
Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 22/15 

 

Regulamin Uniwersytetu Otwartego  

Politechniki Świętokrzyskiej 

 

 § 1. Uniwersytet Otwarty Politechniki Świętokrzyskiej, zwany dalej Uniwersytetem, 

jest jednostką organizacyjną Politechniki Świętokrzyskiej i wykonuje zadania dydaktyczne 

określone niniejszym Regulaminem. 

 

 § 2.1. Uniwersytet prowadzi działalność edukacyjną wychodząc naprzeciw 

strategicznej problematyce uczenia się przez całe życie i realizując tym samym społeczne 

zapotrzebowanie na tego typu działalność. 

 2. Uniwersytet organizuje wykłady, kursy oraz zajęcia praktyczne związane z 

działalnością naukową i dydaktyczną Politechniki Świętokrzyskiej. Rada Naukowa 

Uniwersytetu może określić również inne formy działania. 

 

 § 3.1. Słuchaczami Uniwersytetu mogą być – niezależnie od wykształcenia – osoby, 

które ukończyły 50 rok życia, złożą odpowiednie deklaracje oraz wniosą ustalone opłaty. 

 2. W ramach integracji międzypokoleniowej słuchaczami Uniwersytetu mogą być 

również osoby młodsze. 

 

 § 4. Zajęcia w ramach Uniwersytetu mogą być prowadzone przez pracowników 

etatowych i emerytowanych PŚk i innych uczelni oraz inne osoby współpracujące z PŚk. 

Wykłady i zajęcia mogą prowadzić również sami słuchacze Uniwersytetu na zasadach 

uzgodnionych z Radą Naukową Uniwersytetu. 

 

§ 5. W Uniwersytecie działają są: 

1. Rada Naukowa Uniwersytetu, zwana dalej Radą, 

2. Samorząd Słuchaczy Uniwersytetu, zwany dalej Samorządem. 

 

§ 6.1. Rada powoływana jest przez Rektora spośród etatowych i emerytowanych 

pracowników Politechniki Świętokrzyskiej na czas nieokreślony. 

2. Rada składa się z 7 osób, w tym z Przewodniczącego i Sekretarza. 

3. Przewodniczącego Rady wyznacza Rektor. 



4. Ze swojego składu Rada wybiera Sekretarza. 

5. W przypadku równej ilości głosów głos decydujący należy do Przewodniczącego. 

 

§ 7.1. Do zadań Rady należy: 

1) ustalanie zasad działania Uniwersytetu w granicach określonych uchwałami 

Senatu PŚk, Zarządzeniami Rektora i niniejszym Regulaminem, 

2) ocena i zatwierdzanie semestralnych planów i programów zajęć, 

3) ocena realizacji zajęć, 

4) opiniowanie planów finansowych Uniwersytetu, 

5) ocena działania i sprawozdań z działalności Uniwersytetu 

2. Rada zbiera się co najmniej raz w semestrze. 

 

§ 8.1. Samorząd tworzą wszyscy słuchacze, którzy wybierają ze swego grona Radę 

Samorządu oraz dla poszczególnych kursów Starostów Grup. 

2. Rada Samorządu składa się z 3 do 5 członków i wybierana jest na jeden rok 

akademicki w pierwszym miesiącu trwania zajęć. 

3. Ze swojego składu Rada Samorządu wybiera Przewodniczącego. 

4. Przewodniczący Rady Samorządu zapraszany jest na posiedzenia Rady Naukowej 

Uniwersytetu z głosem doradczym. 

5. Rada Samorządu prezentuje oceny, opinie i zgłasza wnioski słuchaczy dotyczące 

zajęć i ich tematyki. 

 

§ 9.1. Pracami Uniwersytetu kieruje Kierownik. 

2. Kierownika Uniwersytetu powołuje i odwołuje Rektor na okres kadencji organów 

uczelni. 

3. Kierownikiem Uniwersytetu może być osoba posiadająca co najmniej stopień 

naukowy doktora. 

 

§ 10. Do zadań Kierownika Uniwersytetu należy: 

1) przygotowanie programu i harmonogramu zajęć, 

2) przygotowanie planów finansowych Uniwersytetu, 

3) zawieranie, na podstawie pełnomocnictwa Rektora, umów z prowadzącymi 

zajęcia, 

4) kierowanie pracą sekretariatu Uniwersytetu. 



§ 11.1 Kierownik realizuje zalecenia Rady Naukowej Uniwersytetu oraz współdziała  

z Samorządem. 

2. Kierownik jest odpowiedzialny za działania Uniwersytetu przed Rektorem. 

3. Kierownik składa raz do roku Rektorowi, zaopiniowane przez Radę Naukową, 

sprawozdanie z działalności Uniwersytetu. 

 

§ 12.1. Działalność Uniwersytetu jest finansowana z jego przychodów. 

2. Przychodami Uniwersytetu są środki pochodzące z opłat wnoszonych przez 

słuchaczy, środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych oraz środki przyznane przez Rektora. 

3. Słuchacze Uniwersytetu wnoszą opłaty semestralne oraz opłaty za niektóre rodzaje 

zajęć. Wysokość opłat proponuje kierownik Uniwersytetu, a zatwierdza Rektor w drodze 

zarządzenia. 

4. Uniwersytet korzysta z pomieszczeń i sprzętu Uczelni niezbędnego do odbywania 

zajęć i prowadzenia obsługi administracyjnej, na podstawie zaakceptowanego przez Rektora 

wniosku Kierownika Uniwersytetu. 

5. Prowadzący zajęcia mogą je realizować nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem 

określonym w umowach zawieranych na podstawie pełnomocnictwa przez Kierownika 

Uniwersytetu. 

6. Za zgodą Rektora zajęcia realizowane nieodpłatnie przez pracowników PŚk mogą 

wchodzić w skład pensum obciążeń dydaktycznych. 

 


