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EKUMENICZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  

pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

 

Powtarzające się pytania kandydatów na EUTW 

 
Proszę o informację dotyczące: 
1) tematyki spotkań,  
2) co obejmuje cena wpisowego i opłata roczna czy będą dodatkowe opłaty za kursy  
3) gdzie będą odbywały się zajęcia,  
4) terminy rozpoczęcia/ zjazdów/ spotkań  
pozdrawiam, ……….. 
 

SZANOWNI PAŃSTWO! 

Ad.1) Spotkania na EUTW będą odbywały się w formie zajęć. 

Podstawowymi zajęciami na EUTW będą wykłady, seminaria, dyskusje plenarne i panelowe. 
Wykłady będą się odbywały raz w tygodniu we wtorki po południu, a dyskusje plenarne i panelowe w 
piątki po południu. 
 

1.Tematyką wykładów, a także dyskusji plenarnych i panelowych będą: 

- nauki humanistyczne i społeczne (historia, literatura, filozofia, socjologia, antropologia, historia 
religii, teologia i inne), 
- nauki  medyczne i przyrodnicze  (biologia, psychologia kliniczna,  gerontologia,  geografia i inne),    
- najnowsze osiągnięcia nauk  ścisłych i technicznych z dziedziny fizyki, chemii, astronomii, 
informatyki  i innych. 
Tematyka prowadzonych zajęć na seminariach pokrywa się z dziedzinami nauk wykładów. 
Zajęcia seminaryjne dają szanse pogłębiania i poszerzenia wiedzy i wymiany myśli w zakresie 
wybranych tematów z określonych dziedzin nauki. 
Ilość, jakość i dziedziny nauki, zależne będą od zainteresowań słuchaczy i inwencji Samorządu, ale nie 
mniej niż jedno seminarium tygodniowo. 
 

2. Poza podstawowymi zajęciami będą fakultatywne zajęcia, jak lektoraty i kursy informatyczne. 

Nauka języków obcych, przede wszystkim ma na celu, przypomnienie języka znanego z młodości lub 
okresu pracy zawodowej. Lektoraty odbywać się będą na trzech poziomach w zależności od stopnia 
zaawansowania słuchaczy. Nauka języków obcych jest częściowo odpłatna .Jakie języki obce i ile grup 
i na jakich poziomach będzie odbywać się edukacja, zależy od zainteresowania słuchaczy. Na 
początku rozpoczynamy naukę jęz. angielskiego,  jęz. niemieckiego i jęz. rosyjskiego. 
Zakres kursów będzie obejmował podstawy informatyki, obsługę Microsoft Office i Internetu oraz 
korzystania z telefonów komórkowych, a także związanych  z nimi innych współczesnych form 
komunikacji elektronicznej.  Jeśli będzie zainteresowanie Słuchaczy rozszerzeniem zakresu zajęć, to 
zostanie uwzględnione w ofercie. Kursy informatyczne są częściowo odpłatne.  
 

3. Oprócz zajęć podstawowych i fakultatywnych będą zajęcia w zespołach twórczych i 

samokształceniowych EUTW 

Praca w zespołach twórczych ma na celu m.in. wyzwalanie inicjatyw artystycznych. Stąd inicjatywa 
Słuchaczy organizowania się w takie Zespoły jak: literacki, sceniczny, chór uniwersytecki, malarski, 

szkołę rysunku i fotografii. Zajęcia zespołów twórczych odbywać się będą raz w tygodniu. 
Miejsca i terminy będą ogłaszane na tablicy ogłoszeń lub w programie zajęć. 
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4.Ponadto będą zajęcia z  gimnastyki i konsultacje z rehabilitacji ruchowej oraz zajęcia korygujące 

na pływalniach. Konsultacje odbywać się będą raz w tygodniu, a gimnastyka dwa razy w tygodniu. 
Wycieczki i spacery, a także zakup i rozprowadzanie biletów do kina, teatru, opery, operetki i 
Filharmonii będą realizowane w zależności od zapotrzebowania i inwencji słuchaczy. 

 

Ad.2)  Cena wpisowego  w wysokości 50,- zł. obejmuje koszty administracyjne i organizacyjne 
EUTW oraz legitymacji. 
Jest to opłata jednorazowa dokonana przy wypełnieniu deklaracji członkowskiej. 

Opłata roczna w wysokości 150,-zł. jest to składka członkowska, odnotowana w legitymacji, która 
upoważnia słuchacza do korzystania z praw i obowiązków członka EUTW, z których to składek jest 
finansowana działalność statutowa EUTW. 

Dodatkowe opłaty występują częściowo na działalność poza zajęciami podstawowymi i stanowią 
one tylko dopłatę do otrzymanych dotacji i opłat ze składek statutowych, np. do nauki języków 
obcych, kursów informatycznych, gimnastyki, wycieczek. 
 

Ad.3) Zajęcia będą odbywały się na pl, Małachowskiego w Lutheraneum w podziemiach 
kościoła Św. Trójcy i w Muzeum Etnograficznym na ul Kredytowej vis a vis kościoła. Poza 
zajęciami podstawowymi będą odbywały się zajęcia w różnych miejscach w Warszawie ale 
przede wszystkim w Śródmieściu, np. język angielski u Metodystów na pl. Zbawiciela. 
 
Ad.4) Pierwszy termin to inauguracja – Zarząd Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod 
patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie  uprzejmie zaprasza na uroczystą 
inaugurację roku akademickiego 2012/2013, która odbędzie się 23 października 2012 r.  o godzinie 
16.00 w Kościele Św. Trójcy na pl. Małachowskiego 1 w Warszawie. 

Drugie spotkanie za dwa tygodnie 6 listopada 2012 r.  o godz. 15:00 w Lutheraneum w 
podziemiach kościoła na pl. Małachowskiego. Będzie to spotkanie informacyjne, na którym 
wszyscy chętni uzyskają wyczerpujące informacje od Zarządu EUTW i osób funkcyjnych 
zajmujących się daną problematyką działalności EUTW.  
Stałe terminy spotkań na EUTW – każdy wtorek godz.15:00. i każdy piątek godz. 15:00 oprócz 
świąt i dni wolnych od pracy. 
Pozostałe terminy zajęć będą ogłaszane na tablicy ogłoszeń i przed każdym wykładem we 
wtorek i piątek oraz na stronie internetowej. Ponadto będą powielane różnego rodzaju ulotki 
informacyjne.  
 
ADRES: 
EKUMENICZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  
POD PATRONATEM  
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE 
UL. KREDYTOWA 4, 00-062 WARSZAWA 
TELEFON: 22 556-46-60 
E – MAIL : eutw@chat.edu.pl 
NR. KONTA BANKOWEGO: PKO BANK POLSKI SA, 15 ODDZIAŁ WARSZAWA 

Nr. 29102011560000730201236488    


