
Regulamin Akademii Każdego Wieku 

w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu  

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni 
 

1. Akademia Każdego Wieku (zwana dalej AKW) działa w Wyższej Szkole Administracji i 

Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (zwanej dalej WSAiB) w Centrum Edukacji 

Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni. 

 

2. Organizacją zajęć AKW, rekrutacją i obsługą słuchaczy oraz wykładowców zajmuje się 

Kierownik Centrum Edukacji Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni przy pomocy Specjalisty 

ds. Studiów. 

 

3. Do zadań AKW należy: 

- wspomaganie kształcenia dorosłych,  

- prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki,  

- przeciwdziałanie samotności, aktywizacja społeczna, 

- zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności słuchaczy. 

 

4. Dla osiągnięcia wyżej określonych zadań AKW organizuje: 

- wykłady z różnych dziedzin nauki mające na celu poszerzenie wiedzy i zainteresowań 

słuchaczy, 

- zajęcia warsztatowe w sekcjach zainteresowań, 

- lektoraty języków obcych,  

- praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej, 

- wycieczki turystyczne i krajoznawcze, 

- akcje informacyjne lub promocyjne propagujące działalność AKW, 

- inne formy zajęć. 

 

5. Działalność AKW jest finansowana z opłat za kształcenie wnoszonych przez słuchaczy. Na 

opłaty mogą składać się: 

- opłata rekrutacyjna, 

- opłata członkowska, 

- opłaty za udział w zajęciach warsztatowych, 

- odpłatność za wycieczki, 

- dowolne wpłaty członków, 

- darowizny osób fizycznych lub prawnych. 

 

6. Nauka w Akademii Każdego Wieku trwa jeden semestr i poprzedzona jest rekrutacją. 

 

7. Słuchaczem AKW może zostać każda osoba, która ukończyła czterdziesty rok życia. 

 

8. Do AKW zostaną przyjęte osoby, które złożą: 

- kwestionariusz osobowy, 

- deklarację wyboru zajęć warsztatowych, 

- dowody wpłat: opłaty rekrutacyjnej, członkowskiej, za warsztat. 

 

9. O przyjęciu do AKW decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

10. Rekrutacja przebiega w określonym wcześniej terminie. 

 



11. Dany warsztat zostanie uruchomiony, jeśli zbierze się minimalna  wymagana liczba 

uczestników. 

 

12. Wszystkie zmiany dotyczące złożonych dokumentów, a także zapisów muszą być 

składane w formie pisemnej. 

 

13. Członkowie AKW biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. Opłaty za 

zajęcia nie obejmują ubezpieczenia. 

 

14. Słuchacz AKW ma prawo do: 

- zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z 

pomieszczeń dydaktycznych Uczelni, pracowni komputerowych, zbiorów bibliotecznych 

WSAiB, itp., 

- uczestniczenia w wykładach i spotkaniach organizowanych przez WSAiB o charakterze 

otwartym. 

 

15. Członkostwo w AKW nie obliguje do korzystania z zajęć w ramach proponowanych 

słuchaczom warsztatów. 

 

16. Każdy słuchacz otrzymuje indeks Akademii Każdego Wieku w WSAiB w Gdyni. 

 

17. Ustanie członkostwa następuje poprzez: 

- zaleganie z opłatami, 

- złamanie Regulaminu AKW WSAiB w Gdyni, 

- dobrowolną pisemną rezygnację z zajęć. 

 

18. W przypadku rezygnacji wypływającej ze strony słuchacza, zwrot opłaty za zajęcia może 

nastąpić najpóźniej po pierwszych zajęciach. 

 

19. Za datę rezygnacji uznaje się datę wpływu pisemnej rezygnacji do Biura Centrum 

Edukacji Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni. 

 

20. W przypadku nie utworzenia danego warsztatu nastąpi zwrot wniesionej opłaty za 

warsztat. 

 

21. Opłaty za uczestnictwo w AKW regulowane są odrębnym regulaminem. 

 

22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów oraz tematów wykładów, a 

uczestnicy będą o takich zmianach informowani poprzez podany w Centrum Edukacji Uczelni 

E. Kwiatkowskiego w Gdyni adres e-mail oraz informację na stronie internetowej Akademii 

Każdego Wieku. 

 


