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WPROWADZENIE
Szanowni Państwo,
jak co roku, oddajemy w Państwa ręce sprawozdanie z działalności
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sprawozdaniu za 2020 rok zachowaliśmy
układ treści stosowany w poprzednich latach, co umożliwia analizę dokonań
społeczności Uniwersytetu w ujęciu dynamicznym. Zakres danych ujętych
w sprawozdaniu obejmuje informacje na temat: władz Uniwersytetu, działalności Senatu, spraw organizacyjnych, spraw studenckich i doktoranckich,
sytuacji kadrowej, prowadzonych badań naukowych, współpracy międzynarodowej, finansów, prowadzonych inwestycji i remontów, spraw socjalnych,
a także aktywności wybranych jednostek organizacyjnych.
Należy podkreślić, że rok 2020 był dla Uniwersytetu rokiem pełnym
wyzwań, szczególnie ze względu na trwającą pandemię COVID-19.
Zapewnienie kontynuacji działalności w odniesieniu do wszystkich obszarów
aktywności Uniwersytetu, a więc procesu dydaktycznego, prowadzenia
badań naukowych, współpracy z otoczeniem a także organizacji wewnętrznej
wymagało zmiany dotychczasowych, tradycyjnych metod pracy i ich
zastąpienia formami pracy zdalnej. Informacje przedstawione w sprawozdaniu potwierdzają, że wprowadzone w Uniwersytecie rozwiązania
organizacyjne pozwoliły, mimo pandemii, zachować ciągłość działania a także
realizować z powodzeniem naszą misję i cele.

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim
– system do transmisji mobilnych
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1. WŁADZE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KADENCJI 2016–2020 i 2020–20241
KADENCJA 2016–2020
W okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. władzę rektorską
sprawowali:
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak – Rektor UJ
prof. dr hab. Armen Edigarian – Prorektor UJ ds. dydaktyki
prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki – Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. Stanisław Kistryn – Prorektor UJ ds. badań naukowych
i funduszy strukturalnych
prof. dr hab. Dorota Malec – Prorektor UJ ds. rozwoju
prof. dr hab. Jacek Popiel – Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej

Wydział Filologiczny
dziekan: prof. dr hab. Elżbieta Górska
prodziekani:
˗ ds. badań naukowych i rozwoju: prof. dr hab. Roman Sosnowski
˗ ds. dydaktyki: dr hab. Władysław Witalisz
Wydział Polonistyki
dziekan: prof. dr hab. Renata Przybylska
prodziekani:
˗ ds. naukowych: prof. dr hab. Anna Łebkowska
˗ ds. dydaktycznych: dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ

Dziekanami i prodziekanami byli (stan na 31 sierpnia 2020 r.):

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dziekan: prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
prodziekani:
˗ ds. infrastruktury i finansów: dr hab. Paweł Węgrzyn
˗ ds. studiów: dr hab. Jacek Zejma
˗ ds. badań naukowych i rozwoju: prof. dr hab. Mariusz Sadzikowski

Wydział Prawa i Administracji
dziekan: prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
prodziekani:
˗ ds. współpracy międzynarodowej: prof. dr hab. Bartosz Brożek
˗ ds. studiów administracyjnych oraz prawa własności
intelektualnej i nowych mediów: dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ
˗ ds. studiów prawniczych: dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ

Wydział Matematyki i Informatyki
dziekan: prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek
prodziekani:
˗ ds. ogólnych: prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik
˗ ds. studenckich: dr hab. Piotr Niemiec, prof. UJ

Wydział Filozoficzny
dziekan: prof. dr hab. Jarosław Górniak
prodziekani:
˗ ds. ogólnych: dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
˗ ds. dydaktycznych: prof. dr hab. Leszek Sosnowski
˗ ds. naukowych: dr hab. Romuald Polczyk, prof. UJ

Wydział Chemii
dziekan: prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
prodziekani:
˗ ds. ogólnych: dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ
˗ ds. dydaktyki: dr hab. Andrzej Eilmes, prof. UJ
˗ ds. badań i współpracy: prof. dr hab. Wojciech Macyk

Wydział Historyczny
dziekan: prof. dr hab. Jan Święch
prodziekani:
˗ ds. ogólnych: prof. dr hab. Stanisław Sroka
˗ ds. studenckich: dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ
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Tekst przygotowany przez Dział Organizacji i Centrum Spraw Osobowych.
4

Wydział Biologii
dziekan: dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ
prodziekani:
˗ ds. finansowych: prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko
˗ ds. studenckich: dr hab. Anna Pecio, prof. UJ

