otwartego traci prawo do uczestniczenia w zajęciach 
w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, o której mowa w § 4 ust. 2, 
w przypadkach określonych w tej umowie. 

2. Decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy / rozwiązaniu umowy ze słuchaczem podejmuje 
prorektor ds. rozwoju. 

 
V. Przebieg kursów 

 
§ 13 

Szczegółowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Otwartego dostępna jest na stronie 
internetowej www.uo.uph.edu.pl oraz w Dziale Promocji UPH. 
 

§ 14 
Słuchacz jest zobowiązany do posiadania identyfikatora na wszystkich zajęciach 
i okazywania go na życzenie wykładowcy bądź obsługi budynku, w którym odbywają się 
zajęcia. 
 

§ 15 
Podczas kursów organizowanych przez Uniwersytet Otwarty słuchacze zobowiązani są do 
przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących na UPH, w szczególności 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych. 
 
 
 
 


