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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie
przy Uniwersytecie Rzeszowskim
35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16 C
budynek A-1, poziom -2, lokal 026
tel. 17 872 29 11, 17 872 29 10
biuroutw@univ.rzeszow.pl; www.ur.edu.pl/studenci/utw

Nie ma dla nas lepszego leku
nad Uniwersytet Trzeciego Wieku!

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie powo³ano uchwa³± Senatu WSP w 1983 roku i
obecnie Uchwa³± Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 26 stycznia 2012 r. dzia³a jako Studium
Otwarte UR.
Celem UTW jest permanentne dokszta³canie i kszta³cenie doros³ych 55+ nieaktywnych
zawodowo, rozbudzanie ich aktywno¶ci intelektualnej, spo³ecznej, psychicznej i fizycznej oraz
upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej.
Powy¿sze cele realizowane s± poprzez:
cotygodniowe wyk³ady ogólne dla wszystkich s³uchaczy,
seminaria tematyczne,
zajêcia dodatkowe w sekcjach, klubach i grupach: jêzykowych, komputerowyych,
artystyczno-kulturalnych, sportowo-turystycznych.
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S³uchaczem UTW-UR mo¿e zostaæ osoba 55+ nieaktywna zawodowo (emeryt, rencista konieczno¶æ okazania aktualnej legitymacji ZUS), która z³o¿y deklaracjê cz³onkowsk± wraz ze
zdjêciem, op³aci wpisowe - 20 z³ i sk³adki na dany rok akademicki - 80 z³ oraz bêdzie aktywnie
uczestniczyæ w zajêciach. Osoby80+ op³acaj± wpisowe 10 z³ i sk³adkê roczn± - 20 z³. Udzia³ we
wszystkich zajêciach nie jest obowi±zkowy. Zajêcia dodatkowe s± czê¶ciowo p³atne.
S³uchacz otrzymuje legitymacjê UTW-UR z potwierdzon± wa¿no¶ci± na dany rok akademicki,
króra uprawnia do uczestnictwa w zajêciach UTW, korzystania z biblioteki UR oraz do zni¿ek na
niektóre imprezy i koncerty w Rzeszowie.
Wyk³ady ogólne odbywaj± siê w auli g³ównej Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. Rejtana 16 C we
wtorki w godz.17.00 - 18.30; seminaria - w ¶rody o godz. 16.00 w sali 248 bud.A-0 UR. Zajêcia
w grupach odbywaj± siê wg odrêbnego harmonogramu.
Biuro UTW mie¶ci siê w Rzeszowie ul. Rejtana 16 C, poziom -2, lokal 026
i jest czynne w: poniedzia³ki 10.00-14.00, wtorki 13.00-17.00, ¶rody 10.00-14.00;
tel.178722911, 178722910;
adres mailowy: biuroutw@univ.rzeszow.pl.
Zapisy s³uchaczy przyjmowane s± w Biurze UTW-UR w godzinach otwarcia:
18.09.-18.10.2017.(Isem.) i
01.02.-15.02.2018.(IIsem.), sk³adki
kontynuuj±cych
uczestnictwo musz± byæ op³acone do 31.10.2017.(Isem.) i 28.02.2018.(IIsem.).
Wp³aty sk³adek tylko poprzez konto: Bank Handlowy S.A. 60 1030 1508 0000 0008 1775 8265 z
opisem:
Uniwersytet Trzeciego Wieku - Uniwersytet Rzeszowski, 35-959 Rzeszów ul. Rejtana 16 C, sk³adka
rok akad. 2017/2018, imiê i nazwisko, numer legitymacji.
Harmonogramy zajêæ, bie¿±ce komunikaty i og³oszenia oraz wszelkie informacje wywieszane s±
na tablicy og³oszeñ w biurze UTW, podawane w komunikatach przed wyk³adami od godz.16.45
oraz zamieszczane s± na naszej stronie internetowej: www.ur.edu.pl/studenci/utw.
S³uchacze maj± swój Samorz±d i wybierany Zarz±d. Grupy s³uchaczy mog± organizowaæ nowe
sekcje, zespo³y zajêciowe, imprezy wg w³asnych potrzeb i mo¿liwo¶ci zabezpieczenia
pomieszczeñ i prowadz±cego. W dzia³alno¶ci spo³ecznej jest zasada samoorganizacji dzia³añ,
samofinansowania dzia³alno¶ci oraz poszukiwanie sponsorów.

