
Załącznik do uchwały nr 14/2017 

Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 18 stycznia 2017 r. 

zarządzenie Rektora nr 39/2017 z dn.23.01.2017. 
 

 

REGULAMIN 

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ  

 

§ 1 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 

zwany dalej też "UTW APS", jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Akademii 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wykonującą zadania dydaktyczne, 

socjalizacyjne oraz aktywizujące osoby starsze.  

 

§ 2 

1. Celem UTW APS jest zapewnienie osobom starszym możliwości zaspokajania 

zainteresowań i  zdobywania wiedzy oraz stworzenie miejsca umożliwiającego im 

utrzymywanie aktywności społecznej i życiowej, w tym promowanie zdrowia.  

2. Zadaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku APS jest organizowanie i prowadzenie 

wykładów, seminariów, ćwiczeń, warsztatów, konwersatoriów, zajęć ruchowych, 

socjalizacyjnych, wspomagających aktywność osób w starszym wieku i zdrowy styl życia.  

3. W ramach UTW APS możliwe jest organizowanie innych form działania, w tym 

prowadzenie zajęć poza Uczelnią (na przykład w Domach Pomocy Społecznej). 

4. W tematyce zajęć UTW APS powinny przeważać jednak zagadnienia związane 

z działalnością naukową i dydaktyczną Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej.  

 

§ 3 

1. Prowadzącymi zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku APS mogą być 

pracownicy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i innych uczelni 

oraz inne osoby, jeżeli zapewniają przeprowadzenie tych zajęć na odpowiednim poziomie.  

2. Zajęcia mogą również prowadzić sami słuchacze UTW APS.  

 

§4 

1. Realizując cele i zadania, o których mowa w § 2 i w § 3 niniejszego Regulaminu, UTW 

APS tworzy klub słuchaczy UTW APS.  

2. W ramach klubu słuchaczy UTW APS, słuchacze mogą korzystać według swobodnego 

wyboru z oferty podstawowej mieszczącej się w opłacie abonamentowej oraz z oferty 

dodatkowej, odrębnie płatnej.  

 

§5 

1. W ramach oferty podstawowej, UTW APS organizuje różnego rodzaju zajęcia 

dydaktyczne, odbywane w cyklu rocznym, podzielonym na dwa semestry: zimowy i letni.  

2. Plan zajęć dydaktycznych w każdym semestrze roku obejmuje nie mniej niż 10 spotkań w 

ramach oferty podstawowej. 

3. Szczegółowy plan zajęć w ramach oferty podstawowej ustalany jest przed rozpoczęciem 

każdego cyklu rocznego i podawany do wiadomości słuchaczy na stronie internetowej 
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Uczelni. Plan ten może być na bieżąco aktualizowany. 

 

§6 

1. Zajęcia dodatkowe oferowane są adekwatnie do możliwości ich obsady kadrowej oraz 

infrastruktury dydaktycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej. 

2. Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych jest dobrowolne.   

3. Słuchacz może uczestniczyć w dowolnej ilości zajęć dodatkowych. 

4. Warunkiem uruchomienia grupy korzystającej z zajęć dodatkowych jest zgłoszenie się 

minimum 15-stu słuchaczy.  

 

§7 

1. Liczba miejsc dla słuchaczy UTW APS jest ograniczona. Kandydaci są przyjmowani 

według kolejności zgłoszeń w systemie rekrutacyjnym. 

2. Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza deklaracji dostępnego na stronie 

internetowej Uczelni i złożenie formularza w siedzibie Uczelni w terminie i miejscu 

wyznaczonym wskazanym przez Kierownika UTW APS. 

3. Kandydat po zakończeniu procesu rekrutacji jest informowany o przyjęciu na UTW APS. 

4. Przystąpienie do uczestnictwa w UTW jest jednoczesne z akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

 

§ 8 

1. Słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku APS mogą być osoby, które ukończyły 50 

rok życia, bez względu na posiadane wykształcenie oraz które złożą odpowiednią 

deklarację  udziału  w UTW APS i wniosą ustalone opłaty.  

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z oferty UTW jest uregulowanie wszystkich opłat 

z tym związanych, tj. rocznej opłaty abonamentowej za udział w UTW oraz opłat za 

wybrane zajęcia z oferty dodatkowej, według stawek podanych na stronie UTW APS. 

3. Osobom przyjętym na UTW APS, przysługuje status słuchacza.. 

4. Roczna opłata abonamentowa za uczestnictwo w UTW APS ma charakter składki 

członkowskiej umożliwiającej korzystanie z oferty podstawowej i jest wnoszona w stałej 

wysokości, niezależnie od zakresu korzystania przez słuchacza z zajęć z tej oferty. 

Zwrotowi podlegają jedynie opłaty wnoszone za uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, 

w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w takich zajęciach.  

 

§ 9 

Słuchacze są obowiązani do: 

1) systematycznego udziału w zajęciach dydaktycznych, 

2) stosowania się do zasad bezpieczeństwa na terenie Uczelni, 

3) uczestnictwa w zebraniach słuchaczy UTW APS organizowanych przez Kierownika 

UTW lub Radę Samorządu, 

4) terminowego wnoszenia rocznej opłaty abonamentowej oraz opłat za uczestnictwo 

w zajęciach dodatkowych. 

