SENAT

UCHWAŁA NR 69 /2008
SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
WE WROCŁAWIU
z dnia 26 września 2008 r.
w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku
§1

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, zwany dalej UTW, został
powołany na podstawie uchwały Nr 68/2008 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia
26 września 2008 roku.
UTW jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
W skład Uniwersytetu Trzeciego Wieku wchodzi Oddział we Wrocławiu i Oddział w Bolesławcu.
§2
UTW prowadzi działalność w dziedzinie oświaty (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
ekonomicznych), kultury i zdrowia oraz profilaktyki gerontologicznej na rzecz dobrowolnie zrzeszonych
emerytów i rencistów.
Do grona słuchaczy, bez względu na wykształcenie, mogą kandydować:
- osoby, które ukończyły 55 rok życia w roku kalendarzowym, w którym zgłosiły się do UTW, a w
przypadku wolnych miejsc również osoby młodsze,
- osoby, które zakończyły działalność zawodową,
- osoby nie będące słuchaczami innego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
§3
Do zadań UTW należy w szczególności:
1. dbałość o zachowanie i powiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób
starszych,
2. edukacja ustawiczna seniorów poprzez:
- prowadzenie wykładów z różnych dziedzin nauki i techniki, ze szczególnym uwzględnieniem
nauk ekonomicznych,
- organizowanie zajęć z języków obcych i warsztatów komputerowych,
3. krzewienie kultury fizycznej pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów,
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4. aktywizacja społeczna poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami,
5. rozwijanie kół zainteresowań prowadzonych przez samych słuchaczy lub specjalistów z różnych
dziedzin.
§4
Zajęcia w UTW prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Ekonomicznego oraz inne osoby
wskazane przez Radę Naukową danego Oddziału UTW lub Pełnomocnika Rektora ds. UTW.
§5
Bezpośredni nadzór nad działalnością UTW sprawuje Prorektor ds. Dydaktyki.
§6
1. W Uniwersytecie Trzeciego Wieku działa Rada Koordynacyjna.
2. W skład Rady Koordynacyjnej wchodzą:
- Prorektor ds. Dydaktyki,
- Pełnomocnik Rektora właściwy ds. UTW dla Oddziału w Bolesławcu,
- Pełnomocnik Rektora właściwy ds. UTW dla Oddziału we Wrocławiu,
- przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów WSH, WSE, AE i UE we Wrocławiu,
- przedstawiciel słuchaczy Oddziału UTW w Bolesławcu,
- przedstawiciel słuchaczy Oddziału UTW we Wrocławiu.
3. Do zadań Rady Koordynacyjnej należy:
- określanie polityki programowej UTW,
- ustalanie ogólnych zasad naboru słuchaczy do UTW,
- projektowanie zmian w Regulaminie UTW,
- określanie zasad finansowych działania UTW.
4. Uchwały Rady Koordynacyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby jej członków.
§7
1. Działalnością Oddziału UTW operacyjnie kieruje Pełnomocnik Rektora ds. UTW. Pełnomocnika
Rektora ds. UTW powołuje Rektor na wniosek Prorektora ds. Dydaktyki spośród pracowników
naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego.
2. Zakres działania Pełnomocnika Rektora ds. UTW obejmuje całokształt spraw związanych z
działalnością UTW, a w szczególności:
a) organizowanie i nadzorowanie pracy UTW,
b) organizowanie zajęć,
c) ustalanie programów zajęć,
d) dokonywanie rozliczeń zajęć,
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e) reprezentowanie UTW wobec władz i jednostek organizacyjnych UE oraz - w zakresie pisemnego
upoważnienia Rektora – wobec władz i instytucji zewnętrznych,
f) odpowiedzialność materialną za powierzone mienie,
g) odpowiedzialność za gospodarkę finansową UTW,
h) opracowywanie planów i sprawozdań z działalności UTW,
i) odpowiedzialność za realizację postanowień Rady Naukowej.
§8
W każdym z Oddziałów UTW działa Rada Naukowa.
