REGULAMIN
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku jest
jednostką ogólnouczelnianą działającą na podstawie uchwały senatu z dnia
22.06.2010 roku.
2. UTW prowadzi działalność w dziedzinie oświaty, kultury, zdrowia oraz szeroko
rozumianej profilaktyki gerontologicznej na rzecz dobrowolnie zrzeszonych osób
starszych.
3. Do zadań UTW należy między innymi:
 Podtrzymywanie i powiększanie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności
osób starszych.
 Edukacja ustawiczna seniorów poprzez prowadzenie wykładów z różnych
dziedzin nauki, organizowanie zajęć z języków obcych i rozmaitych warsztatów.
 Aktywizacja społeczna poprzez rozwijanie kontaktów między społecznościami
i tworzenie pozarodzinnych więzi.
4. Zapisy do UTW przeprowadzane są dwa razy w roku na semestr zimowy:
(wrzesień/październik) oraz na semestr letni (styczeń/luty).
5. Słuchaczem może zostać każdy kto ukończył 50 rok życia, a w przypadku wolnych
miejsc również osoby młodsze.
6. Kandydat na Słuchacza zobowiązany jest do:
 Wypełnienia ankiety osobowej.
 Dostarczenia dwóch zdjęć o wymiarze 37x45 mm bez nakrycia głowy.
 Wypełnia deklaracji uczestnictwa.
 Dokonania opłaty za zajęcia podstawowe - 40 złotych za semestr.
 Dokonanie opłaty za wskazane w deklaracji uczestnictwa zajęcia warsztatowe.
7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z zajęć na UTW, złożonej przed dniem
rozpoczęcia się zajęć w danym semestrze, Słuchaczowi przysługuje zwrot dokonanej
opłaty w pełnej wysokości.
8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z zajęć na UTW złożonej po dniu rozpoczęcia
się zajęć na danym semestrze należność Uczelni z tytułu opłaty za zajęcia za dany
semestr ustalona zostanie proporcjonalnie do okresu uczestnictwa przez Słuchacza w
danym semestrze (niezależnie od faktu, czy Słuchacz uczęszczał na zajęcia), z
zastrzeżeniem, iż:
a) w przypadku, gdy rezygnacja nastąpi do 14-dnia danego miesiąca włącznie –
należność Uczelni ustalana jest za okres do końca miesiąca poprzedzającego dany
miesiąc,
b) w przypadku, gdy rezygnacja nastąpi po 14-dniu danego miesiąca – należność
Uczelni ustalana jest za okres do końca danego miesiąca, zaś w pozostałym zakresie –
wpłacona kwota opłaty za zajęcia podlegać będzie zwrotowi.
9. Wpłat dokonuje się za semestr z góry, nie później niż do dnia rozpoczęcia wybranych
zajęć w semestrze, a nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat.
10. Warunkiem rozpoczęcia zajęć warsztatowych jest powstanie grupy minimalnej liczby
osób określanej w Zarządzeniu Rektora w sprawie ustalenia wysokości opłat za
zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku na dany semestr.
11. Prawem Słuchacza jest wybór dowolnej ilości zajęć warsztatowych, w których chce
uczestniczyć.

12. Słuchacz otrzymuje indeks w którym potwierdzane będzie uczestnictwo w zajęciach
(bez egzaminów i ocen).
13. Indeks i dyplom ukończenia UTW mają charakter symboliczny.
14. Słuchacz przyjął do wiadomości, iż złożenie deklaracji jest równoznaczne z
zawarciem przez Słuchacza z Ateneum-Szkołą Wyższą w Gdańsku umowy o
uczestnictwo w wykładach oraz wybranych zajęć warsztatowych (pod warunkiem ich
uruchomienia). Złożenie deklaracji wiąże się zatem z obowiązkiem do wnoszenia
opłat, o których mowa w Zarządzeniu Rektora Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku na
dany semestr na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