˗ ds. rozwoju i badań naukowych:
prof. dr hab. med. Janusz Marcinkiewicz
˗ ds. anglojęzycznych kierunków studiów:
prof. dr hab. n. med. Agata Ptak-Belowska

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dziekan: prof. dr hab. Piotr Jedynak
prodziekani:
˗ ds. rozwoju: dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ
˗ ds. dydaktyki: dr hab. Sławomir Śpiewak, prof. UJ

Wydział Farmaceutyczny
dziekan: prof. dr hab. Jacek Sapa
prodziekani:
˗ ds. strategii i rozwoju: prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski
˗ ds. nauki: prof. dr hab. Anna Wesołowska
˗ ds. studenckich: dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
pełnomocnik Rektora p.o. dziekana: dr hab. Andrzej Porębski, prof. UJ
prodziekani:
˗ ds. dydaktycznych: dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ
˗ ds. nauki: prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Wydział Nauk o Zdrowiu
dziekan: prof. dr hab. med. Tomasz Brzostek
prodziekani:
˗ ds. dydaktyki: prof. dr hab. Maria Kózka
˗ ds. studenckich: prof. dr hab. Roman Nowobilski

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dziekan: prof. dr hab. Zbigniew Madeja
prodziekani:
˗ ds. dydaktyki: dr hab. Marta Michalik, prof. UJ
˗ ds. ogólnych: dr hab. Ryszard J. Gurbiel
˗ ds. badań i współpracy międzynarodowej: prof. dr hab. Jolanta Jura

Dyrektorzy szkół doktorskich
– Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych:
dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ
– Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu:
prof. dr hab. n. med. Magdalena Strus
– Szkoła Doktorska Nauk Społecznych:
dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, prof. UJ
– Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:
prof. dr hab. Michał Ostrowski

Wydział Geografii i Geologii
dziekan: prof. dr hab. Bolesław Domański
prodziekani:
˗ ds. naukowych i finansowych: dr hab. Michał Gradziński, prof. UJ
˗ ds. studenckich: dr hab. Marta Oszczypko-Clowes, prof. UJ

Pełnomocnicy Rektora
– ds. inicjatyw proinnowacyjnych: dr hab. Andrzej Adamski, prof. UJ
– ds. wdrażania strategii: prof. dr hab. Maria Flis
– ds. współpracy z Dowództwem Wojsk Specjalnych:
prof. dr hab. Artur Gruszczak
– ds. internacjonalizacji: prof. dr hab. Adam Jelonek
– ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów: mgr Katarzyna Jurzak
– ds. wprowadzenia systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie
Jagiellońskim: dr Agnieszka Kowalska
– ds. prawnych: dr hab. Marlena Pecyna, prof. UJ
– ds. studiów na kierunku weterynaria: dr n. med. Agata Pietrzyk

Wydział Lekarski
dziekan: prof. dr hab. med. Maciej Małecki
prodziekani:
˗ ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarskodentystycznym: prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk
˗ ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka:
prof. dr hab. med. Grzegorz Kopeć
˗ ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na kierunku
lekarskim: prof. dr hab. med. Przemko Kwinta
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– ds. zastępowania Prorektora ds. Collegium Medicum:
prof. dr hab. med. Piotr Richter
– ds. informatyzacji: dr hab. Adam Roman, prof. UJ
– ds. specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w Collegium Medicum:
prof. dr hab. med. Bogdan Solnica
– ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych:
dr Leszek Szafrański
– w Radzie Akademii „Artes Liberales” w IV Kadencji:
prof. dr hab. Bogdan Szlachta
– ds. jakości kształcenia: dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ

KADENCJA 2020–2024
12 maja 2020 r. Kolegium Elektorów dokonało wyboru prof. dr. hab. Jacka
Popiela na Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję od 1 września
2020 r. do 31 sierpnia 2024 r.
Rektor powołał następujących prorektorów:
prof. dr. hab. Armena Edigariana – Prorektora ds. dydaktyki
prof. dr. hab. Jarosława Górniaka – Prorektora ds. rozwoju
prof. dr. hab. med. Tomasza Grodzickiego – Prorektora ds. Collegium Medicum
prof. dr. hab. Piotra Jedynaka – Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej
prof. dr. hab. Piotra Kuśtrowskiego – Prorektora ds. badań naukowych
prof. dr hab. Dorotę Malec – Prorektor ds. współpracy międzynarodowej

