Załącznik
do Uchwały nr 118/2009 Senatu UKSW
z dnia 17 grudnia 2009 r.

REGULAMIN
Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
§1
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
zwany dalej „Uniwersytetem Otwartym”, jest ogólnouczelnianą jednostką utworzoną na
podstawie zarządzenia nr 56/2009 Rektora UKSW z dnia 17 grudnia 2009r.

2. Celem Uniwersytetu Otwartego jest prowadzenie kształcenia otwartego, stwarzającego
osobom dorosłym warunki do doskonalenia i uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia
kompetencji ogólnych i zawodowych.
3. Do zadań Uniwersytetu Otwartego UKSW należy:
1) kształcenie w zakresie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, służących stymulowaniu
twórczego rozwoju słuchaczy;
2) upowszechnianie najnowszych osiągnięć nauki, sztuki i techniki;
3) wyrównywanie szans edukacyjnych i szans na rynku pracy słuchaczy z różnych
środowisk poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb;
4) kształcenie otwarte, także z zastosowaniem techniki e-learningu.
4. Uniwersytet Otwarty realizuje swoje zadania w formie:
1) wykładów otwartych i seminariów z różnych dziedzin wiedzy;
2) kursów dokształcających;
3) warsztatów;
4) szkoleń;
5) konferencji;
6) kursów języków obcych;
7) przedsięwzięć kulturalnych;
8) organizowania turystyki i zajęć fizyczno – ruchowych;
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9) współpracy z osobami i instytucjami o zbliżonych do Uniwersytetu Otwartego
celach działania, a w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego oraz

instytucjami kultury.
5. Działalność Uniwersytetu Otwartego służy idei uczenia się przez całe życie (LLL

Lifelong Learning), a także krzewi i umacnia wśród słuchaczy postawy charakteryzujące
się:
1) podmiotowym traktowaniem drugiego człowieka;
2) poszanowaniem prawdy i wolności;
3) poszanowaniem demokracji, równości, tolerancji i akceptacji odmienności
wynikających z różnic rasowych i kulturowych;
4) wykonywaniem pracy w sposób sumienny i ciągłej pracy nad własnym rozwojem,
5) wzajemnej życzliwości.
6. Nadzór nad działalnością Uniwersytetu Otwartego sprawuje prorektor właściwy ds.

kształcenia.
7. Pracami Uniwersytetu Otwartego kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez

Rektora.
8. Do obowiązków kierownika należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością Uniwersytetu Otwartego, w tym kierowanie
pracownikami sekretariatu Uniwersytetu Otwartego;
2) współpraca z Radą Programową oraz wydziałowymi koordynatorami ds.
współpracy z Uniwersytetem Otwartym;
3) ustalanie programu zajęć we współpracy z Radą Programową;
4) nadzór nad właściwą realizacją planu zajęć;
5) kontrola finansów i mienia Uniwersytetu Otwartego;
6) sporządzanie właściwej dokumentacji przebiegu procesu dydaktycznego;
7) współpraca z innymi uniwersytetami otwartymi w kraju i za granicą.
9. Kierownik Uniwersytetu Otwartego może powołać koordynatorów kursów i innych

form kształcenia spośród pracowników naukowo-dydaktycznych UKSW.
10. Działalność Uniwersytetu Otwartego prowadzona we współpracy z jednostkami
samorządu terytorialnego oraz z instytucjami kultury może być realizowana także
poza siedzibą UKSW.
11. Prawa i obowiązki słuchacza Uniwersytetu Otwartego określa odrębny regulamin.
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§2
II. RADA PROGRAMOWA I KOORDYNATORZY

1. Dziekani oraz kierownicy jednostek ogólnouczelnianych powołują i odwołują w
kierowanych przez nich jednostkach koordynatorów ds. współpracy z Uniwersytetem
Otwartym, zwanych dalej „koordynatorami”.
2. Koordynatorem może zostać nauczyciel akademicki pozostający w stosunku pracy z
UKSW.
3. Do zadań koordynatora należy:
1) opracowywanie wstępnej oferty edukacyjnej jednostki na podstawie
zgłoszonych propozycji;
2) utrzymywanie stałego kontaktu z kierownikiem i Radą Programową
Uniwersytetu Otwartego;
3) propagowanie idei Uniwersytetu Otwartego wśród pracowników i
studentów jednostki;
4. W Uniwersytecie Otwartym tworzy się Radę Programową.
5. W skład Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego wchodzą:
1) koordynatorzy powołani przez dziekanów poszczególnych wydziałów oraz
kierowników jednostek ogólnouczelnianych;
2) dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub
zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego, wskazanych przez
prorektora właściwego ds. kształcenia;
3) kierownik Uniwersytetu Otwartego jako jej przewodniczący.
6. Do zadań Rady Programowej należy:
1) ustalanie głównych kierunków działalności Uniwersytetu Otwartego;
2) opiniowanie zgłaszanych propozycji programów kursów oraz innych form
kształcenia i wyrażanie zgody na ich prowadzenie;
3) określanie zasad i trybu przyjmowania słuchaczy na kursy i inne formy kształcenia
organizowane w ramach Uniwersytetu Otwartego;
4) opiniowanie propozycji wysokości opłat wnoszonych przez słuchaczy;
5) dbanie o wysoki poziom prowadzonych kursów i innych form kształcenia;
6) rozpatrywanie wniosków i skarg słuchaczy;
7) opiniowanie

rocznego

sprawozdania

merytorycznego

i

finansowego

przygotowanego przez kierownika Uniwersytetu Otwartego.
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7. Pracami Rady kieruje kierownik Uniwersytetu Otwartego.
8. W pracach Rady mogą brać udział także inne osoby zaproszone przez
przewodniczącego Rady.
9. Kierownik Uniwersytetu Otwartego, w terminie do 15 grudnia każdego roku, składa
prorektorowi właściwemu ds. kształcenia sprawozdanie z działalności merytorycznej i
finansowej Uniwersytetu Otwartego.
§3
III. WYKŁADOWCY UNIWERSYTETU OTWARTEGO

1. Wykładowcami Uniwersytetu Otwartego mogą być pracownicy naukowo-dydaktyczni
i dydaktyczni, dyplomowani bibliotekarze UKSW, a także w uzasadnionych
merytorycznie przypadkach, nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z innych szkół
wyższych oraz instytucji.
2. Dziekani oraz kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, za pośrednictwem
koordynatorów, przedstawiają dwa razy w roku w terminie do 31 maja i do 30
listopada do akceptacji Radzie Programowej oferty wykładów i innych form
działalności dydaktycznej Uniwersytetu Otwartego.
3. Nauczyciele akademiccy, dyplomowani bibliotekarze oraz doktoranci UKSW,
niezależnie od ofert, o których mowa w ust. 2, mogą sami zgłaszać propozycje
programów kursów do koordynatora właściwego dla ich jednostki organizacyjnej.
4. Prawo do zgłaszania programów kursów ma także kierownik Uniwersytetu Otwartego.
§4
FINANSOWANIE

Uniwersytet Otwarty jest finansowany z:
1) opłat wnoszonych przez słuchaczy,
2) innych źródeł zewnętrznych,
3) środków UKSW na zasadzie pożyczki zwrotnej.
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