
Uchwała nr 83/VI/2012 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 27 czerwca 2012 
 
w sprawie: przekształcenia Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przyjęcia 

Regulaminu Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
 
 

 Na podstawie § 24 pkt. 6, § 66 i § 67 ust. 2 Statutu UJ Senat Uniwersytetu 

Jagiellońskiego uchwala co następuje: 
§ 1 

 

1. Z dniem  27 czerwca 2012 roku Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej 
JUTW przekształca się z jednostki administracji ogólnouczelnianej w pozawydziałową 
jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego podporządkowaną Prorektorowi 
UJ ds. dydaktyki. 

2. Zadaniem JUTW jest upowszechnianie kształcenia ustawicznego wśród osób 
nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 50 rok życia i deklarują chęć rozwoju 
intelektualnego. 

3. JUTW jest jednostką finansowaną z budżetu UJ oraz wpłat uczestników.  JUTW może 
pozyskiwać środki na swoją działalność z innych źródeł. 

 

§ 2 
 

Przyjmuje się Regulamin Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi UJ ds. dydaktyki. 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Regulamin  

Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
 

§ 1 
 

Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku (JUTW) jest pozawydziałową jednostką 
organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego, podporządkowaną prorektorowi UJ ds. 
dydaktyki.  

§ 2 
Celem działalności JUTW jest upowszechnianie kształcenia ustawicznego wśród osób 
nieaktywnych zawodowo poprzez: 

1) systematyczne pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki; 
2) szerzenie profilaktyki zdrowotnej; 
3) umożliwianie spędzania w sposób aktywny wolnego czasu;  



4) rozwijanie sprawności fizycznej uczestników JUTW; 
5) wspieranie działania kół zainteresowań prowadzonych przez samych słuchaczy lub 

specjalistów z różnych dziedzin. 
 

§ 3 
 

1. Uczestnikiem JUTW może być osoba, która ukończyła 50 rok życia, deklarująca chęć 
rozwoju intelektualnego. 

2. Uczestnictwo w JUTW nie powoduje związania z Uczelnią na zasadach formalnego toku 
studiów wyższych.  

3. Limit przyjęć do JUTW uzależniony jest w każdym roku od możliwości organizacyjnych, 
kadrowych i lokalowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

§ 4 
 

Organami JUTW są:  
1) Pełnomocnik Rektora UJ ds. Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 
2) Rada Naukowo-Programowa. 

 

§ 5 
 

1. W skład Rady Naukowo-Programowej wchodzą: 
1) Pełnomocnik Rektora UJ ds. JUTW – jako przewodniczący; 
2) pracownicy naukowo-dydaktyczni powołani przez Prorektora UJ ds. dydaktyki 

w liczbie nie większej niż 5 osób;  
3) 4 przedstawicieli uczestników JUTW (po 2 z każdego roku). 

2. Do zadań Rady Naukowo-Programowej należy w szczególności: 
1) uchwalanie planu działalności JUTW; 
2) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością JUTW; 
3) określanie polityki programowej JUTW; 
4) opiniowanie corocznych planów zajęć dydaktycznych; 
5) ustalanie ogólnych zasad naboru kandydatów do JUTW;  
6) określanie szczegółowych zasad organizacji i zaliczania zajęć oraz skreślania z listy 

uczestników; 
7) opiniowanie corocznego sprawozdania z działalności JUTW. 

3. Rada Naukowo-Programowa spotyka się co najmniej raz w semestrze. 
4. Decyzje Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy członków. 
5. Posiedzenia Rady Naukowo-Programowej zwołuje jej Przewodniczący. 

 

§ 6 
 

1. Pełnomocnika Rektora UJ ds. Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zwanego 
dalej Pełnomocnikiem JUTW, powołuje Rektor UJ, na wniosek prorektora UJ ds. 
dydaktyki po zasięgnięciu opinii Rady Naukowo-Programowej. 

2. Pełnomocnik JUTW: 
1) kieruje wszystkimi pracami związanymi z działalnością JUTW , w szczególności 

w zakresie  rekrutacji kandydatów do JUTW; prowadzenia spraw bieżących 
i dokumentacji uczestników; realizacji wykładów, seminariów, konwersatoriów; 
tworzenia nowych grup, sekcji; przygotowywania okolicznościowych uroczystości, 
publikacji; 

2) ustala coroczny plan i harmonogram zajęć dydaktycznych z podziałem na semestry; 
3) reprezentuje JUTW wobec władz i jednostek organizacyjnych UJ;  
4) reprezentuje JUTW w gremiach zajmujących się problematyką seniorów i kształcenia 



ustawicznego poza uczelnią, oraz – w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez 
Rektora UJ – wobec podmiotów zewnętrznych; 

5) inicjuje nowe zadania i kierunki rozwoju JUTW; 
6) przewodniczy posiedzeniom Rady Naukowo-Programowej; 
7) przedkłada prorektorowi UJ ds. dydaktyki, zaopiniowane przez Radę Naukowo-

Programową, roczne sprawozdanie z działalności JUTW; 
8) realizuje inne powierzone przez Rektora zadania. 

 

§ 7 
 

1. Zajęcia w JUTW, prowadzone w formie wykładów, seminariów i konwersatoriów, 
odbywają się według rocznych planów i harmonogramów zajęć, z podziałem na semestry. 

2. Uczestnicy JUTW mają prawo do organizowania samodzielnych form pracy za zgodą 
Pełnomocnika JUTW i pod jego nadzorem. 

 

§ 8 
 

1. Kandydat na uczestnika jest obowiązany do wniesienia opłaty wpisowej na początku roku 
akademickiego. 

2. Uczestnictwo w niektórych zajęciach dodatkowych (nieobowiązkowych) może wymagać 
wnoszenia przez uczestników dodatkowych opłat.  

3. Wysokość opłaty wpisowej oraz opłat za dodatkowe zajęcia zarządzeniem określa Rektor 
UJ. 

4. Uczestnik może wybrać dowolną ilość zajęć, w których pragnie uczestniczyć. 
5. Każdy uczestnik JUTW otrzymuje legitymację JUTW, a na zakończenie cyklu kształcenia 

dyplom jego ukończenia. 
6. Kształcenie w JUTW trwa dwa lata. 
7. W przypadku wolnych miejsc, absolwentowi JUTW przysługuje prawo do ponownego 

starania się o uczestnictwo w kolejnym cyklu kształcenia. 
 

§ 9 
 

1. Uczestnicy JUTW zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
2. Uczestnicy JUTW mają prawo korzystać z pomieszczeń i urządzeń Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w granicach, w jakich wynika to z realizacji programu zajęć. 
3. Uczestnicy JUTW mają prawo do korzystania z czytelni we wszystkich bibliotekach UJ, 

na zasadach określonych w regulaminach tych bibliotek. 
 

 
§ 10 

 

Przyjęcie, jak i skreślenie z listy uczestnika JUTW, nie jest decyzją w rozumieniu Kodeksu 
postępowania administracyjnego.  

§ 11 
 

JUTW finansowany jest z budżetu UJ oraz ze środków pochodzących z wpłat uczestników. 
JUTW może pozyskiwać środki na swoją działalność z innych źródeł. 

 

§ 12 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat UJ. 
 
 
 


