
Załącznik nr 15 

do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
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Regulamin 

Uniwersytetu Dzieci i Rodziców  

działającego w Uniwersytecie Pedagogicznym  

im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Krakowie 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Uniwersytet Dzieci i Rodziców (UDiR), powołany Uchwałą Senatu Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 marca 2010 r., jest 

jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 

Narodowej, zwanego dalej ,,Uczelnią”. 

2. UDiR jest tworzony, przekształcany i likwidowany przez Rektora, po zasięgnięciu opinii 

Senatu. 

3. Nadzór nad UDiR sprawuje Prorektor ds. Studenckich. 

4. Nad założeniami programowymi oraz organizacją kursów UDiR czuwa Rada Programowa.  

5. Członkowie Rady Programowej są powoływani przez Prorektora ds. Studenckich. 

6. Funkcję Przewodniczącego Rady Programowej  każdorazowo pełnić będzie upoważniony 

Prorektor albo osoba przez niego wyznaczona. 

7. Bieżącą działalnością UDiR kieruje Dziekan UDiR, który jednocześnie odpowiada 

przed Prorektorem ds. Studenckich za realizację zadań. 

8. Podstawę działalności UDiR stanowi Statut Uczelni oraz niniejszy regulamin. 

 

Cele i zadania UDiR 

 

§ 2 

1. Główne cele działalności UDiR: 

1) organizowanie i prowadzenie wykładów i zajęć warsztatowych dla dzieci i rodziców 

przez pracowników naukowych i studentów Uczelni oraz ekspertów zewnętrznych, 

2) budzenie i rozwijanie pasji, ciekawości i chęci poznawania świata wśród uczestników 

wykładów i warsztatów, 

3) uzupełnienie wiedzy z zakresu szeroko pojętej edukacji rodzicielskiej, 

4) rozwijanie kompetencji rodzicielskich, 

5) działania na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu wiedzy i kultury wśród uczestników 

zajęć.  

 

Zasady działania UDiR 

 

§ 3 

1. W zajęciach organizowanych przez UDiR mogą brać udział rodzice/opiekunowie i dzieci 

w wieku 6-12 lat. 

2. Zajęcia odbywają się w cyklach rocznych, zwanych „Rokiem akademickim”. 

3. Rok akademicki w UDiR trwa od 1 października do 30 czerwca następnego roku 

kalendarzowego. 

4. W zależności od potrzeb dydaktyczno-merytorycznych zajęcia mogą odbywać się  

w salach Uniwersytetu, jak również poza nim. 



 

2 

 

5. Zadania UDiR realizowane są w formie zajęć edukacyjnych, warsztatów, wykładów 

pojedynczych lub ich cyklu, bądź w innych formach, 

6. Plan zajęć w każdym roku akademickim obejmuje nie mniej niż 10 zajęć edukacyjnych. 

7. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, trwają co najmniej 45 minut, nie dłużej jednak 

niż 1,5 godziny, 

8. Plan zajęć zostanie udostępniony na stronie internetowej UDiR i będzie na bieżąco 

aktualizowany, 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów oraz tematów wykładów,  

a uczestnicy otrzymują informację o takich zmianach na podany w rekrutacji adres e-mail 

oraz poprzez stronę internetową UDiR. 

 

Zasady Rekrutacji  

 

§ 4 

1. Liczba miejsc uczestników UDiR jest ograniczona. 

2. Kandydaci będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń w systemie rekrutacyjnym. 

3. Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie 

internetowej UDiR, w terminie podanym na stronie internetowej UDiR. 

4. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do: 

1) Wypełnienia i przesłania drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, 

2) Dokonania rocznej opłaty, zgodnie z decyzją Rektora. 

5. O przyjęciu na zajęcia rodzic/opiekun zostanie poinformowany drogą elektroniczną. 

6. Warunkiem wpisu uczestnika na zajęcia organizowane przez UDiR jest przedłożenie  

w siedzibie UDiR wypełnionego i podpisanego formularza oraz dowodu dokonania opłaty, 

o której mowa w ust. 4, pkt. 2. 

 

Prawa i obowiązki uczestnika UDiR  

 

§ 5 

1. Każde dziecko zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach UDiR otrzymuje indeks, 

natomiast rodzic/opiekun kartę uczestnictwa w UDiR. 

2. Dziecko, które uczestniczyło w co najmniej 80% zajęć otrzyma dyplom ukończenia UDiR, 

rodzic zaś stosowne zaświadczenie. 

3. Dyplomy oraz zaświadczenia wydane przez UDiR mają formę certyfikatów  

i nie stanowią potwierdzenia posiadanych kwalifikacji. 

 

Finansowanie UDiR 

 

§ 6 

1. UDiR prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego 

zatwierdzonego przez Prorektora ds. Studenckich, który sprawuje nadzór nad jego 

tworzeniem  i wykonaniem. 

2. Gospodarka finansowa UDiR prowadzona jest zgodnie z przyjętymi w Uczelni zasadami 

optymalizacji. 

3. Za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarowanie powierzonym 

majątkiem odpowiedzialność ponosi Dziekan UDiR. 

4. Jednostka finansowana jest z dochodów własnych. 
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Postanowienia końcowe 

 

§ 7 

W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Prorektor 

ds. Studenckich. 

 

§ 8 

Zmian w regulaminie UDiR dokonuje się w trybie określonym przez Statut. 