Pełnomocnicy Prorektora ds. Collegium Medicum
– ds. nauki i współpracy międzynarodowej: prof. dr hab. med. Marek Sanak
– ds. kształcenia: prof. dr hab. n. med. Krystyna Sztefko
– ds. klinicznych: prof. dr hab. med. Stanisław Kwiatkowski

Dziekani i prodziekani powołani przez Rektora na kadencję 2020–2024:
Wydział Prawa i Administracji
dziekan: prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
prodziekani:
˗ ds. nauki i rozwoju: prof. dr hab. Bartosz Brożek
˗ ds. studiów administracyjnych oraz prawa własności
intelektualnej i nowych mediów: prof. dr hab. Piotr Dobosz
˗ ds. studiów prawniczych: dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ

Władze administracji ogólnouczelnianej
– kanclerz: mgr Monika Harpula
– z-ca kanclerza ds. administrowania nieruchomościami: mgr Marek Uliński
– z-ca kanclerza ds. techniczno-inwestycyjnych: mgr inż. Gerard Żychowicz
– z-ca kanclerza ds. Collegium Medicum: mgr Joanna Nikodemowicz
– kwestor: mgr Teresa Kapcia
– z-ca kwestora ds. finansowych: mgr Dorota Król
– z-ca kwestora ds. funduszy strukturalnych i programów międzynarodowych:
mgr Marek Sokół
– z-ca kwestora ds. rachunkowości: mgr Krystyna Cabała-Kotlarz
– z-ca kwestora ds. Collegium Medicum: mgr Dorota Kłyś

Wydział Filozoficzny
dziekan: dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
prodziekani:
˗ ds. dydaktycznych: prof. dr hab. Leszek Sosnowski
˗ ds. naukowych: dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ
Wydział Historyczny
dziekan: prof. dr hab. Stanisław Sroka
prodziekani:
˗ ds. ogólnych: dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ
˗ ds. studenckich: dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ
Wydział Filologiczny
dziekan: dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ
prodziekani:
˗ ds. badań naukowych i rozwoju: prof. dr hab. Roman Sosnowski
˗ ds. dydaktyki: dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ
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Wydział Polonistyki
dziekan: dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ
prodziekani:
˗ ds. nauki i współpracy międzynarodowej:
dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. UJ
˗ ds. dydaktycznych: dr hab. Małgorzata Sokalska
˗ ds. rozwoju i promocji: dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dziekan: dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
prodziekani:
˗ ds. nauki: prof. dr hab. Krzysztof Loska
˗ ds. dydaktyki: dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dziekan: dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ
prodziekani:
˗ ds. kadrowych i finansowych:
dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ
˗ ds. dydaktycznych: dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ
˗ ds. nauki i internacjonalizacji:
dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dziekan: prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
prodziekani:
˗ ds. infrastruktury i finansów: dr hab. Paweł Węgrzyn
˗ ds. studiów: dr hab. Jacek Zejma
˗ ds. badań naukowych i rozwoju: prof. dr hab. Piotr Salabura
Wydział Matematyki i Informatyki
dziekan: prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek
prodziekani:
˗ ds. ogólnych: dr hab. Maciej Ulas, prof. UJ
˗ ds. badań naukowych: dr hab. Piotr Kalita, prof. UJ
˗ ds. studenckich: dr hab. Piotr Niemiec, prof. UJ

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dziekan: prof. dr hab. Jolanta Jura
prodziekani:
˗ ds. dydaktyki: dr hab. Marta Michalik, prof. UJ
˗ ds. rozwoju: dr hab. Andrzej Górecki
˗ ds. badań i współpracy międzynarodowej:
prof. dr hab. Artur Osyczka

Wydział Chemii
dziekan: prof. dr hab. Wojciech Macyk
prodziekani:
˗ ds. ogólnych: dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ
˗ ds. dydaktyki: dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ
˗ ds. badań i współpracy: dr hab. Piotr Pietrzyk, prof. UJ

Wydział Geografii i Geologii
dziekan: prof. dr hab. Marek Drewnik
prodziekani:
˗ ds. naukowych i finansowych: dr hab. Michał Gradziński, prof. UJ
˗ ds. studenckich: dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol, prof. UJ

Wydział Biologii
dziekan: dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
prodziekani:
˗ ds. ogólnych: dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ
˗ ds. studenckich: dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ
˗ ds. nauki i współpracy międzynarodowej:
prof. dr hab. Magdalena Chadzińska

