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Regulamin Przyrodniczego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
 
 
  § 1 
1. Przyrodniczy Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej „PUTW”, jest skierowany do osób, 

które ukończyły edukację lub działalność zawodową a chcą poszerzać swoją wiedzę oraz 
rozwijać aktywność intelektualną i społeczną. 

2. Kształcenie w ramach PUTW nie stanowi studiów w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, a uczestnicy PUTW nie posiadają statusu studenta.  

 
§ 2 

Celem działania PUTW jest: 
1) prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej głównie do osób starszych; 
2) aktywizacja społeczna i intelektualna seniorów poprzez stymulowanie ich rozwoju 

osobowego oraz stworzenie warunków do nawiązania i rozwijania kontaktów 
interpersonalnych; 

3) rozbudzanie oraz pielęgnowanie zainteresowań i pasji; 
4) poprawa jakości życia osób trzeciego wieku po zakończeniu przez nich działalności 

zawodowej; 
5) budowanie wizerunku UPP jako uczelni społecznie odpowiedzialnej;  
6) rozwijanie współpracy z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku.  

 
§ 3 

1. Zajęcia w ramach PUTW są prowadzone przez nauczycieli akademickich i innych 
pracowników UPP, pracowników emerytowanych, a także osoby spoza UPP pod warunkiem 
zapewnienia wysokiego poziomu zajęć.   

2. Tematyka zajęć jest związana w szczególności z działalnością dydaktyczną i naukową UPP, 
przy czym dopuszcza się organizowanie zajęć obejmujących inne zagadnienia szczególnie 
istotne dla seniorów. 

3. Edukacja w ramach PUTW odbywa się semestralnie, trwa od 1 października do 31 stycznia 
dla semestru zimowego oraz od 1 marca do 30 czerwca dla semestru letniego. 

4. Szczegółowy rozkład zajęć jest dostępny w Centrum Kształcenia Ustawicznego, zwanym dalej 
„CKU”, przed rozpoczęciem każdego semestru oraz publikowany na stronie internetowej 
PUTW. 

 
§ 4 

1. Podstawową formą prowadzenia zajęć są wykłady i prelekcje. 
2. Wstęp na wykłady i prelekcje jest wolny a zajęcia są bezpłatne. 
3. Oferta zajęć jest skierowana głównie do osób, które ukończyły 50 rok życia, jednak  

w przypadku wolnych miejsc możliwe jest uczestnictwo również osób młodszych. 
4. W ramach  PUTW organizowane są również warsztaty, wycieczki edukacyjne lub inne zajęcia 

praktyczne, na które wymagane są wcześniejsze zapisy z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. 
5. Dopuszcza się możliwość pobierania opłat za zajęcia, o których mowa w ust. 4. Wysokość 

opłaty nie może przekroczyć kosztów prowadzenia zajęć. 

 
§ 5 

1. Nadzór merytoryczny nad działalnością PUTW sprawuje Prorektor ds. studiów. 
2. Organizację oraz obsługę administracyjną PUTW zapewnia CKU, w szczególności poprzez: 

1) promowanie działalności PUTW; 
2) prowadzenie biura PUTW; 
3) proponowanie tematyki zajęć; 



 

4) ustalanie harmonogramu oraz organizowanie zajęć;  
5) współpracę z prowadzącymi zajęcia; 
6) drukowanie oraz dystrybuowanie ulotek i plakatów z semestralnym rozkładem zajęć; 
7) kontakt z uczestnikami PUTW. 

3. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust 2, CKU współpracuje z instytucjami 
zewnętrznymi wspierającymi seniorów, w tym z Centrum Inicjatyw Senioralnych, Miejską Radą 
Seniorów, Strażą Miejską, Policją oraz innymi organizacjami non-profit. 

 
§ 6 

PUTW działa w oparciu o finansowanie jego kosztów administracyjnych przez UPP oraz może 
korzystać z finansowania zewnętrznego w postaci środków pozyskiwanych w ramach projektów 
lub z wpłat jego słuchaczy. 

 
 

 

 

 

 

 


