
Regulamin 

 

Uniwersytetu III Wieku 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie 

 

                            I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE 

      § 1 

Uniwersytet III Wieku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie, zwany dalej 

„Uniwersytetem” działa na podstawie Uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koszalinie. 

 

       § 2 

Umiejscowienie Uniwersytetu III Wieku w strukturach Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koszalinie określa „Regulamin Organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koszalinie wraz ze  „Schematem Organizacyjnym Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Koszalinie”  

§ 3 

 

Do głównych zadań Uniwersytetu należą:  

1. aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna słuchaczy, 

2. nabywanie i/lub poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z różnych 

dziedzin, 

3. rozwijanie  i zainteresowań, 

4. podtrzymanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej, 

5. szerzenie profilaktyki zdrowotnej 50+. 

 

§ 4 

1. Uniwersytet realizuje swoją działalność poprzez: 

1) wykłady, seminaria, warsztaty, dyskusyjne, ćwiczenia, konferencje naukowe, 

prelekcje, prezentacje multimedialne, panele dyskusyjne, ćwiczenia, 

2) spotkania z osobistościami życia naukowego, społecznego, politycznego                      

i kulturalnego, 

3) zajęcia praktyczne z zakresu kultury fizycznej i rekreacyjnej, wycieczki 

turystyczne i krajoznawcze, 



4) rozwijanie działalności w zespołach zainteresowań, 

5) współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności 

akademickiej, 

6) wydawanie zbiorów własnej twórczości. 

 

2. Uniwersytet może realizować zajęcia poza siedzibą   Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koszalinie. 

3. Uniwersytet może powołać spośród pracowników Uczelni radę naukowo-

programową. 

4. Działalność Uniwersytetu jest finansowana z wpłat uczestników oraz z budżetu 

Uczelni. 

5. Nadzór finansowy nad działalnością Uniwersytetu sprawuje Kwestor Uczelni. 

 

II WARUNKI PRZYJĘCIA I STUDIOWANIA 

 

§ 5 

 

1. Słuchaczem Uniwersytetu może zostać emeryt, rencista lub osoba z grupy wiekowej      

    50+ bez względu na poziom wykształcenia, jeżeli: 

1) złoży:  

a) kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1), 

b) deklarację uczestnictwa w wybranych zajęciach organizowanych w danym 

semestrze (załącznik nr 2), 

c) dokona  wpłaty na poszczególne semestry w określonym terminie. 

 

§ 6 

1. Każdy słuchacz może studiować dowolną liczbę semestrów. 

2. Słuchacze mogą uczestniczyć w dowolnej liczbie zajęć programowych 

organizowanych w danym semestrze, w ramach dokonanej opłaty. 

3. Wykaz zajęć programowych danego semestru jest przedstawienie słuchaczom                   

do wiadomości, co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 

4. Słuchacze Uniwersytetu mogą korzystać z zajęć ponadprogramowych. 

5. Zajęcia ponadprogramowe są dodatkowo płatne. Wysokość opłat zależy od liczby 

słuchaczy i charakteru zajęć. 

6. Do udziału w zajęciach ruchowych (gimnastycznych) i turystyczno – rekreacyjnych 

wymagane jest oświadczenie słuchacza o braku takich przeciwwskazań (załącznik            

nr 3). 

7. Opłata za zajęcia ponadprogramowe w przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie 

trwania zajęć lub nieobecności na zajęciach nie podlega zwrotowi. 

                   

 



 

 

      III.    PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY 

 

§ 7 

 

1. Słuchacze Uniwersytetu mają prawo do: 

1) zdobywania wiedzy, rozwijania  zainteresowań naukowych, kulturalnych, 

turystycznych oraz korzystanie w ramach zajęć programowych                                      

i ponadprogramowych  z pomieszczeń Uczelni jej wyposażenia i zbiorów 

bibliotecznych,  

2) udziału w pracach Samorządu Słuchaczy, 

3) posiadania  indeksu, który uprawnia do przebywania na terenie Uczelni, 

uczestnictwa w zajęciach i korzystania z biblioteki. 

2. Słuchacze Uniwersytetu są zobowiązani do: 

1) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, 

2) przestrzegania przepisów, praw obowiązujących w Uczelni oraz zwyczajów 

akademickich, 

3) postępowania zgodnie  z zasadami współżycia społecznego, 

4) poszanowania mienia Uczelni. 

 

3. Prawa słuchacza  wygasają w przypadku: 

1) rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu, 

2) nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego lub zachowania godzącego                  

w dobre imię Uniwersytetu lub Uczelni. 

3) niewniesienie wymaganych opłat w terminie. 

               

 IV SAMORZĄD SŁUCHACZY 

§ 8 

1. Słuchacze Uniwersytetu są reprezentowani przez Samorząd Słuchaczy, wybierany      

na początku każdego roku akademickiego spośród słuchaczy. 

2. Samorząd składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy 

przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. 

3. Samorząd Słuchaczy jest jednym reprezentantem interesów i wyrazicielem opinii 

ogółu słuchaczy. 

4. Samorząd ma prawo występowania z wnioskami dotyczącymi tematyki zajęć oraz             

w sprawach organizacyjnych Uniwersytetu. 

 

 



 

§ 9 

 

1. Słuchacze Uniwersytetu nie zdają egzaminu. 

2. Po zakończeniu każdego semestru słuchacz uzyskuje w indeksie potwierdzenie udziału 

w zajęciach. 

3. Decyzję o kontynuowaniu nauki na każdym semestrze słuchacz podejmuje po 

zakończeniu zajęć semestru bieżącego wypełniając nową deklarację semestralną 

wraz z dokonaniem opłat na nowy semestr.    

 

                          V. PRZEPISY  KOŃCOWE 

§ 10 

 

Słuchaczom Uniwersytetu nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów prawa             

o szkolnictwie wyższym. 


