załącznik do uchwały Senatu UG nr 50/04 ze zm.

REGULAMIN
GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

§1
Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej GUTW, jest ogólnouniwersytecką
pozawydziałową jednostką organizacyjną podporządkowaną Prorektorowi ds. Kształcenia,
utworzoną w celu upowszechniania kształcenia ustawicznego wśród osób nieaktywnych zawodowo.

§2
1. Do zadań GUTW należy:
1) aktywizacja intelektualna i społeczna słuchaczy GUTW,
2) prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki,
3) promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki gerontologicznej.
2. Dla osiągnięcia powyższych zadań GUTW organizuje:
1) wykłady z różnych dziedzin nauki, sztuki, kultury i techniki,
2) zajęcia seminaryjne w sekcjach zainteresowań,
3) akcje informacyjne lub promocyjne propagujące działalność GUTW.
3. GUTW współpracuje:
1) z innymi uczelniami wyższymi,
2) z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w całym kraju,
3) z Polskim Towarzystwem Gerontologicznym oraz z innymi organizacjami w kraju i za
granicą realizującymi cele pokrewne z celami GUTW.
4. GUTW może prowadzić filie poza siedzibą Uczelni.
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§3
Słuchaczem GUTW może być osoba deklarująca chęć rozwoju intelektualnego, która ukończyła
50 lat.
Limit przyjęć do GUTW jest uzależniony w każdym semestrze od możliwości organizacyjnych,
kadrowych i lokalowych Uniwersytetu Gdańskiego.
Kandydat na słuchacza GUTW zobowiązany jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej
w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora oraz do wypełnienia zgłoszenia, którego wzór
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Słuchacz może wybrać dowolną liczbę przedmiotów, w których pragnie uczestniczyć. Zapisy na
zajęcia są uzależnione od limitu miejsc.
Każda osoba wstępująca w poczet słuchaczy GUTW zobligowana jest do dokonania opłaty
semestralnej oraz opłat za zajęcia dodatkowe w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora,

ogłoszonym przed rozpoczęciem rekrutacji na dany rok akademicki. W ciągu 14 dni od momentu
rozpoczęcia zajęć, słuchacz może zgłosić rezygnację i otrzyma wówczas zwrot wniesionych
opłat (z wyłączeniem opłaty rekrutacyjnej).
6. GUTW może organizować dodatkowe zajęcia. Warunkiem uczęszczania na zajęcia z oferty
dodatkowej jest posiadanie indeksu słuchacza GUTW.
7. Słuchacz GUTW otrzymuje indeks oraz dyplom ukończenia GUTW, które mają charakter
symboliczny.
8. Uczestnik GUTW ma prawo do korzystania z czytelni Biblioteki UG.
9. Po zakończeniu semestru, słuchacz otrzymuje wpisy do indeksu.
10. Rok akademicki kończy się oficjalnym wręczeniem dyplomów.
§4
1. W GUTW działa powołana przez Rektora pięcioosobowa Rada Programowa, która:
1) sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością GUTW,
2) inicjuje kierunki rozwoju i nowe zadania GUTW.
2. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego.
§5
1. Zajęcia w GUTW są prowadzone w formie wykładów, seminariów i konwersatoriów.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Gdańskiego,
innych uczelni wyższych oraz specjaliści.
3. GUTW może prowadzić kursy z dziedziny kultury i sztuki na zasadach określonych przez Radę
Programową.
§6
W celu zapewnienia obsługi administracyjnej jednostki funkcjonuje Biuro GUTW.
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§7
GUTW finansowany jest ze środków pochodzących z wpłat słuchaczy.
GUTW może pozyskiwać środki na swoją działalność z innych źródeł.
Działalność GUTW jako pozawydziałowej jednostki ogólnouniwersyteckiej jest uwzględniana w
planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Gdańskiego.
Dysponentem środków finansowych GUTW jest Prorektor ds. Kształcenia lub z jego
upoważnienia kierownik Biura GUTW.
Osoby zatrudnione w Biurze GUTW są pracownikami etatowymi UG wynagradzanymi ze
środków własnych Uczelni na zasadach ogólnych dotyczących pracowników Uczelni.

§8
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego.

