
REGULAMIN UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU 

AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 

 

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Marynarki Wojennej (zwany dalej UTW) jest 

pozawydziałową jednostkę działającą na podstawie Zarządzenie Rektora  - 

Komendanta AMW. 

2. Celem działania UTW AMW jest: 

- podtrzymywanie aktywności intelektualnej słuchaczy; 

- zapoznanie słuchaczy ze specyfiką morskiej uczelni wojskowej; 

- upowszechnianie tradycji Marynarki Wojennej. 

3. Słuchaczem może zostać każda osoba (bez względu na wykształcenie), która: 

- ukończyła 50 rok życia; 

- pragnie pogłębiać swoją wiedzę; 

- pobierze, wypełni i złoży u Kierownika UTW zgłoszenie; 

- uiści opłatę wpisową i semestralną; 

- złożenie jednego zdjęcia w formacie legitymacyjnym. 

4. W przyjęciu na Uniwersytet obowiązuje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu 

dostępnych miejsc. 

5. Zgłoszenie do uczęszczania na zajęcia UTW jest bezterminowe, jednak obejmować 

musi minimum jeden semestr. Słuchacz może przerwać uczęszczanie na zajęcia na 

określoną przez siebie liczbę semestrów, co nie powoduje jego skreślenia z listy.  

W czasie zgłoszonej nieobecności  słuchacz nie ma obowiązku wnoszenia opłaty.  

6. Słuchacz na pierwszych zajęciach otrzymuje przepustkę uprawniającą go do 

poruszania się po terenie Uczelni. 

7. Słuchacze UTW mogą korzystać z Biblioteki AMW na zasadach obowiązujących 

studentów i pracowników Uczelni po odbyciu szkolenia bibliotecznego 

organizowanego na początku każdego roku akademickiego.  

8. Zaliczenie każdego semestru kończy się wpisem do indeksu. 

9. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nie stosuje się w stosunku do słuchaczy. 

10. Rektor – Komendant powołuje 5 osobową Radę Programową oraz Kierownika UTW, 

który podlega prorektorowi właściwemu do spraw kształcenia. 

11. W skład Rady Programowej może wejść dodatkowo przedstawiciel słuchaczy 

Uniwersytetu.   

12. Ustanie członkostwa następuje: 

- po złożeniu pisemnej rezygnacji; 

- w przypadku nie wniesienia w terminie wymaganych opłat; 

- w wyniku nieprzestrzegania Regulaminu; 



- w wyniku zachowania nie licującego z godnością słuchacza. 

13. Po ustaniu członkostwa słuchacz ma obowiązek rozliczyć się z Biblioteką AMW oraz 

zwrócić przepustkę i kartę biblioteczną pod rygorem grzywny określonej innymi przepisami.  


