Regulamin Klubu Absolwenta UPH

Regulamin Klubu Absolwenta Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki oraz zasady organizacji i funkcjonowania
Klubu Absolwenta Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, zwanego dalej
„Klubem Absolwenta”.

Misja
§1
Misją Klubu Absolwenta jest integracja środowiska absolwentów Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach, zwanego dalej „UPH”.
Cele
§2
Klub Absolwenta realizuje swoją misję poprzez następujące cele:
1) tworzenie sieci kontaktów absolwentów w celu utrzymywania koleżeńskich więzi;
2) upowszechnianie oferty edukacyjnej UPH w zakresie dokształcania i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych;
3) utrwalanie kontaktów biznesowych;
4) umacnianie więzi absolwentów z uczelnią;
5) wspieranie działalności i przedsięwzięć absolwentów UPH;
6) propagowanie możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kompetencji poprzez studia
podyplomowe, kursy, szkolenia;
7) organizacja przedsięwzięć społeczno-kulturalnych i rozrywkowych skierowanych do
absolwentów;
8) prezentacja dorobku zawodowego absolwentów w serwisach internetowych;
9) badanie losów zawodowych absolwentów.
Organizacja i członkostwo
§3
1. Klub Absolwenta prowadzi Biuro Karier UPH pod nadzorem Prorektora ds. rozwoju.
2. Biuro Karier UPH tworzy i prowadzi bazę danych członków Klubu Absolwenta, stronę
internetową Klubu, odpowiada za organizację działalności Klubu i zapewnia przepływ
informacji.
3. Członkostwo w Klubie Absolwenta jest dobrowolne i bezpłatne oraz służy aktywizacji
i integracji środowiska Absolwentów UPH.
4. Członkami Klubu Absolwenta mogą być absolwenci wszystkich rodzajów studiów,
poziomów i form kształcenia prowadzonych aktualnie oraz w przeszłości przez UPH i jego
poprzedników prawnych.
5. Klub Absolwenta jest otwarty na wszystkie inicjatywy i funkcjonuje na zasadach
właściwych dla społeczności akademickiej.
6. W realizacji celów Klubu Absolwenta, Biuro Karier UPH współpracuje z innymi
jednostkami organizacyjnymi UPH.
7. Warunkiem członkostwa jest wypełnienie i dostarczenie do Biura Karier UPH „Deklaracji
przystąpienia do Klubu Absolwenta UPH” zamieszczonej na stronie internetowej
www.klubabsolwenta.uph.edu.pl i dostępnej w siedzibie Biura Karier UPH.

8. Złożenie deklaracji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
9. Członek Klubu Absolwenta ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w klubie w dowolnym
momencie poprzez złożenie w Biurze Karier UPH stosownego oświadczenia w formie
pisemnej.
Działania
§4
W ramach Klubu Absolwenta podejmowane będą w szczególności następujące działania:
1) spotkania z cyklu „Między nami absolwentami”, podczas których absolwenci dzielą się
swoimi doświadczeniami zawodowymi;
2) spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata biznesu, nauki i sztuki;
3) absolwenckie imprezy okolicznościowe;
4) spotkania w formie wykładów i warsztatów prowadzone przez pracowników naukowodydaktycznych UPH;
5) bieżąca komunikacja poprzez stronę internetową Klubu Absolwenta, portale
społecznościowe, newslettery.
Uprawnienia członków
§5
Status członka Klubu wiąże się z uzyskaniem następujących uprawnień:
1) otrzymanie Karty Absolwenta;
2) otrzymywanie pocztą elektroniczną newslettera z informacjami od Klubu;
3) udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Biuro Karier
UPH i Dział Promocji UPH;
4) składanie propozycji i realizacji projektów integrujących środowisko absolwentów;
5) możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Klubu;
6) dostęp do bazy ofert pracy, staży i praktyk dostępnych w serwisie
www.biurokarier.edu.pl
Dane osobowe członków
§6
1. Członek Klubu Absolwenta wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na
potrzeby członkostwa w Klubie Absolwenta.
2. Administratorem danych osobowych członków Klubu Absolwenta jest Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, z siedzibą przy ul. Konarskiego 2, 08-110
Siedlce.
3. Dane osobowe członków Klubu Absolwenta podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
4. Członkom Klubu Absolwenta przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb członkostwa
w Klubie Absolwenta.
6. Członek Klubu Absolwenta wyraża zgodę na otrzymywanie od Klubu Absolwenta, za
pośrednictwem środków komunikacji tradycyjnej oraz elektronicznej, informacji
handlowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. r. poz. 1422 z pózn. zm).

Postanowienia końcowe
§7
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych i innych
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Prorektora ds.
rozwoju UPH.

