
 

Uchwała nr 23/IV/2019 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 24 kwietnia 2019 roku 

w sprawie: zawieszenia rekrutacji na wybrane studia jednolite magisterskie oraz studia 

pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 oraz zmiany 

uchwały nr 115/XII/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 

2018 roku  

Działając na podstawie art. 28 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), ustala się, co następuje: 

§ 1 

W związku z podjęciem przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 27 marca 2019 roku 

uchwały nr 16/III/2019 w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2019/2020 kierunków 

studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim, w uchwale nr 115/XII/2018 Senatu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie dostosowania uchwał w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów 

pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów 

olimpiad stopnia centralnego, wprowadza się następujące zmiany: 

1) zawiesza się nabór oraz anulowaniu ulegają warunki i tryb naboru, w tym limity przyjęć, 

ustalone na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020: 

a) przez Wydział Filozoficzny kierunek: psychologia, niestacjonarne jednolite studia 

magisterskie, określone w załącznikach 5 i 6, w części E11; 

b) przez Wydział Chemii kierunek: ochrona środowiska, stacjonarne studia pierwszego 

stopnia, określone w załącznikach 5 i 6, w części C4; 

c) przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR kierunek: weterynaria, 

stacjonarne studia jednolite magisterskie, określone w załącznikach 5 i 6, w części R1; 

d) przez Wydział Studiów Międzynarodowych  kierunek: Asia-Europe Relations: 

Exploring Business Opportunities, stacjonarne studia drugiego stopnia, określone w 

załącznikach 7 i 8, w części L12. 

2) w załącznikach 5-8, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, w części Ł2, 

wartość w kolumnie „kierunek”, otrzymuje brzmienie: „ekonomia”. 

3) w załącznikach 7 i 8, na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, w części: 

F5, F6, F9, F10, wartość w kolumnie „profil kształcenia”, otrzymuje brzmienie: „O”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  


