75.0200.77.2017
Zarządzenie nr 85
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 21 lipca 2017 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 17 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia Zasad Kształcenia
w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
Na podstawie § 27 ust. 4a Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam,
co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 40 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 kwietnia 2015 roku
w sprawie ustalenia Zasad Kształcenia w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
(z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zasady udziału w zajęciach JUTW określa umowa w sprawie uczestnictwa
w zajęciach w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku zawarta pomiędzy
uczestnikiem a Uniwersytetem Jagiellońskim. Wzór umowy stanowi załącznik do
zarządzenia.”;
2) w § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Uczestnicy JUTW, którzy byli obecni na 70% wykładów, otrzymują na zakończenie
roku akademickiego dyplomy ukończenia kursów, warsztatów i seminariów
w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.”;
3) w § 7:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uczestnicy JUTW zobowiązani są do zachowywania się w nieruchomościach
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w trakcie prowadzenia zajęć w sposób etyczny,
zgodny z zasadami współżycia społecznego oraz umożliwiający niezakłócone
prowadzenie zajęć dydaktycznych.”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków uczestników JUTW określa regulamin
Prawa i obowiązki uczestników JUTW uchwalony przez Radę NaukowoProgramową.”;
4) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8
1. Uczestnik JUTW nieprzestrzegający zasad porządkowych, zasad współżycia
społecznego lub zakłócający prowadzenie zajęć dydaktycznych może zostać

wyproszony przez prowadzącego zajęcia, który w takim przypadku sporządza notatkę
służbową o incydencie i przekazuje ją do Kierownika JUTW.
2. W przypadku niezastosowania się uczestnika JUTW zakłócającego zajęcia do decyzji
prowadzącego zastosowanie znajdują obowiązujące w Uniwersytecie Jagiellońskim
przepisy dotyczące zasad postępowania w przypadku wzywania i wkraczania na teren
Uniwersytetu Jagiellońskiego Policji i innych służb państwowych odpowiedzialnych
za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.”;
5) po § 8 dodaje się § 8a i § 8b w brzmieniu:
„§ 8a
1. Uczestnicy JUTW nieprzestrzegający zasad porządkowych, zasad współżycia
społecznego lub zakłócający prowadzenie zajęć dydaktycznych mogą zostać:
1) upomniani przez Kierownika JUTW na piśmie;
2) skreśleni z listy uczestników zajęć organizowanych przez JUTW.
2. Po otrzymaniu notatki służbowej o incydencie Kierownik JUTW wszczyna
postępowanie, o którym mowa w ust. 1, i podejmuje rozstrzygnięcie przy
uwzględnieniu wagi naruszenia zasad współżycia społecznego oraz porządku przez
uczestnika JUTW.
3. W przypadku wystąpienia ponownego incydentu z udziałem uczestnika JUTW, który
otrzymał pisemne upomnienie, Kierownik skreśla taką osobę z listy uczestników zajęć
organizowanych przez JUTW.
4. Od rozstrzygnięć Kierownika JUTW uczestnikowi przysługuje prawo odwołania do
właściwego Prorektora, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne.
5. Osoba skreślona z listy uczestników zajęć organizowanych przez JUTW z powodów
dyscyplinarnych nie ma prawa do ponownego przyjęcia na zajęcia organizowane przez
JUTW.
§ 8b
Uczestnicy JUTW nieprzestrzegający regulaminu oraz niniejszych Zasad, niewnoszący
opłat zgodnie z zarządzeniem Rektora UJ, nieuczestniczący w zajęciach, rozstrzygnięciem
Kierownika JUTW mogą zostać skreśleni z listy uczestników. Od rozstrzygnięcia
przysługuje odwołanie zgodnie z § 8a ust. 4.”;
6) dodaje się załącznik Umowa w sprawie uczestnictwa w zajęciach w Jagiellońskim
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego
zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Załącznik do zarządzenia nr 85 Rektora UJ z 21 lipca 2017 roku

Umowa nr……
w sprawie uczestnictwa w zajęciach
w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
zawarta w dniu: ………………………….. w Krakowie pomiędzy:
Uniwersytetem Jagiellońskim – Jagiellońskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku
z siedzibą w Krakowie, al. Mickiewicza 3, 31-120 Kraków, adres korespondencyjny:
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowanym przez Panią mgr Ewę Piłat – Kierownika
Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającą na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu ………………..,
nr ………………….
zwanym w treści umowy „JUTW”,
a
Panem/Panią ……………………………………, zamieszkałym/ą: …………………………
(adres do korespondencji: ………………………………………..), PESEL:………………..,
zwanym/ą w treści umowy „Uczestnikiem”
o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie zasad uczestnictwa Uczestnika w zajęciach
organizowanych przez JUTW oraz zasad ponoszenia przez Uczestnika opłat z tym
związanych.
§2
1. JUTW zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia, a Uczestnik zobowiązuje
się do uczestnictwa w kursie wiodącym ……………………………………………………..
2. Zajęcia w ramach kursu wiodącego, o którym mowa w ust. 1, trwają dwa semestry
i obejmują: obowiązkowy wykład w wymiarze dwóch godzin dydaktycznych w tygodniu
oraz nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe (ćwiczenia, warsztaty, wycieczki) organizowane
w ramach możliwości kadrowych i logistycznych przez JUTW. Harmonogram zajęć jest
dostępny na stronie internetowej JUTW pod adresem: www.utw.uj.edu.pl.
3. Uczestnik uprawniony jest również do uczestnictwa w innych niż objętych kursem
wiodącym, bezpłatnych i odpłatnych zajęciach dodatkowych znajdujących się w ofercie
edukacyjnej JUTW, zgodnie z harmonogramem zajęć dostępnym na stronie internetowej
JUTW.
4. Realizacja niektórych zajęć dodatkowych, o których mowa w ust. 3, uzależniona jest od
zgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników, określonej w ofercie.
§3
1. Regulamin kształcenia w JUTW oraz wysokość opłat określają szczegółowe przepisy
zawarte w: Zasadach Kształcenia w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku,
Regulaminie Praw i obowiązków uczestników Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz zarządzeniach Rektora UJ w sprawie wysokości i terminów uiszczania opłaty
rekrutacyjnej i opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia

