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załącznik do zarządzenia nr 153/2016 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15grudnia 2016 roku 

 

Regulamin Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
działającego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu  

  
§ 1 

Zadaniem Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest zapewnienie osobom dorosłym, bez 
względu na ich formalne wykształcenie, płeć, status zawodowy i stan zatrudnienia, możliwości 
pogłębiania wiedzy, umiejętności i rozwijania aktywności społecznej, poprzez:  
- organizowanie i prowadzenie wykładów i zajęć praktycznych (sekcyjnych);  
- upowszechnienie wiedzy związanej ściśle z profilem Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu, poprzez realizację programu kształcenia zgodnego z hasłem przewodnim „Człowiek 
i Środowisko”;  
- organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych i rehabilitacyjnych;  
- prowadzenie działalności zdrowotnej i kulturalnej wśród osób starszych – stworzenie okazji do 
efektywnego wykorzystania czasu wolnego i integracji społecznej;  
- stwarzanie możliwości integracji społeczności lokalnych; 
- współprace z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku.  
 

§ 2 
1. Słuchaczem Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku może być osoba, która:  
- w wymaganym terminie złoży formularz zgłoszeniowy i wniesie ustaloną opłatę rekrutacyjną;  
- nie jest członkiem innego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
2. Słuchaczy Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku obowiązuje godne zachowanie, 
wzajemna życzliwość i tolerancja.  
3. Słuchacze Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymują imienny identyfikator 
potwierdzający fakt bycia słuchaczem.   

§ 3 
Słuchacze Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rekrutowani są zgodnie z kolejnością 
zgłoszeń, z uwzględnieniem limitu dostępnych miejsc. Wymagane jest coroczne zadeklarowanie 
dalszego bycia słuchaczem oraz kontynuowania nauki.  

§ 4 
Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi działalność w zakresie:  
- aktywizacji intelektualnej słuchaczy (wykłady, seminaria, kursy, zajęcia praktyczne);  
- aktywizacji kulturalnej słuchaczy (zajęcia teatralne, warsztaty malarskie i fotograficzne, kursy 
układania kwiatów, pielęgnacja ogrodów, wyjścia na koncerty, do kina, opery i teatru);  
- aktywizacji fizycznej (gimnastyka rehabilitacyjna, pływanie rehabilitacyjne, aqua aerobic, 
zdrowy kręgosłup, joga, siłownia, kurs tańca towarzyskiego, turystyka);  
- edukacji w zakresie języków obcych (lektoraty);  
- technologii informacyjnych.  

§ 5 
1. Osoby zakwalifikowane do grona słuchaczy Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
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zobowiązane są do terminowego wnoszenia opłaty semestralnej oraz należności za wybrane 
dodatkowe zajęcia praktyczne (sekcyjne).  
2. Słuchacze uczęszczający na zajęcia sportowo – rehabilitacyjne zobowiązani są do zapoznania 
się z Regulaminem uczestnictwa w sekcji sprawnościowo – rekreacyjnej.  
 

§ 6 
Zajęcia Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się w roku akademickim 
podzielonym na dwa semestry.  

§ 7 
Słuchacze Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymują dyplom ukończenia danego roku 
akademickiego. 

§ 8 
Wykładowcami i prowadzącymi zajęcia praktyczne, organizowane w ramach Otwartego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mogą być pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu i innych uczelni wyższych, a także inne wykwalifikowane osoby. Wykłady  
i zajęcia praktyczne mogą również prowadzić sami słuchacze Otwartego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.  

§ 9 
W Otwartym Uniwersytecie Trzeciego Wieku działają:  
- Dyrektor Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zwany dalej Dyrektorem;  
- Sekretarz Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zwany dalej Sekretarzem;  
- Rada Programowa, zwana dalej Radą;  
- Samorząd Słuchaczy.  

§ 10  
1. Dyrektora Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku powołuje Rektor Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu. 
2. Dyrektor Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podlega Rektorowi. Pracę Dyrektora 
Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nadzoruje Prorektor ds. studenckich i edukacji.  
3. Do obowiązków Dyrektora Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku należy  
w szczególności:  
- przygotowanie programu i harmonogramu zajęć na każdy semestr w danym roku akademickim;  
- zapewnienie wykładowców i osób prowadzących zajęcia praktyczne;  
- zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć;  
- prowadzenie gospodarki finansowej Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
i podejmowanie decyzji finansowych w uzgodnieniu z Kwestorem Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu.  
4. Dyrektor Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku składa raz do roku Rektorowi 
zaopiniowane przez Radę Programową sprawozdanie z działalności Otwartego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, realizuje zalecenia Rady oraz współdziała z Samorządem Słuchaczy.  
5. Dyrektor Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy realizacji zadań finansowych działa 
na podstawie pełnomocnictwa Rektora.  

