REGULAMIN
Słuchacza Uniwersytetu Otwartego Bereszit

Postanowienia ogólne
§ 1.
Słuchaczem Uniwersytetu Otwartego Bereszit (UOB) może zostać osoba, która ukończyła
16 rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia, wyznania czy miejsca zamieszkania.
§ 2.
1. Regulamin określa ogólne zasady organizacji i tok wykładów oraz związane z nimi prawa i
obowiązki słuchaczy UOB.
2. Regulamin ustala ogólne zasady rekrutacji słuchaczy na zajęcia organizowane przez UOB.
§ 3.
UOB zobowiązany jest do zapewnienia:
1. kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;
2. sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu zajęć;
3. obsługi administracyjno-technicznej do przeprowadzenia zajęć.
§ 4.
1. Wykłady mogą być prowadzone w języku polskim lub obcym.
2. Wykłady są prowadzone według autorskich programów pracowników UOB i uznaniu ich
przez Radę Programową;
3. Wykłady w UOB w wyjątkowych przypadkach może zgłosić osoba spoza UOB. Tryb i zasady
zgłaszania takich kursów ustala Rada Programowa UOB.
4. Fundacja Joint Distribution Committee Poland zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
§ 5.
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, wykłady i warsztaty są odpłatne. Wysokość opłat za
zajęcia, na wniosek Dyrektora, ustala Zarząd Fundacji Joint wraz z Radą Programową.
2. Wykłady są płatne za semestr z góry.
3. W wyjątkowych przypadkach, na umotywowany wniosek Słuchacza, Dyrektor UOB może
wydać decyzję o rozłożeniu opłaty za kurs na raty, nie mniejsze jednak niż miesięczne.

Przebieg zajęć
Szczegółowa oferta edukacyjna UOB dostępna jest na stronie internetowej oraz w biurze Jednostki.
§ 6.
1

Słuchacz UOB otrzymuję legitymację studencką, która jest kartą wstępu na wszystkie zajęcia i inne
wydarzenia organizowane przez Uniwersytet.
§ 7.
Słuchacze kursów organizowanych przez UOB, przebywający na terenie UOB/ŻIH, są zobowiązani
do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w Uniwersytecie Warszawskim.
§ 8.
Słuchacz kursu zostaje skreślony z listy uczestników UOB w przypadku:
1. rezygnacji z kursu;
2. niewniesienia w ustalonym terminie opłaty za kurs;
3. łamania regulaminu UOB.
Zasady rezygnacji z zajęć UOB
§ 9.
1. Rezygnację z uczestnictwa w wykładach wraz z wnioskiem o zwrot części lub całości opłaty
za zajęcia, składa się na piśmie do Dyrektora UOB.
2. Zwrot opłaty nie obejmuje okresu przed zgłoszeniem rezygnacji.
3. Rezygnacja dotyczy całego programu wykładów, a nie jedynie zajęć, których terminy są
planowane po dacie złożenia pisma z rezygnacją. Osoba, która zrezygnowała z wykładów nie
otrzymuje dyplomu uczestnictwa (niezależnie od liczby zajęć, które obejmuje rezygnacja)
oraz nie może przystąpić do egzaminu i uzyskać certyfikatu.
4. Opłaty za zajęcia mogą być zwracane w następujących przypadkach:
a) rezygnacji przed rozpoczęciem zajęć, Słuchacz ma prawo do zwrotu 100% wniesionej opłaty za
wykłady;
b) rezygnacji z zajęć po ich rozpoczęciu, Słuchacz otrzymuje zwrot wniesionej opłaty po potrąceniu
kwoty za wykorzystane zajęcia oraz kosztów związanych z przygotowaniem i uruchomieniem
wykładów za cały miesiąc.

III. WYKŁADOWCY UNIWERSYTETU OTWARTEGO
1. Wykładowcami Uniwersytetu Otwartego Bereszit mogą być pracownicy naukowodydaktyczni i dydaktyczni, a także w uzasadnionych merytorycznie przypadkach nauczyciele
akademiccy oraz specjaliści z innych szkół wyższych oraz instytucji.
2. Wykładowcy zgłaszają do akceptacji Radzie Programowej oferty wykładów i innych form
działalności dydaktycznej Uniwersytetu Otwartego Bereszit.
3. Prawo do zgłaszania programu zajęć ma także Dyrektor Uniwersytetu Otwartego.

2

