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Regulamin uczestnictwa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku 

  

 

I. Postanowienia ogólne 

 

     § 1  

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej UTW, działa na rzecz mieszkańców Miasta 

        Czeladź. 

2. Koordynatorem projektu pn. UTW na terenie Czeladzi jest Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi. 

       § 2 

Uczestnikiem UTW może zostać każda osoba z terenu Gminy Czeladź, zwana dalej 

Słuchaczem, która chce poszerzyć swoją wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki oraz 

spędzić czas wolny w aktywny sposób. 

      § 3 

Warunkiem uczestnictwa w programie UTW jest wypełnienie przez słuchacza deklaracji 

uczestnictwa i złożenie jej u koordynatora ds. UTW w Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Czeladzi. 

      § 4 

1. Zgłoszenia i zapisy słuchaczy UTW odbywają się we wrześniu każdego roku. 

2. Słuchaczy obowiązuje coroczny zapis na kolejny rok akademicki. 

          § 5 

Rok akademicki składa się z minimum 10 godzin wykładów, odbywających się w ciągu 

dwóch semestrów: zimowego i rozpoczynającego się od października i letniego 

rozpoczynającego się od lutego każdego roku. 

       § 6 

UTW może wybrać spośród swoich członków Samorząd Studencki. 

II. Cel i zakres działania UTW 

       § 7 

Celem UTW jest organizacja działalności dydaktycznej o charakterze otwartym, która ma  

zapewnić: 

1. pozytywny wpływ na jakość życia Słuchaczy   

2. aktywizację społeczną , intelektualną, psychiczną i fizyczną Słuchaczy UTW 

3. prowadzenie edukacji z różnych  dziedzin życia 

4. rozwijanie zainteresowań i umiejętności w formie warsztatów 

5. przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia 

6. rozwijanie pozytywnych kontaktów interpersonalnych. 



  

 

2 

 

III. Organizacja działalności 

         § 8 

1. Podstawową formą działalności dydaktycznej UTW są wykłady. 

2. Tematyka wykładów określana jest przez koordynatora UTW z uwzględnieniem 

propozycji słuchaczy. 

3. W przypadku zainteresowania Słuchaczy UTW organizuje również zajęcia 

warsztatowe. 

4. Zajęcia z UTW prowadzą nauczyciele akademiccy uczelni wyższych oraz wybitni 

praktycy. 

5. UTW prowadzi również dla swoich słuchaczy kursy, a także działalność w zakresie 

propagowania kultury i sztuki i organizuje wycieczki, których koszty ponoszą 

słuchacze. 

6. Koordynator zastrzega sobie zmiany terminów , miejsca i tematyki zajęć. 

Każdorazowo, po dokonaniu zmiany, odpowiednia informacja jest zamieszczona na 

stronie internetowej UTW, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz przekazywana 

bezpośrednio zainteresowanym osobom drogą telefoniczną oraz e- mailem. 

7. Słuchacze są zobowiązani uczęszczać na wykłady. 

8. Po zakończeniu roku akademickiego Słuchacze otrzymują dyplomy Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku. Dyplom jest wydawany osobom, które mają minimum 70 %  

zaliczonej obecności na zajęciach wykładowych. 

IV Opłaty UTW 

         § 9 

1. Udział w wykładach organizowanych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest 

bezpłatny. 

2. Zgłaszając swój udział w zajęciach warsztatowych ( kursy językowe, komputerowe, 

gimnastyka itp.)organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach UTW, 

Słuchacz zobowiązany jest do pełnego uczestnictwa w zajęciach w pełnym wymiarze 

godzin , w terminach ustalonych przez organizatora. W przypadku braku uczestnictwa 

w zajęciach przekraczającego 50 % zaplanowanych zajęć, zobowiązany jest do 

pokrycia kosztów organizacji zajęć i materiałów szkoleniowych. 

V. Postanowienia końcowe 

         § 10 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 września 2016 r. 


