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Regulamin Rady Słuchaczy 
Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej” 

 
 
 
 

§ 1. 
 

Uchwałą Zarządu Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej” powołana 
została Rada Słuchaczy, zwana dalej RS, której zadaniem jest merytoryczne wspomaganie 
działalności Zarządu oraz stanowienie łącznika między Zarządem a studentami. W celu określenia 
konkretnych zadań, obowiązków i praw rady, Zarząd, w oparciu o § 21 pkt 9 Statutu oraz § 7 pkt 9 
Regulaminu Zarządu, opracował Regulamin działania Rady Słuchaczy, zwany dalej RRS. 
 

§ 2. 
 
Członkami RS są osoby pełniące funkcję starostów na zajęciach z poszczególnych przedmiotów. 
Przewodniczącym rady może być dowolny członek uniwersytetu wyróżniający się aktywną 
postawą w działaniu na rzecz Stowarzyszenia.   
 

§ 3. 
 

Pracami RS kieruje przewodniczący, który zwołuje posiedzenia członków rady. Posiedzenia są 
protokołowane. Dla lepszego funkcjonowania RS przewodniczący może powołać swego zastępcę. 
Odwołanie z funkcji przewodniczącego rady następuje w przypadku złożenia rezygnacji przez 
członka lub na wniosek Zarządu. 

 
§ 4. 

 
Do obowiązków przewodniczącego RS należy: 

1. wysuwanie propozycji wprowadzania do programu edukacyjnego nowych przedmiotów 
2. udział w szkoleniach i konferencjach, które swym zakresem będą wpływać na działalność 

organizacji, jej rozwój i doskonalenie 
2. utrzymywanie stałego kontaktu ze starostami, którzy jako wyraziciele woli, poglądów i 

opinii słuchaczy uniwersytetu, mogą przekazywać przewodniczącemu RS swoje oddolne 
inicjatywy, pomysły i wnioski natury zarówno organizacyjnej, jak i merytorycznej 

3. inspirowanie pracy starostów tak, by ich rola w procesie nauczania była bardziej widoczna i 
bardziej kreatywna 

4. w przypadku konieczności zwołania Sądu Koleżeńskiego czuwanie nad sprawnym i 
obiektywnym jego działaniem 

5. czuwanie nad właściwym przepływem informacji między starostami grup przedmiotowych 
oraz monitorowanie ich działalności, a także stały kontakt informacyjny z sekretarzem 
Zarządu 

6. kompletowanie dzienników przedmiotowych, a po sprawdzeniu ich kompletności, 
przekazanie do archiwum znajdującego się w biurze organizacji 

7. przekazywanie i kompletowanie deklaracji kontynuowania nauki w następnym roku 
akademickim wypełnianych przez słuchaczy uniwersytetu 
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8. za pośrednictwem starostów przekazywanie i odbieranie pod koniec maja (jeśli zachodzi 
taka potrzeba to przeprowadzenie tej samej procedury w październiku następnego roku 
akademickiego) od członków uniwersytetu deklaracji dotyczących uczestnictwa w 
wybranych zajęciach w kolejnym roku akademickim  

9. przekazywanie i kompletowanie - za pośrednictwem starostów – dokumentów 
przeznaczonych dla słuchaczy lub wykładowców (ankieta, dyplom, program nauczania)     

10. minimum cztery razy w roku akademickim zwoływanie posiedzeń Rady Słuchaczy oraz stałe 
monitorowanie ich pracy. 

 
§ 5. 

 
Na prośbę lub wniosek Zarządu - w dalszej kolejności: Komisji Rewizyjnej, Rady Naukowo-
Programowej, a także każdego członka uniwersytetu - jak i również z własnej inicjatywy 
przewodniczący RS lub jego poszczególni członkowie mają prawo zabrać głos w kwestiach 
dotyczących ich zakresu obowiązków. Wskazać kwestie budzące kontrowersje i trudności, na jakie 
napotykają podczas realizacji zadań.                                                                      

 
§ 6. 

 
Członkowie RS są wyrazicielami woli studentów i mają prawo przedstawiać ją Zarządowi. Słuchacze 
RUTW „Wiem więcej” mogą powołać Sąd Koleżeński, w skład którego wchodzą członkowie RS, a 
który będzie pełnił rolę arbitra w sprawach spornych dotyczących uniwersytetu (§ 12. 
Regulaminu). 
 

§ 7. 
 
Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Zarządu 
Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej”.  

 
§ 8. 

 
Niniejszy Regulamin, przyjęty Uchwałą Zarządu nr 7 w tej sprawie z dn. 27.04.2015 r., obowiązuje z 
dniem jego uchwalenia. 
 