Wydział Lekarski
dziekan: prof. dr hab. med. Maciej Małecki
prodziekani:
˗ ds. rozwoju i badań naukowych: prof. dr hab. med. Grzegorz Gajos
˗ ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka:
prof. dr hab. med. Grzegorz Kopeć
˗ ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarskodentystycznym: prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk
˗ ds. anglojęzycznych kierunków studiów:
prof. dr hab. n. med. Agata Ptak-Belowska
˗ ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na kierunku
lekarskim: prof. dr hab. med. Przemko Kwinta
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Wydział Farmaceutyczny
dziekan: prof. dr hab. Jacek Sapa
prodziekani:
˗ ds. nauki i rozwoju: prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski
˗ ds. studenckich i dydaktycznych: dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ

Pełnomocnicy Prorektora ds. Collegium Medicum
– ds. nauki i współpracy międzynarodowej: prof. dr hab. med. Marek Sanak
– ds. kształcenia: prof. dr hab. n. med. Krystyna Sztefko
– ds. klinicznych: prof. dr hab. med. Stanisław Kwiatkowski
Władze administracji ogólnouczelnianej
– kanclerz: mgr Monika Harpula
– z-ca kanclerza ds. administrowania nieruchomościami: mgr Marek Uliński
– z-ca kanclerza ds. techniczno-inwestycyjnych: mgr inż. Gerard Żychowicz
– z-ca kanclerza ds. Collegium Medicum: mgr Joanna Nikodemowicz
– kwestor: mgr Teresa Kapcia
– z-ca kwestora ds. finansowych: mgr Dorota Król
– z-ca kwestora ds. funduszy strukturalnych i programów międzynarodowych:
mgr Marek Sokół
– z-ca kwestora ds. rachunkowości: mgr Krystyna Cabała-Kotlarz
– z-ca kwestora ds. Collegium Medicum: mgr Dorota Kłyś

Wydział Nauk o Zdrowiu
dziekan: dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
prodziekani:
˗ ds. dydaktycznych: prof. dr hab. Maria Kózka
˗ ds. studenckich: dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ
˗ ds. rozwoju naukowego: dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ
Dyrektorzy szkół doktorskich
– Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych:
dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ
– Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu:
prof. dr hab. n. med. Magdalena Strus
– Szkoła Doktorska Nauk Społecznych:
dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, prof. UJ
– Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:
prof. dr hab. Michał Ostrowski
Pełnomocnicy Rektora
– ds. informatyzacji: dr hab. Adam Roman, prof. UJ
– ds. jakości kształcenia: dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ
– ds. projektów strategicznych: dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ
– ds. studiów na kierunku weterynaria: dr n. med. Agata Pietrzyk
– ds. wprowadzenia systemu antyplagiatowego na UJ:
dr Agnieszka Kowalska
– ds. współpracy w ramach Una Europa: prof. dr hab. Stanisław Kistryn
– ds. zastępowania Prorektora ds. Collegium Medicum:
prof. dr hab. med. Piotr Richter
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2. DZIAŁALNOŚĆ SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO2
2.1. Skład Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

14. Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

(stan na 31 grudnia 2020 r.)
15. Prof. dr hab. Robert Kłosowicz

Rektor i Prorektorzy
1.

Prof. dr hab. Jacek Popiel

16. Prof. dr hab. Zbigniew Madeja

Rektor UJ

17. Prof. dr hab. Bolesław Domański

Przedstawiciele nauczycieli akademickich
zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni
2.

Dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ

Wydział Prawa i Administracji

3.

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska Wydział Filozoficzny

4.

Prof. dr hab. Wojciech Bałus

Wydział Historyczny

5.

Prof. dr hab. Roman Sosnowski

Wydział Filologiczny

6.

Dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ

Dziekan Wydziału Polonistyki

7.

Prof. dr hab. Stanisław Kistryn

Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej

8.

Dr hab. Wojciech Słomczyński,
prof. UJ

Wydział Matematyki i Informatyki

9.

