Załącznik nr 1 do Regulaminu Uniwersytetu Otwartego
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

REGULAMIN
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
I. Postanowienia ogólne
§1
Uniwersytet Trzeciego Wieku stanowi jednostkę organizacyjną wchodzącą w skład
Uniwersytetu Otwartego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zwanego dalej
Uniwersytetem Otwartym, prowadzącą działalność dydaktyczną.
§2
Podstawowym zadaniem UTW jest organizacja działalności dydaktycznej w zakresie
prowadzenia zajęć o charakterze otwartym dla słuchaczy w wieku emerytalnym, która ma
zapewnić pozytywny wpływ na jakość życia osób starszych po zakończeniu ich działalności
zawodowej oraz aktywizację intelektualną i psychofizyczną słuchaczy UTW.
II. Zakres działalności UTW
§3
Do zakresu działalności UTW należy:
1) organizowanie i prowadzenie wykładów w ramach różnych dyscyplin nauki, zajęć
seminaryjnych w sekcjach zainteresowań oraz kursów (w tym językowych), zajęć
ruchowych i działalności w zakresie kultury i sztuki;
2) organizowanie zespołów i kół zainteresowań rozwijających własną działalność
słuchaczy oraz pracy społecznej słuchaczy (indywidualnej i grupowej).
III. Struktura organizacyjna UTW
§4
1. Nadzór nad działalnością UTW sprawuje dyrektor Uniwersytetu Otwartego oraz prorektor
ds. rozwoju kadry.
2. Do organów UTW należą:
1) koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
a) koordynatora UTW powołuje i odwołuje rektor na wniosek dyrektora
Uniwersytetu Otwartego uzgodniony z prorektorem ds. rozwoju kadry,

b) do obowiązków koordynatora Uniwersytetu Trzeciego Wieku należy:
 kierowanie UTW, organizacja pracy dydaktycznej i administracyjnej UTW,
 realizacja zakresu działania UTW,
 przewodniczenie radzie UTW,
 zarządzanie zasobami materialnymi,
 nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem UTW w zakresie realizacji jego
planu rzeczowo-finansowego,
 opracowywanie kosztorysów oraz sprawozdań z działalności UTW,
 reprezentowanie UTW na zewnątrz w zakresie uprawnień przekazanych przez
prorektora nadzorującego działalność Uniwersytetu Otwartego,
 powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Grup UTW, o których mowa
w ust. 4,
 reprezentowanie UTW w posiedzeniach Sekcji Uniwersytetów Trzeciego
Wieku Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego,
 uczestniczenie w ogólnopolskich konferencjach UTW i szkoleniach dla UTW,
 współpraca z Samorządem Słuchaczy UTW,
 przedstawianie do zaopiniowania radzie UTW planu pracy oraz sprawozdań
z działalności UTW,
 współpraca z biurem Uniwersytetu Otwartego w zakresie realizowanych
zadań;
2) rada organizacyjno-programowa, zwana dalej „radą UTW”:
a) w skład rady UTW wchodzą: koordynator UTW jako jej przewodniczący, dyrektor
Uniwersytetu Otwartego, przewodniczący Samorządu Słuchaczy UTW, zaproszeni
za zgodą prorektora ds. rozwoju kadry specjaliści związani z edukacją osób
starszych,
b) w pracach rady UTW mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone
przez przewodniczącego,
c) do zadań rady UTW należy:
 ustalanie ogólnych kierunków działań UTW,
 określanie tematyki wykładów organizowanych w UTW,
 opiniowanie sprawozdań z działalności UTW.
3. Prowadzeniem spraw organizacyjnych, administracyjnych i dokumentacyjnych
związanych z działalnością UTW zajmuje się biuro UTW w ścisłej współpracy z biurem
Uniwersytetu Otwartego. Pracowników biura UTW zatrudnia rektor na wniosek dyrektora
Uniwersytetu Otwartego uzgodniony z prorektorem ds. rozwoju kadry.
4. W ramach UTW mogą działać w porozumieniu z właściwym dziekanem grupy UTW
tworzone przy wydziałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zlokalizowanych poza
Katowicami. Zakres kompetencji przedstawicieli grup UTW określa koordynator UTW.
5. Spośród słuchaczy UTW powoływany jest Samorząd Słuchaczy UTW, działający na
zasadach określonych w „Regulaminie Samorządu Słuchaczy UTW”. Grupami UTW
mogą kierować ich przedstawiciele, którzy czuwają nad prawidłowym działaniem grupy.
„Regulamin Samorządu Słuchaczy UTW” powinien określać: władze Samorządu, zakres
kompetencji, sposób ich powoływania i czas trwania kadencji oraz tryb uchwalania tego
regulaminu i jego zmian.
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IV. Gospodarka finansowa UTW
§5
1. Przychody i koszty działalności UTW ujęte są w planie rzeczowo-finansowym tej
jednostki. Koszty funkcjonowania UTW pokrywane są z przychodów uzyskiwanych
z działalności UTW oraz środków będących w dyspozycji rektora.
2. Działalność UTW może być także finansowana z następujących źródeł:
1) środków uzyskiwanych z opłat wnoszonych przez uczestników prowadzonych zajęć;
2) środków uzyskanych na realizację projektów i usług zamawianych przez podmioty
zewnętrzne;
3) środków uzyskanych na realizację projektów, w tym pochodzących z grantów
krajowych i unijnych, programów międzynarodowych oraz innych funduszy
i dotacji;
4) zewnętrznych (pozauniwersyteckich) środków uzyskanych na działalność UTW.
3. Prorektor nadzorujący działalność Uniwersytetu Otwartego w porozumieniu
z kwestorem, w oparciu o uzasadniony wniosek koordynatora UTW i szczegółowy
kosztorys zatwierdza projekt każdego przedsięwzięcia. Dysponentem środków
finansowych UTW jest z upoważnienia rektora dyrektor Uniwersytetu Otwartego lub
koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
V. Postanowienia końcowe
§6
1. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego
ustalenia.
2. Regulamin Uniwersytetu Otwartego jest nadrzędny wobec niniejszego regulaminu.
Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie, w szczególności w zakresie
przetwarzania danych osobowych, reguluje regulamin Uniwersytetu Otwartego.
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