Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr /2016 z dnia 21 września 2016 r.

REGULAMIN
KOSZALIŃSKIEGO UNIWERSYTETU
DZIECI I MŁODZIEŻY (KUDiM)
I. Informacje ogólne
Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży działa w Politechnice Koszalińskiej
z siedzibą przy ulicy Śniadeckich 2 w Koszalinie. Koszaliński Uniwersytet Dzieci
i Młodzieży kształci na studiach dziecięcych i młodzieżowych.
II. Cele i zadania Uniwersytetu
1. Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży został powołany w celu promocji
nauki (nauk ścisłych, technicznych i humanistycznych) w formie dostępnej
dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjum.
2. Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży powstał po to, aby poprzez naukę
i zabawę rozwijać zainteresowania, intelekt, propagować edukację. Jest to
forma zachęcenia uczniów do poznania świata i nauki.
3. Program jest wszechstronny, porusza tematy z różnych dziedzin, aby
uczniowie, niezależnie od swoich zainteresowań, poznali różne kierunki nauki
zanim dokonają świadomego wyboru swoich ulubionych dziedzin.
4. Zadaniem Uniwersytetu jest organizacja serii wykładów odbywających się
w pomieszczeniach akademickich, w których na co dzień zasiadają studenci,
realizowanych w atrakcyjnej i przystępnej formie.
III. Studenci Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży
1. Studentem Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży może zostać:
a) na studiach dziecięcych – uczeń I - V klasy szkoły podstawowej,
b) na studiach młodzieżowych – uczeń VI - VIII klasy szkoły podstawowej
lub gimnazjum.
2. Warunki uczestnictwa w programie:
• zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez
wypełnienie deklaracji uczestnictwa na KUDiM, w czasie rejestracji
należy podać adres email niezbędny do pełnego zarejestrowania
uczestnika,
• uiszczenie opłaty zgodnie z punktem VII niniejszego regulaminu.
3. Rodzice lub opiekunowie prawni, zapisując dziecko na KUDiM, zgadzają się
równocześnie na publikowanie zdjęć, audycji, wywiadów z udziałem
ich dziecka na stronach internetowych KUDiM, w mediach oraz materiałach
promocyjnych i informacyjnych KUDiM.
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IV. Organizacja zajęć na Koszalińskim Uniwersytecie Dzieci i Młodzieży
1. Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży działa w cyklu semestralnym.
W każdym semestrze na studiach dziecięcych i młodzieżowych odbędzie się
po pięć 45-minutowych wykładów wraz z prezentacją.
2. Wykłady odbywają się raz w miesiącu, w sobotę, o określonej stałej godzinie
w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2.
3. Plan zajęć dostępny będzie na stronie internetowej Koszalińskiego
Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży.
4. KUDiM zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz tematów wykładów
z przyczyn niezależnych od organizatorów. Uczestnicy zostaną poinformowani
o takich zmianach na podany w rekrutacji adres email oraz poprzez stronę
internetową KUDiM.
5. Wykłady będą opłacane ze składek słuchaczy.
V. Zasady obowiązujące na zajęciach
1. W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 320 osób.
2. Na wykład studenci przychodzą co najmniej 15 minut przed podaną
godziną rozpoczęcia zajęć lub w innym czasie podanym przez organizatora
i rejestrują się u organizatora.
3. Przed wejściem na salę studenci przedstawiają swój indeks.
4. Podczas zajęć studenci są pod opieką organizatorów i nie mogą samowolnie
opuszczać sali wykładowej. Odpowiedzialność organizatorów za opiekę kończy
się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego.
5. Po zajęciach studenci odbierani są przez:
- rodziców, opiekunów prawnych lub wskazane przez nich osoby,
- samodzielnie udają się do domu na podstawie pisemnego upoważnienia
wydanego przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które
mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponoszą
odpowiedzialności za studentów pozostawionych bez opieki po zakończeniu
zajęć.
6. Studenci zachowują się zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkołach
i stosują się do poleceń organizatorów KUDiM.
7. W przypadku rażącego naruszenia przez studenta ww. zasad oraz norm
kultury osobistej może zostać on skreślony z listy studentów.
VI. Rekrutacja
1. Rekrutacja na Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży prowadzona jest
przez cały rok akademicki w miarę wolnych miejsc, decyduje kolejność
składania zgłoszeń.

2

2. Rodzic lub opiekun kandydata na studenta KUDiM zobowiązany jest:
• wypełnić deklarację uczestnictwa na KUDiM,
• uiścić opłatę za zajęcia.
Opłaty należy dokonać po wypełnieniu deklaracji uczestnictwa na KUDiM
i otrzymaniu potwierdzenia zapisu.
3. Zapisy odbywają się w wyznaczonym terminie drogą elektroniczną.
4. Uiszczenie przez rodzica lub opiekuna prawnego studenta pełnej opłaty,
potwierdzonej wpływem do kasy lub na konto bankowe uczelni, daje prawo
do uczestnictwa w zajęciach.
5. Każdy ze słuchaczy może studiować dowolną liczbę semestrów.
6. Pierwszeństwo zapisów na kolejny semestr mają studenci zapisani
w semestrze poprzednim.
VII. Opłaty za zajęcia na Koszalińskim Uniwersytecie Dzieci i Młodzieży
1. Udział w zajęciach jest odpłatny.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni wnoszą następujące opłaty:
• wpisowe (opłata jednorazowa),
• czesne (opłata za semestr),
• za zajęcia dodatkowe
na zasadach i w wysokościach podanych przez prorektora ds. studenckich.
VIII. Zaliczenia i dyplomy
1. Każdy student otrzymuje indeks Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci
i Młodzieży.
2. Po każdym wykładzie student otrzymuje wpis do indeksu. Zaliczenie
semestru następuje po uzyskaniu 3 z 5 wpisów w indeksie.
Wykłady nie kończą się egzaminem, zaliczenie otrzymuje się na podstawie
obecności na zajęciach.
3. Na zakończenie roku akademickiego każdy student mający odpowiednią
liczbę wpisów w indeksie otrzymuje dyplom. Dyplom ma charakter
symboliczny.
IX. Rezygnacja ze studiowania na KUDiM
Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży zwraca opłaty w przypadku rezygnacji
z zajęć przed datą ich rozpoczęcia.
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