
 

Uniwersytet Medyczny                                                                          

im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu 

           

DOP- 180 /19                       

 

Zarządzenie Nr  58/19 

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 3 września 2019 roku 

 

w sprawie ustalenia Regulamin Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  

 

Na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się Regulamin Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie 

Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zgodny z załącznikiem do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi  ds. Promocji i Współpracy z Regionem. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

         REKTOR 

                                                                                                           

       prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

 



                                                                                                        Załącznik do zarządzenia nr 58/19 

                  z dnia 3 września 2019 r. 

 

Regulamin Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

                      w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  

 

§ 1 

Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Medycznym im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu zwany dalej „MUTW”, został powołany na podstawie Uchwały 

nr 191/2018 z dnia 26 września 2018 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu.   

§ 2 

1. MUTW prowadzi działalność edukacyjną w ramach kształcenia ustawicznego ze 

szczególnym uwzględnieniem zagadnień szeroko pojętych nauk medycznych i nauk o  zdrowiu 

na rzecz zrzeszonych w nim słuchaczy.  

2. Kształcenie słuchaczy w ramach MUTW nie stanowi studiów w rozumieniu ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, a słuchacze nie są studentami ani uczestnikami studiów w 

rozumieniu tej ustawy. Przyjęcie słuchacza do MUTW nie stanowi decyzji administracyjnej w 

rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.  

 

§ 3 

Do zadań MUTW należy w szczególności:  

1) dbałość o zachowanie i wzrost intelektualnej oraz psychicznej sprawności osób starszych.  

2) edukacja ustawiczna seniorów poprzez prowadzenie wykładów, warsztatów, prelekcji, 

badań profilaktycznych  z różnych dziedzin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem nauk 

medycznych, historii nauk medycznych.  

3)aktywizacja społeczna, poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.  

4. rozwijanie sekcji zainteresowań prowadzonych przez samych słuchaczy lub specjalistów z 

różnych dziedzin.  

5) rozwijanie współpracy z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku.  

 

 



§ 4 

1. Zajęcia w MUTW prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, studenci zrzeszeni w organizacjach i kołach naukowych 

Uniwersytetu, specjaliści z innych uczelni, pracownicy ośrodków naukowych, podmiotów 

leczniczych.   

2. Prowadzący zajęcia mogą je realizować nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem określonym w 

umowach zawieranych z Uniwersytetem.  

3. Słuchacze MUTW prowadzący wykłady i zajęcia fakultatywne w MUTW realizują je 

nieodpłatnie.  

§ 5 

Bezpośredni nadzór nad działalnością MUTW sprawuje Pełnomocnik Rektora ds. Medycznego 

Uniwersytetu  Trzeciego Wieku. 

§ 6 

1. Działalność MUTW finansowana jest ze środków budżetu Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz opłat wniesionych przez słuchaczy.  

2. Wysokość jednorazowego wpisowego za udział w zajęciach MUTW i zasady ich wnoszenia 

określane są zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu.  

3. Za udział w niektórych zajęciach może być ustalona opłata dodatkowa. O wysokości opłaty 

i rodzaju zajęć , za które jest pobierana słuchacze zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem.  

 

§ 7 

1.Kształcenie w ramach MUTW odbywa się w trakcie roku akademickiego. 

2.Limit przyjęć na dany rok akademicki ustala Pełnomocnik Rektora ds. Medycznego 

Uniwersytetu III Wieku, w porozumieniu z Rektorem.  

3.Warunkiem uczestniczenia w zajęciach MUTW jest:  

a)  złożenie „Karty zgłoszenia” stanowiącej załącznik do Regulaminu,  

b) wniesienie jednorazowego wpisowego.   

 

§ 8 

Sekretariat Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieści się w Dziale Promocji i Karier.   

 



 


