75.0201.53.2016
Decyzja nr 2
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 13 stycznia 2017 roku
w sprawie: powołania Zespołu ds. internacjonalizacji na kadencję 2016-2020
Na podstawie § 30 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego ustalam, co następuje:
§1
Powołuję Zespół ds. internacjonalizacji, zwany dalej „Zespołem”, na kadencję 2016-2020.
§2
Zespół działa w składzie:
1) prof. dr hab. Adam Jelonek – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
– przewodniczący;
2) prof. dr hab. Piotr Laidler – Wydział Lekarski UJ;
3) prof. dr hab. Bogdan Szlachta – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
UJ.
§3
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) budowa wysokiej jakości, atrakcyjnych dla cudzoziemców, programów studiów
pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia;
2) podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego;
3) inicjowanie zawierania międzyuczelnianych umów o współpracy;
4) zwiększenie liczby projektów edukacyjnych i naukowych realizowanych przez UJ
wspólnie z zagranicznymi partnerami (w szczególności w ramach programu „Horyzont
2020”);
5) zwiększenie liczby studentów zagranicznych studiujących w UJ (zarówno realizujących
pełny cykl kształcenia, jak i przyjeżdżających w ramach międzynarodowej wymiany
studenckiej);
6) zwiększenie zaangażowania Uniwersytetu w badania prowadzone poza granicami kraju
i z udziałem przedstawicieli szanowanych instytucji nauki;
7) zwiększenie liczby zagranicznych profesorów wizytujących, przyjeżdżających do UJ
z wiodących uczelni światowych;
8) usprawnienie i aktualizacja systemu gromadzenia informacji o programach kształcenia
w UJ, umowach międzynarodowych zawieranych przez UJ, o mobilności polskich
studentów oraz losach studentów zagranicznych – absolwentów UJ i polskich
absolwentów uczelni zagranicznych, a także o dostępnych programach stypendialnych;
9) koordynacja działań w zakresie udziału UJ w międzynarodowych i krajowych sieciach
naukowo-badawczych;

10) koordynacja zadań organizacyjnych podejmowanych przez UJ w ramach inicjatyw sieci
naukowo-badawczych oraz przepływu informacji wewnątrz UJ odnośnie
funkcjonowania sieci.
§4
Zespół realizuje swoje zadania w ścisłej współpracy z Prorektorem UJ ds. dydaktyki
i Prorektorem UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, stosownie do zakresu ich
kompetencji.
§5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