Nasza historia.
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie przy Uniwersytecie Rzeszowskim jest jednym z najstarszych
i jednym z najwiêkszych w Polsce.
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15 listopada 1983 r. ukonstytuowa³a siê Rada Za³o¿ycielska, której przewodnicz±c± zosta³a pani
Genowefa Kruczek-Kowalska i Uchwa³± Senatu Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej z 12 grudnia 1983 r.
powo³ano Uniwersytet Trzeciego Wieku przy tej uczelni. Formalna inauguracja pierwszego roku
akademickiego odby³a siê 14 lutego 1984 r., dokona³ jej Rektor WSP, prof. dr hab. Józef Lipec.. Po
kolejnych zmianach UTW sta³ siê Studium Otwartym pod nazw± Uniwersytet Trzeciego Wieku przy
WSP w Rzeszowie - Uchwa³a Senatu z 18.04.1992 r., a nastêpnie Studium Otwartym Uniwersytetu
Rzeszowskiego o nazwie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie - Uchwa³a Senatu UR z 18.04.2002
r. Ten status potwierdzi³a Uchwa³a Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 26.01.2012 r.
W Rzeszowie z inicjatyw± powo³ania uniwersytetu trzeciego wieku wyst±pi³a pani Genowefa
Kruczek-Kowalska, która zostaje pierwsz± przewodnicz±c± Samorz±du UTW i funkcjê tê pe³ni³a od
1983 roku przez 24 kolejnych lat. Przeprowadza uniwersytet przez zmiany organizacyjne i wnosi
niebywa³y wk³ad w funkcjonowanie UTW poprzez sw± aktywno¶æ i umiejêtno¶ci organizacyjne, nadaje
kierunek podstawowym dzia³aniom: zdobywanie wiedzy, udzia³ w dyskusjach naukowych,
organizowanie spotkañ literacko-poetyckich, spotkañ integracyjnych, organizacjê ró¿nych sekcji, w
których s³uchacze mog± realizowaæ swoje potrzeby i pasje, w szczególno¶ci malarskie i ¶piewacze. Staje
siê kreatork± cotygodniowych wyk³adów prowadzonych na wysokim poziomie przez pracowników
naukowych WSP/UR ze wszystkich wydzia³ów i Politechniki Rzeszowskiej z szerokiego spektrum
wiedzy. Dba o systematyczny wzrost liczby s³uchaczy i w³±czanie ich w ¿ycie naukowo-kulturalne
miasta. Nawi±za³a wspó³pracê z rzeszowskimi instytucjami kulturalnymi. Dokumentuje dzia³alno¶æ
UTW wydaj±c 7 Biuletynów oraz 3 Ksiêgi Pami±tkowe z okazji 15-lecia, 20-lecia i 25-lecia. Od 2007 r.
pani Genowefa Kruczek-Kowalska jest Honorow± Staro¶cin± UTW oraz nadal aktywnie uczestniczy w
¿yciu UTW.
Kolejnymi Staro¶cinami by³y: Ludmi³a Korga (2007-2008), Zofia Prokop (2008-2009), Teresa Draus
(2009-2011) i Danuta Kamieniecka-Przywara od 20011 r. do chwili obecnej.
Opiekunami UTW z ramienia uczelni byli: prof. Stefan Reczek, prof. Janusz Homplewicz, prof. Józef
Po³æwiartek, prof. Marek Zin, a obecnie dr hab.prof.UR Andrzej Bonusiak.
G³ównym celem dzia³alno¶ci UTW jest permanentne dokszta³canie i kszta³cenie ludzi doros³ych,
nieaktywnych ju¿ zawodowo, rozbudzanie ich aktywno¶ci intelektualnej, spo³ecznej, psychicznej
i fizycznej oraz upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej.
Przez wiele lat cel ten realizowany by³ przede wszystkim poprzez wyk³ady ogólne , które w miarê
systematycznie odbywa³y siê raz w tygodniu.
Obecnie odbywaj± siê one co wtorek o godz. 17.00 w du¿ej auli UR, która mo¿e pomie¶ciæ ok. 300 osób,
a ich tematyka obejmuje szeroki zakres z ró¿nych dziedzin nauki. W roku akad. 2013/2014 reaktywowana
zosta³a Rada Programowa, w sk³ad której wchodz± pracownicy naukowi reprezentuj±cy wszystkie
Wydzia³y UR, co pozwala jeszcze bardziej wzbogaciæ i urozmaiciæ tematykê wyk³adów. Ze wzglêdu na
liczny udzia³ s³uchaczy i du¿e zainteresowanie t± form± edukacji, w roku 2014 ruszy³y tematyczne
seminaria z poszczególnych dziedzin wiedzy dla wê¿szych grup zainteresowanych dan± problematyk±,
które odbywaj± siê w ma³ej auli w godzinach popo³udniowych w poniedzia³ki lub ¶rody.
Do wyk³adów do³±czy³y zajêcia dodatkowe w grupach zainteresowañ: chór, malarstwo, gimnastyka,
które pocz±tkowo prowadzone by³y w kameralnych grupach, gdy¿ i liczebno¶æ UTW przez d³ugie lata
nie przekracza³a 100 s³uchaczy. Sytuacja diametralnie zaczê³a siê zmieniaæ ok. 7 lat temu, gdy do UTW
corocznie zaczê³o siê zapisywaæ nawet do 400 s³uchaczy, spor± czê¶æ tej liczby stanowi³y osoby na
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wcze¶niejszej emeryturze, a wiêc i o du¿ej jeszcze aktywno¶ci fizycznej i intelektualnej. I to pod ich
potrzeby zwi±zane z aktywnym funkcjonowaniem w ¿yciu publicznym i spo³ecznym, powstawa³y
kolejne grupy zajêciowe.
Obecnie dla 818 czynnych s³uchaczy UTW na 1046 zapisanych, funkcjonuje ok. 71 grup zajêciowych
i klubów zainteresowañ w 4 sekcjach, których pracê koordynuj± poszczególni cz³onkowie zarz±du.
Sekcja artystyczno-kulturalna: chór Cantilena, klub malarstwa (3 grupy), klub rêkodzie³a (2 grupy), klub
fotografowania (4 grupy), klub filmowy, Dyskusyjny Klub Ksi±¿ki, Klub Melomana, Klub Seniora 80+.
Sekcja rekreacji sportowo-turystycznej: gimnastyka (10grup), rowery stacjonarne, cantienica, qi gong
(czi kung), tenis sto³owy, klub bryd¿owy, grupy taneczne (4).
Sekcja jêzyków obcych: jêzyk angielski (17), j.francuski (1), j.hiszpañski |(1), j.niemiecki (2), j.w³oski
(4).
Sekcja komputerowa - 17 grup.
Struktury UTW s± otwarte dla nowych grup i klubów, zainteresowani s³uchacze mog± organizowaæ siê
zgodnie ze swoimi potrzebami, pasjami itp. podejmuj±c wysi³ek logistyczny, tym samym partycypuj±c
w ¿yciu UTW.
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