75.0200.43.2015
Zarządzenie nr 40
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 17 kwietnia 2015 roku
w sprawie:

ustalenia Zasad Kształcenia w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz § 7a Regulaminu
Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyjętego uchwałą nr 83/VI/2012 Senatu
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. (z późn. zm.) w sprawie
przekształcenia Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przyjęcia Regulaminu
Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na wniosek Prorektora UJ ds. dydaktyki,
zarządzam, co następuje:
§1
Ustala się Zasady Kształcenia w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, zwane dalej
Zasadami.
§2
1. Uczestnikiem Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zwanego dalej JUTW,
może być osoba, która ukończyła 60. rok życia, legitymuje się co najmniej średnim
wykształceniem i deklaruje chęć rozwoju intelektualnego.
2. Uczestnictwo w JUTW nie powoduje związania z Uniwersytetem Jagiellońskim
na zasadach formalnego toku studiów wyższych.
§3
1. Kształcenie w JUTW trwa trzy lata.
2. Limit przyjęć do JUTW uzależniony jest w każdym roku od możliwości organizacyjnych,
kadrowych i lokalowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3. Rekrutacja kandydatów do JUTW odbywa się w czerwcu każdego roku i trwa
do wyczerpania limitu miejsc. Termin rekrutacji ogłaszany jest z miesięcznym
wyprzedzeniem na stronie internetowej JUTW oraz w gablotach JUTW.
4. Uczestnicy JUTW, którzy są w trakcie cyklu kształcenia i mają prawo do jego
kontynuowania, składają formularze rekrutacyjne w maju. Niezłożenie formularza
do końca maja uważa się za rezygnację z uczestnictwa w JUTW.
5. Kandydat na uczestnika JUTW jest obowiązany w dniach rekrutacji do złożenia
formularza rekrutacyjnego, okazania dokumentu potwierdzającego co najmniej średnie
wykształcenie, złożenia lub przesłania pocztą elektroniczną jednego zdjęcia
legitymacyjnego oraz do wniesienia opłaty rekrutacyjnej i czesnego na wygenerowane
w systemie USOS indywidualne konto bankowe.
6. Po wyczerpaniu limitu miejsc kandydaci przyjmowani są na listy rezerwowe. Przesunięcia
z list rezerwowych na listy uczestników JUTW odbywają się w październiku i lutym,
pod warunkiem zwolnienia miejsc przez osoby przyjęte do JUTW.

7. Absolwenci JUTW oraz osoby, które zrezygnowały z uczestnictwa w zajęciach w JUTW
w trakcie cyklu kształcenia, mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie tylko w przypadku
wolnych miejsc, po co najmniej rocznej przerwie. Przez wolne miejsca rozumie
się miejsca niezajęte podczas rekrutacji lub niepotwierdzone uiszczeniem opłaty
rekrutacyjnej oraz czesnego do 30 września danego roku w semestrze zimowym
i do 15 lutego w semestrze letnim.
§4
1. Zajęcia w JUTW, prowadzone w formie wykładów, seminariów, warsztatów
i konwersatoriów, odbywają się według rocznych kursów i harmonogramów zajęć,
z podziałem na semestry.
2. JUTW funkcjonuje w oparciu o autorski model kształcenia, przewidujący udział
uczestników w dwusemestralnych kursach wiodących.
3. Uczestnik samodzielnie wybiera w formularzu rekrutacyjnym jeden kurs wiodący
w jednym roku akademickim.
4. Uczestnik ma prawo do udziału w seminariach fakultatywnych i zajęciach dodatkowych,
których liczba jest uzależniona od możliwości kadrowych i lokalowych UJ.
5. Uczestnicy JUTW mogą pracować w samodzielnych kołach naukowych za zgodą
Pełnomocnika Rektora UJ ds. Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i pod jego
nadzorem.
6. Każdy uczestnik JUTW otrzymuje na początku roku akademickiego imienny identyfikator
ze zdjęciem, który jest obowiązany nosić na zajęciach.
7. Uczestnicy JUTW, którzy zakończyli udział w zajęciach z wynikiem pozytywnym,
otrzymują na zakończenie roku akademickiego dyplomy ukończenia kursów, warsztatów
i seminariów w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
§5
1. Zajęcia dydaktyczne w JUTW są finansowane z czesnego wnoszonego przez uczestników
raz na semestr.
2. Uczestnictwo w niektórych zajęciach dodatkowych (nieobowiązkowych) może wymagać
wniesienia przez uczestników dodatkowych opłat. Zajęciami dodatkowymi
są w szczególności kursy języków obcych oraz kursy komputerowe.
3. Kandydaci na uczestników JUTW obowiązani są do wniesienia jednorazowej opłaty
rekrutacyjnej.
4. Uczestnicy kontynuujący zajęcia nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej przy zapisywaniu
się na kolejny rok cyklu kształcenia.
5. Wysokość oraz terminy wnoszenia opłaty rekrutacyjnej i opłat za usługi edukacyjne
określa Rektor UJ w drodze zarządzenia.
6. Uczestnicy dokonują wpłat na swój indywidualny numer konta bankowego, który
otrzymują podczas rekrutacji.
7. Niewniesienie w terminie określonym w zarządzeniu Rektora UJ obowiązkowych opłat
za usługi edukacyjne powoduje skreślenie z listy uczestników JUTW.
8. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
§6
1. Uczestnik JUTW, który z przyczyn losowych zmuszony jest przerwać swój udział
w zajęciach, może się ubiegać o udzielenie urlopu od zajęć.
2. Urlop od zajęć może być udzielony na okres nie dłuższy niż dwa semestry. W celu
skorzystania z urlopu uczestnik JUTW zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku
do Pełnomocnika Rektora UJ ds. Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§7
1. Uczestnicy JUTW mają w szczególności prawo do:
1) korzystania z pomieszczeń i urządzeń Uniwersytetu Jagiellońskiego w granicach,
w jakich wynika to z realizacji programu zajęć;
2) korzystania z czytelni we wszystkich bibliotekach UJ, na zasadach określonych
w regulaminach tych bibliotek.
2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków uczestników JUTW określa regulamin Prawa
i obowiązki uczestników JUTW uchwalany przez Radę Naukowo-Programową.
§8
1. Uczestnicy JUTW zobowiązani są do przestrzegania niniejszych Zasad.
2. Uczestnicy JUTW nieprzestrzegający regulaminu oraz niniejszych Zasad, niewnoszący
opłat zgodnie z zarządzeniem Rektora UJ lub których zachowanie utrudnia prowadzenie
zajęć dydaktycznych, rozstrzygnięciem Pełnomocnika Rektora UJ ds. Jagiellońskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą zostać skreśleni z listy uczestników.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