Prof. dr hab. Lucjan Chmielarz

Wydział Chemii

10. Dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ

Wydział Biologii

11. Prof. dr hab. Przemko Kwinta

Wydział Lekarski

12. Prof. dr hab. Elżbieta Pękala

Wydział Farmaceutyczny

13. Prof. dr hab. Tomasz Brzostek

Wydział Nauk o Zdrowiu

2

18. Prof. dr hab. Stefan Chłopicki
19. Dr Danuta Earnshaw, prof. UJ

Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii
Wydział Geografii i Geologii
Jagiellońskie Centrum Rozwoju
Leków
Małopolskie Centrum
Biotechnologii

Przedstawiciele nauczycieli akademickich
zatrudnionych na stanowiskach innych niż
profesora lub profesora uczelni
20. Dr Tomasz Bochenek
21. Dr hab. Andrzej Górecki
22. Dr hab. Marcin Grabowski
23. Dr Małgorzata Kutera
24. Dr hab. Szymon Pustelny
25. Dr hab. Małgorzata Sokalska

Tekst przygotowany przez Biuro Rektora i Dział Organizacji.
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Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii
Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Wydział Polonistyki

Przedstawiciele Studentów

38. Prof. dr hab. Dorota Malec

Prorektor UJ ds. współpracy
międzynarodowej

26. Tomasz Biernacki

Wydział Prawa i Administracji

39. Prof. dr hab. Armen Edigarian

Prorektor UJ ds. dydaktyki

27. Marlena Bryszak

Wydział Filozoficzny,
Wydział Prawa i Administracji

40. Prof. dr hab. Jarosław Górniak

Prorektor UJ ds. rozwoju

28. Maciej Kopeć

Wydział Historyczny

41. Prof. dr hab. Piotr Jedynak

29. Marcelina Kościołek

Przewodnicząca Samorządu
Studentów, Wydział Nauk o Zdrowiu

Prorektor UJ ds. polityki kadrowej
i finansowej

42. Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski

Prorektor UJ ds. badań naukowych

30. Adam Pardyl

Wydział Matematyki i Informatyki

31. Jessica Swoboda
32. Maciej Wcisło

Dziekani UJ zaproszeni z głosem doradczym
(bez prawa do głosowania)

Wydział Filologiczny, Wydział
Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Wydział Polonistyki, Wydział Prawa
i Administracji

Przedstawiciele Towarzystwa Doktorantów
33. Mgr Paweł Kupis

35. Mgr Dorota Kwapisz
36. Mgr Piotr Szumliński

Wydział Prawa i Administracji

44. Dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ

Wydział Filozoficzny

45. Prof. dr hab. Stanisław Sroka

Wydział Historyczny

Dr hab. Władysław Witalisz,
prof. UJ
Prof. dr hab. Ewa Gudowska47.
Nowak

Prezes Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Wydział Prawa i Administracji

46.

Przedstawiciele pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi
34. Mgr Iwona Bieda–Franas

43. Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej

48. Prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Chemii

49. Prof. dr hab. Wojciech Macyk

Wydział Chemii

Kierownik Sekcji ds. Dydaktyki
i Karier Akademickich CM
Dyrektor Centrum Wsparcia
Dydaktyki

50.

Prorektorzy UJ zaproszeni z głosem doradczym
(bez prawa do głosowania)
Prof. dr hab. med. Tomasz
37.
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
Grodzicki

Wydział Biologii

51. Prof. dr hab. med. Maciej Małecki

Wydział Lekarski

52. Prof. dr hab. Jacek Sapa

Wydział Farmaceutyczny

53. Dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ

Wydział Nauk o Zdrowiu

54.
10

Dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz,
prof. UJ

Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, Wydział Zarządzania i Komunikacji
prof. UJ
Społecznej

55. Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ
56. Prof. dr hab. Jolanta Jura
57. Prof. dr hab. Marek Drewnik

Wydział Studiów
Międzynarodowych i Politycznych
Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii

72. Prof. dr hab. Antoni Czupryna
73. Dr hab. Mirosław Krośniak

Wydziału Geografii i Geologii
74. Dr Maciej Grodzicki

Goście zaproszeni z głosem doradczym
(bez prawa do głosowania)
58. Prof. dr hab. Karol Musioł

Rektor poprzednich kadencji

75. Jan Piotr Sulima

59. Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak Rektor poprzednich kadencji
60. Mgr Monika Harpula

Kanclerz UJ

61. Mgr Joanna Nikodemowicz

Zastępca Kanclerza UJ
ds. Collegium Medicum

62. Mgr Teresa Kapcia

Kwestor UJ

63. Mgr Dorota Kłyś
64.

Dr hab. Małgorzata Kruczek, prof.
UJ

65. Prof. dr hab. Krystyna Sztefko

76. Mateusz Kopaczyński
77. Mgr inż. Romuald Marek

Audytor Wewnętrzny UJ

78. Mgr Adrian Ochalik

Kierownik Biura Prasowego UJ

79. Mgr Rita Pagacz-Moczarska

Zastępca Kwestora UJ
ds. Collegium Medicum
Pełnomocnik Rektora UJ
ds. projektów strategicznych
Pełnomocnik Prorektora CM
ds. kształcenia