1. Rada Naukowa – odpowiednio dla Oddziału we Wrocławiu i Oddziału w Bolesławcu - jest
powoływana przez Rektora na okres kadencji władz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
2. W skład Rady Naukowej Oddziału we Wrocławiu wchodzą:
- Prorektor ds. Dydaktyki,
- Pełnomocnik Rektora właściwy ds. UTW – Oddział we Wrocławiu,
- przedstawiciel Wydziału Nauk Ekonomicznych,
- przedstawiciel Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów,
- przedstawiciel Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego,
- Kierownik Studium Nauki Języków Obcych,
- Kierownik Studium Wychowania Fizycznego,
- Kierownik Biura Karier i Promocji Zawodowej UE,
- dwaj przedstawiciele słuchaczy UTW wskazani przez Samorząd UTW.
Przedstawicieli w/w Wydziałów Uczelni na wniosek Dziekana wyznaczają Rady Wydziałów.
3. W skład Rady Naukowej Oddziału w Bolesławcu wchodzą:
- Prorektor ds. Dydaktyki,
- Pełnomocnik Rektora właściwy ds. UTW – Oddział w Bolesławcu,
- Przedstawiciel Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki,
- Kierownik Działu Informacji i Rozwoju przy Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki,
- dwaj przedstawiciele słuchaczy wskazani przez Samorząd UTW – Oddział w Bolesławcu.
Przedstawiciela Wydziału GRiT na wniosek Dziekana wyznacza Rada Wydziału.
4. Zadania i kompetencje Rady Naukowej to w szczególności:
- uchwalanie merytorycznego planu działalności UTW oraz nadzór nad jego realizacją,
- opiniowanie wniosków dotyczących struktury organizacyjnej UTW,
- opiniowanie rocznych sprawozdań Pełnomocnika Rektora ds. UTW przedkładanych Rektorowi i
Senatowi.
5. Uchwały Rady Naukowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby jej członków.
6. Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
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§9
1. Działalność UTW finansowana jest ze środków budżetu Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, wpłat słuchaczy oraz z innych źródeł.
2. Wysokość opłat za udział w zajęciach UTW będzie określana na początku każdego roku
akademickiego.
3. Opłata wpisowa wnoszona jest jednorazowo.
4. Nadzór finansowy nad działalnością UTW sprawuje Kwestor Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu.
§ 10
1. Słuchacze UTW danego Oddziału powołują Samorząd Słuchaczy.
2. Samorząd Słuchaczy działa na podstawie regulaminu wewnętrznego, określonego przez słuchaczy i
zatwierdzonego przez Prorektora ds. Dydaktyki, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Naukową
UTW.
3. Kadencja Samorządu Słuchaczy trwa dwa lata akademickie i wygasa z dniem powołania kolejnej
Rady Naukowej.
4. Wybory Samorządu Słuchaczy odbywają się na zebraniu ogólnym słuchaczy UTW w pierwszym
miesiącu roku akademickiego.
5. Spośród zgłoszonych kandydatów, w głosowaniu tajnym i powszechnym, wybiera się od 5 do 11
członków Samorządu Słuchaczy, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6. Do najważniejszych zadań Samorządu Słuchaczy należy:
- reprezentowanie interesów i stanowiska całej społeczności słuchaczy UTW,
- promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia,
- podejmowanie działań ułatwiających realizację edukacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych i
integracyjnych inicjatyw słuchaczy UTW.
§ 11
Słuchacze UTW mogą uczestniczyć na zasadach wolnego słuchacza we wszystkich wykładach
prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym. Każdorazowy udział w wykładzie jest uwarunkowany
dostępnością wolnych miejsc w sali wykładowej.
§ 12
Osoby posiadające ważną legitymację słuchacza UTW w UE mogą bezpłatnie korzystać z Czytelni i
Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego. Szczegółowe zasady korzystania określa Biblioteka.
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§ 13
Słuchacze UTW mogą bezpłatnie korzystać z dostępu do sieci bezprzewodowego Internetu na terenie
kampusu głównego UE we Wrocławiu.
§ 14
Do udziału w zajęciach ruchowych (gimnastycznych) i turystyczno-rekreacyjnych wymagane jest
przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w wybranym rodzaju zajęć lub oświadczenie słuchacza o braku takich przeciwwskazań.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Rektor
Prof. dr hab. Bogusław Fiedor
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