§ 11 
1. Rada Programowa Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jest powoływana przez Rektora 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
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spośród nauczycieli akademickich Uczelni na okres kadencji organów jednoosobowych Uczelni.  
2. Rada składa się z 5 osób oraz przewodniczącego:  
1) Prorektor ds. studenckich i edukacji – przewodniczący;  
2) przedstawiciel Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt;  
3) przedstawiciel Wydziału Przyrodniczo – Technologicznego;  
4) przedstawiciel Wydziału Medycyny Weterynaryjnej;  
5) przedstawiciel Wydziału Nauk o Żywności;  
6) przedstawiciel Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.  
3. Sekretarza Rady wybierają ze swego grona członkowie Rady.  
4. Rada zbiera się, co najmniej raz w każdym semestrze.  
5. Do obowiązków Rady należy współdziałanie z Dyrektorem w zakresie organizacji i realizacji 
programu Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
 

§ 12 
1. Samorząd Słuchaczy tworzą słuchacze Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
2. Samorząd Słuchaczy Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działa przez starostów grup  
i Radę Samorządu Słuchaczy, zwaną dalej Radą Samorządu.  
3. Starostowie grup są wybierani spośród uczestników zajęć sekcyjnych.  
4. Radę Samorządu w składzie 3 osób wybierają wszyscy słuchacze Otwartego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.  
5. Kadencja samorządu trwa jeden rok.  
6. Do najważniejszych zadań Samorządu Słuchaczy należy:  
- reprezentowanie interesów całej społeczności słuchaczy Otwartego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku;  
- występowanie z propozycjami nowych wykładów i zajęć sekcyjnych;  
- prowadzenie działań mających na celu aktywizację i promowanie zdrowego stylu życia wśród 
słuchaczy Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;  
- realizację zadań i inicjatyw w ścisłej współpracy z Dyrektorem Otwartego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.  
7. Samorząd ze swojego składu wybiera przewodniczącego, który ma prawo do udziału  
w posiedzeniach Rady Programowej Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z głosem 
doradczym.  

§ 13 
1. Działalność Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku finansowana jest ze środków 
pochodzących z opłat wnoszonych przez słuchaczy, środków przeznaczonych na ten cel przez 
Uczelnię oraz środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.  
2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dla umożliwienia prowadzenia działań przez 
Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku, udostępnia pomieszczenia i sprzęt niezbędny do 
odbywania zajęć.  
3. Słuchacze Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wnoszą opłaty wpisowe oraz opłaty 
semestralne za zajęcia sekcyjne na konto bankowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 
Opłaty semestralne za zajęcia sekcyjne mogą być również wpłacane gotówką na kwitariusz  
w siedzibie Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  



 

4 

4. Wysokość opłaty wpisowej, o której mowa w ust. 3, ustala Rektor na wniosek Dyrektora 
Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
5. Wysokość opłat semestralnych za zajęcia sekcyjne, o których mowa w ust. 3, ustala Dyrektor 
Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na początku każdego semestru, zgodnie ze stawkami 
godzinowymi określonymi dla prowadzących zajęcia, liczbą godzin zajęć w semestrze i liczbą 
słuchaczy uczęszczających na dane zajęcia.  
6. Osoby prowadzące zajęcia otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy zawartej  
z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, reprezentowanym przez Dyrektora Otwartego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.  
7. Nad prawidłowością operacji finansowych sprawuje nadzór Kwestor Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu.  

§14 
1. Słuchacz Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku traci prawo uczestniczenia w zajęciach  
w następstwie:  
1) niewniesienia opłat w wyznaczonym terminie;  
2) wykluczenia spowodowanego naruszeniem norm współżycia społecznego.  
2. Decyzję o skreśleniu podejmuje Dyrektor, na wniosek lub po konsultacji z Samorządem 
Słuchaczy.  
3. Osoba o której mowa w ust. 1 może odwołać się od decyzji o skreśleniu do Prorektora ds. 
studenckich i edukacji w ciągu 14 dni.  

§ 15 
Zmiany do Regulaminu Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wprowadzane są 
Zarządzeniem Rektora.   


