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Regulamin organizacji studiów na Uniwersytecie „Juniora”:

§1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Języków Obcych „IMPULS”, Powiatowa i 

Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu oraz Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie.

§2. Cele i zadania Uniwersytetu Juniora

1. Uniwersytet Juniora w ramach prowadzonych zajęć rozwija dziecięcą ciekawość,
wrażliwość i chęć rozumienia świata

2. Uniwersytet Juniora wyrównuje szanse edukacyjne dzieci z małych miast i wiosek,
dając dzieciom szanse uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników
naukowych wyższych uczelni i instytucji kulturalnych.

3. Program Uniwersytet Juniora przewiduje organizację zajęć wykładowych z różnych
dziedzin nauki i sztuki.

4. Zajęcia Uniwersytetu Juniora odbywać się będą w w sali PiMBP w Olkuszu, natomiast dla 
Oddziału w Bukownie w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie.

§3. Organy Uniwersytetu „Juniora”

1.  Za całość przedsięwzięcia odpowiada Dyrektor Centrum Języków Obcych Impuls, 
Dyrektor PiMBP w Olkuszu, dla Oddziału w Bukownie- Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Bukownie.

2. Komórką odpowiedzialną za przebieg zajęć i kontakty ze studentami oraz za opracowanie 
programu wykładów jest sekretariat CJO Impuls nazywany Dziekanatem na potrzeby
Uniwersytetu oraz dla Oddziału w Bukownie - Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie.

3. W Dziekanacie prowadzona jest dokumentacja Uniwersytetu; Dziekanat zalicza zajęcia i
przygotowuje wpisy do indeksu. Dla Oddziału w Bukownie za wszystkie sprawy odpowiada
Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie.

4. Dokumentacja dotycząca Uniwersytetu przechowywana  jest w siedzibie CJO Impuls, 
natomiast dla Oddziału w Bukownie – w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Bukownie.

§4. Organizacja roku akademickiego.

1. Zajęcia rozpoczynają się w październiku i trwają do czerwca danego roku
akademickiego.

2. Spotkania odbywają się w soboty - 1 raz w miesiącu wykład.
3. Zaliczenie semestru odbywa się na podstawie obecności studenta na zajęciach.
4. Każdy rodzic/opiekun słuchacza odpowiada za wszelkie szkody powstałe z winy

podopiecznego w trakcie trwania zajęć.



§5. Zasady rekrutacji :

1. Do grona studentów Uniwersytetu rekrutowane są dzieci od 6 do 12 roku życia.
2. Rekrutacja odbywa się w miesiącach od czerwca do września.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku 

bardzo dużej liczby zgłoszeń.
4. Czesne na dany rok akademicki określa aktualny cennik. Koszty te są przeznaczone na 

zakup indeksu oraz organizację wykładów.
5. Zapisu na UJ można dokonywać na drukach zgłoszenia dostępnych na stronie internetowej 

www.uniwersytetjuniora.pl oraz w siedzibie CJO „IMPULS” w Olkuszu,ul. K.K. Wielkiego 
59. Dla Oddziału w Bukownie zapisu na UJ można dokonywać na drukach zgłoszenia 
dostępnych na stronie internetowej www.mokbukowno.pl oraz w siedzibie Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Bukownie.

6. Druki zgłoszeń wraz z kopią przelewu bankowego mogą być wysyłane drogą mailową, 
pocztą lub osobiście dostarczone do CJO „IMPULS”w Olkuszu, natomiast dla Oddziału w 
Bukownie do Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie.

7. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz kompletność dokumentów.
8. Każde dziecko przyjęte do Uniwersytetu otrzymuje indeks, który jest dokumentem 

wiodącym.
9. Indeksy zostaną wręczone dzieciom podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.
10. Oficjalna strona internetowa przedsięwzięcia to: www.uniwersytetjuniora.p  l. Oddział w 

Bukownie informacje dotyczące Uniwersytetu Juniora zamiesza na stronie 
www.mokbukowno.pl.

Uniwersytet Juniora w Olkuszu
tel. 32 643 23 13, 602 25 25 80
email: sekretariat@uniwersytetjuniora.pl
www.uniwersytetjuniora.pl

Uniwersytet Juniora Oddział w Bukownie
tel. 32 6421 938
e-mail: uniwersytetjuniora@gmail.com
www.mokbukowno.pl

http://www.uniwersytetjuniora.pl/
http://www.uniwersytetjuniora.pl/
http://www.uniwersytetjuniora.pl/
http://www.mokbukowno.pl/