 

§ 10 

1. Słuchacze UTW APS otrzymują: 

1) indeks słuchacza UTW APS; 

2) dyplom ukończenia studiów w UTW APS. 

2. Otrzymanie dyplomu ukończenia UTW APS jest uwarunkowane potwierdzonym 

uczestnictwem w toku zajęć podstawowych. 
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§ 11 

Utrata statusu słuchacza UTW APS ma miejsce w przypadku, gdy: 

1) słuchacz nie będzie uczestniczył w zajęciach z oferty podstawowej, 

2) nie wniesie wymaganych opłat za uczestnictwo w  UTW, 

3) będzie okazywał brak kultury osobistej utrudniającej innym osobom uczestnictwo w 

zajęciach. 

 

§ 12 

W Uniwersytecie Trzeciego Wieku APS działają: 

1) Rada Programowa UTW APS, 

2) Samorząd Słuchaczy UTW APS. 

 

§ 13 

1. Rada Programowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku APS, zwana dalej Radą, jest 

powoływana przez Rektora APS spośród nauczycieli akademickich Uczelni na okres 

kadencji organów Uczelni.  

2. Rada składa się z 6 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego 

i sekretarza.  

3. Przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Rady wyznacza Rektor.  

4. Sekretarza Rady wybierają ze swego grona powołani członkowie Rady.  

5. Do zadań Rady należy:  

1) ustalanie strategii programowej i organizacyjnej działalności Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku APS, 

2) ocena i akceptacja programów oraz planów realizacyjnych zajęć, 

3) opiniowanie planów finansowych UTW APS, 

4) ocena działania kierownika UTW APS, o którym mowa w § 15,  

5) opiniowanie sprawozdań kierownika z działalności UTW APS. 

 

§ 14 

1. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze UTW APS. 

2. Samorząd Słuchaczy UTW APS działa przez starostów grup i Radę Samorządu 

Słuchaczy, zwaną dalej „Radą Samorządu’. 

3. Radę Samorządu w składzie 5 osób wybierają wszyscy słuchacze UTW APS. 

4. Kadencja Rady Samorządu trwa przez rok akademicki zajęć. 

5. Rada ze swojego składu wybiera przewodniczącego. 

6. Do zadań Rady Samorządu należy prezentowanie opinii, ocen i wniosków słuchaczy oraz 

inicjowanie i organizowanie dodatkowych form działania. 

 

§ 15 

1. Za funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej odpowiada kierownik, zwany dalej "kierownikiem UTW 

APS".  

2. Kierownik UTW APS jest powoływany i odwoływany przez Rektora.  

3. Powołanie kierownika UTW APS następuje na okres kadencji organów Uczelni. 

4. Kierownikiem UTW APS może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy 

doktora. 

5. Do zadań kierownika UTW APS należą w szczególności:  

1) przygotowanie programu i harmonogramu zajęć na każdy semestr zajęć w roku 

akademickim zgodnego ze strategią programową ustalaną przez Radę Programową, 
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2) zapewnienie obsady kadrowej do realizacji zajęć, 

3) zapewnienie warunków technicznych przeprowadzenia zajęć, 

4) przygotowywanie planów finansowych UTW APS, 

5) dysponowanie środkami finansowymi UTW APS, 

6) zawieranie, na podstawie pełnomocnictwa Rektora, umów z prowadzącymi zajęcia, 

7) opracowanie strategii promocyjnej UTW APS, 

8) proponowanie zmian w działalności UTW APS. 

6. Kierownik UTW APS  realizuje zalecenia Rady oraz współdziała z Samorządem 

Słuchaczy UTW APS. 

7. Kierownik UTW APS jest odpowiedzialny za działalność UTW APS przed Rektorem. 

8. Kierownik UTW APS składa raz do roku Rektorowi, zaopiniowane przez Radę, 

sprawozdanie z działalności UTW APS.  

9. Kierownik UTW APS kieruje pracą administracyjną UTW APS.  

 

§ 16 

1. Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku APS  jest finansowana z jego przychodów. 

2. Słuchacze UTW APS wnoszą roczną opłatę abonamentową za udział w UTW oraz opłaty 

za wybrane przez siebie zajęcia dodatkowe.  

3. Wysokość opłat proponuje kierownik UTW APS na podstawie sporządzonego kosztorysu 

na dany rok zajęć dydaktycznych, a zatwierdza Rektor. 

4. Przychodami UTW APS są:  

1) środki pochodzące z opłat wnoszonych przez słuchaczy, 

2) środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych, 

3) środki przyznane przez Rektora.  

5. Dla umożliwienia działania UTW APS Uczelnia:  

1) udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i sprzęt niezbędny do odbywania zajęć, 

2) zapewnia nieodpłatnie obsługę administracyjną i finansową działań UTW APS. 

 

§ 17 

Nadzór merytoryczny nad działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku APS sprawuje 

prorektor ds. kształcenia.  


