75.0201.41.2021
Decyzja nr 43
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 8 października 2021 roku
w sprawie: nieuruchamiania studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022 z powodu
niewypełnienia dolnego limitu przyjęć
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) w związku z § 17 ust. 2 pkt 2
załącznika nr 1 do uchwały nr 48/V/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja
2020 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów
magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia (z późn. zm.) postanawiam, co następuje:
§1
Z powodu niewypełnienia dolnego limitu przyjęć wymaganego do uruchomienia studiów,
określonego w uchwale nr 48/V/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2020
roku (z późn. zm.) nie uruchamia się w roku akademickim 2021/2022 studiów pierwszego
stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wymienionych
w załączniku do niniejszej decyzji.
§2
Zobowiązuje się jednostki organizacyjne UJ odpowiedzialne za organizację studiów, które
w wyniku niniejszej decyzji nie zostaną uruchomione, do złożenia w kwesturze wniosków
o zwrot wniesionych przez kandydatów opłat za studia niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. Jacek Popiel

Załącznik do decyzji nr 43 Rektora UJ z dnia 8 października 2021 r.

Studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
nieuruchamiane w roku akademickim 2021/2022
I. Studia prowadzone w języku polskim nieuruchamiane w roku akademickim
2021/2022
1. Stacjonarne studia pierwszego stopnia:
a) język ukraiński w biznesie i turystyce – Wydział Filologiczny,
b) studia nad Indiami i Azją Południową – Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych.
2. Niestacjonarne studia pierwszego stopnia:
a) bezpieczeństwo narodowe – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
b) język i kultura Rosji – Wydział Filologiczny.
3. Niestacjonarne jednolite studia magisterskie:
farmacja – Wydział Farmaceutyczny.
4. Stacjonarne studia drugiego stopnia:
a) biofizyka molekularna i komórkowa – Wydział Biochemii,
i Biotechnologii,
b) etyka – Wydział Filozoficzny,
c) rosjoznawstwo – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
d) studia nad buddyzmem współczesnym – Wydział Filozoficzny,
e) zarządzanie zasobami przyrody – Wydział Biologii.

Biofizyki

5. Niestacjonarne studia drugiego stopnia:
język i literatura Rosji – Wydział Filologiczny.
II. Studia prowadzone w języku obcym nieuruchamiane w roku akademickim 2021/2022:
Stacjonarne studia drugiego stopnia:
a) Advanced Materials and Nanotechnology – Wydział
i Informatyki Stosowanej,
b) Comparative Heritage Studies – Wydział Polonistyki,
c) Ecology and Evolution – Wydział Biologii.

Fizyki,

Astronomii

