Uchwała nr 70/IX/2020
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie: ustalenia programów studiów podyplomowych

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwala,
co następuje:
§1
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego ustala programy studiów podyplomowych:
1) Antropologia sądowa w praktyce;
2) Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – Antibiotic Stewardship;
3) Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie;
4) Biostatystyka - podstawy statystyki w badaniach medycznych;
5) Geriatria i opieka długoterminowa;
6) Koloproktologia praktyczna;
7) Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej;
8) Medycyna bólu;
9) Medycyna ekstremalna i medycyna podróży;
10) Medycyna górska;
11) Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii;
12) Podstawy psychoterapii;
13) Psychogeriatria z elementami neuropsychologii;
14) Psychoonkologia w praktyce klinicznej;
15) Szczegółowe zagadnienia psychoterapii;
16) Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna;
17) Podyplomowe studia z biologii molekularnej;
18) Biologia sądowa;
19) Chemia dla nauczycieli;
20) Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych;
21) Badania kliniczne produktów leczniczych;
22) Enologia;

23) Farmacja przemysłowa;
24) Kosmetologia praktyczna;
25) Osoba wykwalifikowana w kontroli jakości produktu leczniczego i wyrobu medycznego;
26) Trychologia w kosmetologii;
27) Podyplomowe studia dla tłumaczy;
28) Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie;
29) Systemy informacji geograficznej UNIGIS;
30) Podyplomowe studium muzeologiczne;
31) Analiza biznesowa;
32) Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu;
33) Programowanie urządzeń mobilnych;
34) Testowanie oprogramowania;
35) Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej;
36) Edytorstwo – Redakcja tekstu;
37) Nauczanie języka polskiego jako obcego;
38) Podyplomowe studium retoryki;
39) Studia literacko-artystyczne;
40) Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu;
41) Administracja publiczna;
42) Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie;
43) Finanse publiczne – prawo i praktyka;
44) Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów;
45) Prawo dowodowe;
46) Prawo karne materialne i procesowe. Wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie;
47) Prawo karne skarbowe i gospodarcze;
48) Prawo medyczne i bioetyka;
49) Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe;
50) Prawo umów w obrocie profesjonalnym i konsumenckim;
51) Prawo własności intelektualnej;
52) Prawo zamówień publicznych;
53) Studia prawa pracy;

54) Dyplomacja kulturalna;
55) Międzysektorowe projekty społeczno-kulturowe;
56) Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka;
57) Zarządzanie projektami biznesowymi w Chinach;
58) Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia;
59) Kontrola zarządcza w organizacjach publicznych;
60) Lean Management oraz Lean Office;
61) Menedżer sportu;
62) Przedsiębiorczość dla nauczycieli;
63) Psychologia transportu;
64) Public relations;
65) Zarządzanie i audyt;
66) Zarządzanie i przywództwo w oświacie;
67) Zarządzanie kulturą;
68) Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego;
69) Zarządzanie zakupami w biznesie;
70) Zarządzanie zasobami ludzkimi
- które stanowią załączniki od 1 do 70 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

