
Załącznik do zarządzenia nr 89/2018  

Rektora UPP z dnia 17 września 2018 roku 

 

 

 

Regulamin Uniwersytetu Młodych Przyrodników 

 

 

§ 1 

 

1. Uniwersytet Młodych Przyrodników, zwany dalej „UMP”, jest przedsięwzięciem 

edukacyjnym podjętym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, zwany dalej „UPP”, na 

rzecz dzieci i młodzieży.  

2. Celem UMP jest integracja lokalnej społeczności wokół ośrodka akademickiego poprzez 

prowadzenie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych. 

3. Zadaniem UMP jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, 

w szczególności poprzez: 

1) rozwijanie zainteresowań, aktywności poznawczej i kreatywności, 

2) stymulowanie rozwoju intelektualnego i podnoszenie świadomości społecznej, 

3) pobudzanie do twórczego myślenia i rozwijanie pasji naukowych,  

4) wytworzenie świadomości potrzeby uczenia się, 

5) rozwijanie umiejętności działania w grupie, również w charakterze lidera, 

6) nauczanie przewidywania skutków wykonywanej działalności, 

7) prezentowanie środowiska akademickiego i uczelni jako miejsca naukowego oglądu 

rzeczywistości. 

4. UMP może uczestniczyć w realizacji projektów na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 

5. Jeżeli zajęcia odbywają się w ramach projektów, o których mowa w ust. 3, zasady ich 

organizacji określają odrębne regulaminy. 

 

§ 2 

 

1. Uczestnicy UMP, zwani dalej „studentami UMP”, nie posiadają statusu studenta 

w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2. Wpis na listę studentów UMP nie stanowi decyzji administracyjnej w rozumieniu ustawy 

Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

§ 3 

 

1. Ofertę dydaktyczną UMP przygotowują jednostki UPP. 

2. Tematyka i poziom zajęć są dostosowane do wieku dzieci lub młodzieży w danej grupie. 

3. Programy zajęć uwzględniają specyficzne dla danego wydziału obszary badawcze. 

 

§ 4 

 

1. Zajęcia w ramach UMP prowadzone są dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży  

w wieku 6-18 lat. 



2. Grupy, o których mowa w ust. 1, są zgłaszane przez szkoły i inne instytucje edukacyjne, 

które podpiszą odpowiednie porozumienie o współpracy z UPP. 

3. Na zajęciach obecny jest opiekun grupy delegowany przez instytucję edukacyjną. 

4. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem różnych metod dydaktycznych, np. warsztaty, 

zajęcia terenowe, gry zespołowe. Studenci UMP mogą wykonywać samodzielnie 

eksperymenty naukowe pod opieką kadry naukowej UPP. 

 

§ 5 

 

1. Zajęcia mogą mieć charakter jednorazowy lub cykliczny. 

2. Uczestniczący w zajęciach cyklicznych studenci UMP mogą otrzymać indeks. 

3. W indeksie zapisywane są zajęcia, w których student UMP wziął udział oraz osiągnięte 

wyniki. 

4. Po zakończonym cyklu zajęć i spełnieniu założonych wymagań, student UMP może 

otrzymać dyplom ukończenia UMP. 

 

§ 6 

 

1. Nadzór nad funkcjonowaniem UMP sprawuje Prorektor ds. studiów. 

2. Obsługę administracyjną UMP koordynuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, zwane dalej 

„CKU”. 

3. Przy realizacji zadań CKU współpracuje z innymi jednostkami UPP. 

4. CKU prowadzi rejestr porozumień, o których mowa w § 4 ust. 2, oraz koordynuje proces 

zawierania nowych. 

 


