Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 11
Rektora z dnia 10 marca 2010 r.

REGULAMIN
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
I. Postanowienia ogólne
§1
Uniwersytet Trzeciego Wieku jest ogólnouczelnianą jednostką
Śląskiego powołaną do prowadzenia działalności dydaktycznej.

Uniwersytetu

§2
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej UTW, działa na podstawie:
-

-

Statutu Uniwersytetu Śląskiego,
Uchwały nr 7 Senatu UŚ z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (ze zmianą w uchwale nr 37 z dnia
7 listopada 2006 r.),
niniejszego regulaminu.

2. Siedziba UTW mieści się w budynku Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy
ul. Bankowej 12 b.

II. Cel i zakres działania UTW
§3
Celem UTW jest organizacja działalności dydaktycznej w zakresie prowadzenia
studiów o charakterze otwartym, dla słuchaczy niebędących studentami, która ma
zapewnić:
1. pozytywny wpływ na jakość życia osób starszych po zakończeniu ich
działalności zawodowej,
2. aktywizację intelektualną, psychiczną i fizyczną słuchaczy UTW,
3. prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki,
4. aktywizację społeczną osób starszych,
5. rozwijanie zainteresowań i umiejętności,
6. przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia ludzi starszych,
7. rozwijanie pozytywnych kontaktów interpersonalnych.
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III Organy UTW
§4
Organami UTW są: Rada Programowo-Organizacyjna, zwana dalej „Radą” oraz
Kierownik UTW.
§5
1. W skład Rady wchodzą:






Prorektor właściwy ds. UTW,
Kierownik UTW,
przedstawiciele grup UTW, po jednym z każdej grupy funkcjonującej przy
Wydziałach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych poza Katowicami,
przewodniczący Samorządu Słuchaczy UTW,
przedstawiciele innych uczelni wyższych z terenu Katowic na zaproszenie
Rektora.

2. Radzie przewodniczy Kierownik UTW.
3. W pracach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone.
4. Do zadań Rady należy:




ustalanie ogólnych kierunków działań UTW,
określanie tematyki wykładów organizowanych w UTW,
przyjmowanie raportów z działalności UTW.
§6

Do obowiązków Kierownika UTW 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 właściwego ds. UTW,
powoływanie i odwoływanie przedstawicieli grup, o których mowa w § 7 ust. 2,
reprezentowanie UTW w posiedzeniach Sekcji Uniwersytetów Trzeciego
Wieku Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego,
uczestniczenie w ogólnopolskich konferencjach UTW,
współpraca z samorządem słuchaczy UTW,
przedstawianie Radzie planu pracy oraz raportów z działalności UTW.
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IV. Organizacja UTW
§7
1. W ramach UTW mogą działać w porozumieniu z właściwym dziekanem Grupy
UTW tworzone przy Wydziałach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych poza
Katowicami.
2. Grupami UTW kierują przedstawiciele grup.
3. Zakres kompetencji przedstawicieli grup, o których mowa w ust. 2, określa
Kierownik UTW.

V. Organizacja działalności dydaktycznej w UTW
§8
1. Podstawową formą działalności dydaktycznej UTW są wykłady.
2. Tematyka wykładów określana jest przez Radę z uwzględnieniem propozycji
słuchaczy.
3. W przypadku zainteresowania słuchaczy, UTW organizuje również zajęcia
ćwiczeniowe w małych grupach.
4. Zajęcia w UTW prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Śląskiego,
innych śląskich wyższych uczelni oraz wybitni praktycy np. lekarze, na zasadach
ustalanych odrębnie z tymi osobami lub uczelniami.
5. UTW może również dla swoich słuchaczy prowadzić kursy, działalność
w zakresie kultury i sztuki lub organizować rehabilitację, których koszty ponoszą
słuchacze. UTW zabiega o pozyskiwanie na powyższe cele środków z zewnątrz.
§9
Zgłoszenia i zapisy słuchaczy UTW odbywają się w czerwcu i we wrześniu każdego
roku.

VI. Słuchacze UTW
§ 10
1. UTW ma charakter otwarty. Podstawą przyjęcia w poczet słuchaczy jest
ukończenie aktywności zawodowej.
2. Okres bycia słuchaczem jest nieograniczony.
3. Słuchaczy obowiązuje coroczny wpis na kolejny rok akademicki.
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§ 11
1. Spośród słuchaczy UTW powoływany jest Samorząd Słuchaczy UTW, działający
na zasadach określonych w „Regulaminie Samorządu Słuchaczy UTW”.
2. Regulamin Samorządu Słuchaczy UTW powinien określać władze samorządu,
zakres kompetencji, sposób ich powoływania i czas trwania kadencji oraz tryb
uchwalania Regulaminu i jego zmian.
Zgodność Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa stwierdza Rektor.
3. Każdy słuchacz otrzymuje legitymację słuchacza UTW.

VII. Finanse UTW
§ 12
1. Koszty działalności UTW jako jednostki ogólnouczelnianej ujętej w planie
rzeczowo - finansowym tej jednostki pokrywane są w części ze środków
będących w dyspozycji Rektora, a w części ze środków pozyskiwanych na
działalność z zewnątrz.
2. Prorektor właściwy ds. UTW w porozumieniu z Kwestorem, w oparciu
o uzasadniony wniosek Kierownika UTW i szczegółowy kosztorys zatwierdza
projekt każdego przedsięwzięcia, o którym mowa w § 9. W kosztorysie nie nalicza
się narzutów kosztów na rzecz Uniwersytetu.
3. Dysponentem środków finansowych UTW jest Prorektor właściwy ds. UTW lub
z upoważnienia Rektora Kierownik UTW.

VIII. Nadzór nad UTW
§ 13
Nadzór nad działalnością UTW sprawuje Prorektor właściwy ds. UTW.
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