w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Są one dostępne na stronie internetowej
JUTW pod adresem: www.utw.uj.edu.pl, zakładka „Kształcenie” i „Przepisy” oraz na
tablicach ogłoszeń znajdujących się w dyspozycji JUTW (w budynku Kolegium Śląskiego
i Collegium Novum).
2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią przepisów, o których mowa w ust. 1,
i zobowiązuje się do przestrzegania wynikających z nich zasad.
§4
1. Z tytułu uczestnictwa w zajęciach, o których mowa w § 2 ust. 1, Uczestnik zobowiązuje się
do uiszczenia czesnego za każdy semestr w kwocie ……………. zł (słownie:
………………..), w następujących terminach:
1) kwota …………. zł – płatna do dnia ………………;
2) kwota …………. zł – płatna do dnia ……………….
2. Uczestnik rekrutujący się na kursy organizowane przez JUTW po raz pierwszy w cyklu
szkoleniowym wynoszącym 3 lata, zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej,
bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w kwocie 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych), płatnej do
dnia …………………
3. Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty należnej z tytułu uczestnictwa
w odpłatnych zajęciach dodatkowych.
4. Wszystkie opłaty za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia w JUTW są
płatne w pełnej wysokości przelewem na indywidualny rachunek bankowy utworzony
w Systemie USOS:
nr rachunku ………………………………….
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na indywidualny rachunek bankowy
wskazany w ust. 4.
6. W przypadku wniesienia opłaty po upływie terminów, o których mowa w ust. 1, JUTW
naliczać będzie odsetki ustawowe za opóźnienie.
§5
1. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w wybranym przez siebie kursie wiodącym
oraz w wybranych zajęciach dodatkowych.
2. Uczestnictwo w innych odpłatnych oraz bezpłatnych zajęciach dodatkowych jest
uzależnione od możliwości organizacyjnych JUTW.
§6
1. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z zajęć określonych w § 2 ust. 1.
2. W terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych Uczestnikowi przysługuje
prawo zmiany wybranego kursu wiodącego, o którym mowa w § 2 ust. 1, pod warunkiem
wolnych miejsc na wybranym przez Uczestnika nowym kursie.
3. W przypadku dokonania zmiany kursu wiodącego JUTW zaliczy czesne zapłacone przez
Uczestnika na poczet zapłaty czesnego za uczestnictwo w zajęciach na nowym kursie
wiodącym.
§7
W przypadku konieczności skorzystania przez Uczestnika z urlopu studenckiego, uiszczone
przez niego opłaty za usługi edukacyjne mogą zostać zaliczone na poczet kolejnego semestru
zajęć na pisemny wniosek Uczestnika złożony w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
dydaktycznych.

§8
1. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
w trakcie zajęć w sposób etyczny, zgodny z zasadami współżycia społecznego oraz
umożliwiający niezakłócone prowadzenie zajęć dydaktycznych, a także do przestrzegania
Zasad Kształcenia w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz Regulaminu Praw
i obowiązków uczestników Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2. Uczestnik naruszający postanowienia ust. 1 może zostać pisemnie upomniany lub
skreślony z listy uczestników JUTW przez Kierownika JUTW.
§9
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Uczelni
związanych z realizacją niniejszej umowy, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
2. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia JUTW o każdej
zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie, w tym adresu
wskazanego jako adres do korespondencji, a także o zmianie numeru telefonu.
§ 10
1. Umowa zostaje zawarta na okres jednego roku akademickiego ………../…………………
2. Strony mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Wypowiedzenie powinno nastąpić
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Rozwiązanie umowy następuje w szczególności z dniem skreślenia Uczestnika JUTW
z listy uczestników.
§ 11
Każdorazowa zmiana treści umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnego
aneksu do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie strony.
§ 12
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać
polubownie, a w razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia spór poddany zostanie pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby powoda.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i innych aktów prawnych dotyczących kształcenia w JUTW.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
JUTW

UCZESTNIK

…………….…………

……………………………