Przewodniczący Związku Zawod.
Pracowników UJ CM i Uniw.
Podmiotów Leczniczych
Przedstawiciel NSZZ „S”
w Collegium Medicum
Przedstawiciel Prezydium Komisji
Zakładowej Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Inicjatywa
Pracownicza przy UJ
Przewodniczący Rady Kół
Naukowych UJ
Przewodniczący Uczelnianej
Komisji Dydaktycznej

80. Mgr Kinga Drechny-Mucha

Redaktor Naczelna miesięcznika
Uniwersytetu Jagiellońskiego „Alma
Mater”
Dyrektor Centrum Promocji
i Komunikacji UJ

Obsługa Senatu
Mgr Agnieszka Bertman–
Wierzchowska

66. Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg

Dyrektor Archiwum UJ

81.

67. Prof. dr hab. Krzysztof Stopka

Dyrektor Muzeum UJ

82. Mgr Lucyna Nycz

Biuro Rektora

68. Prof. dr hab. Stanisław Waltoś

Profesor Honorowy UJ

83. Mgr Małgorzata Siecińska

Biuro Rektora

69. Dr Beata Baran

Prezes Towarzystwa Asystentów UJ

84. Mgr Mateusz Szczerba

Sekretarz Rektora UJ

70. Prof. dr hab. Jan Białczyk

Przewodniczący zarządu ZNP w UJ

85. Mgr Iwona Gajda

71. Dr Jerzy Serwacki

Przewodniczący Zarządu NSZZ
„Solidarność” UJ

Kierownik Działu Usług
Informatycznych

86. Mgr Piotr Maślany

Dział Usług Informatycznych
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Kierownik Biura Rektora

87. Wojciech Gruza

Dział Usług Informatycznych

88. Mgr Michał Pysz

CRSZ UJ

89. Wojciech Grzybowski
90. Konrad Wosik
91. Arkadiusz Celary

Akustyk – Dział Administrowania
Nieruchomościami
Akustyk – Dział Administrowania
Nieruchomościami
Akustyk – Dział Administrowania
Nieruchomościami

W roku 2020 odbyło się 10 posiedzeń Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Sześciu posiedzeniom przewodniczył Rektor prof. dr hab. med. Wojciech
Nowak, czterem posiedzeniom przewodniczył Prorektor prof. dr hab. Jacek
Popiel.
̶ 29 stycznia – posiedzenie stacjonarne w Auli Collegium Maius,
̶ 26 lutego – posiedzenie stacjonarne w Auli Collegium Maius,
̶ 25 marca – posiedzenie zdalne,
̶ 29 kwietnia – posiedzenie zdalne,
̶ 27 maja – posiedzenie zdalne,
̶ 24 czerwca – posiedzenie zdalne,
̶ 30 września – posiedzenie stacjonarne w Auli Collegium Novum,
̶ 28 października – posiedzenie zdalne,
̶ 25 listopada – posiedzenie zdalne,
̶ 16 grudnia – posiedzenie zdalne.
Posiedzenia zdalne odbyły za pomocą MS Teams, a głosowania w systemie
Ankieter USOS.
W roku 2020 Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął 111 uchwał,
które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej UJ pod adresem:
www.bip.uj.edu.pl/dokumenty/uchwaly-senatu/2020
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2.2. Godności honorowe
Tytuł doktora honoris causa nadano:
Panu Profesorowi Richardowi van Praagh – wybitnemu kardiochirurgowi
o niekwestionowanych osiągnięciach dla rozwoju kardiochirurgii
i kardiologii, o wyjątkowych zasługach dla stworzenia powszechnie
przyjętych na świecie podwalin współczesnej kardiopatologii wad
wrodzonych serca (uchwała nr 6/I/2020 Senatu UJ z dnia 29 stycznia
2020 r.),
Panu Profesorowi Andrzejowi Królewskiemu – światowej sławy badaczowi
w dziedzinie epidemiologii i genetyki cukrzycy oraz jej powikłań,
w szczególności nefropatii cukrzycowej (uchwała nr 15/II/2020
Senatu UJ z dnia 26 lutego 2020 r.),
Panu Profesorowi Constantinowi Geambaşu – wybitnemu badaczowi literatury o ogromnych osiągnięciach w zakresie dydaktyki oraz
popularyzacji polskiej kultury (uchwała nr 106/XII/2020 Senatu UJ
z dnia 16 grudnia 2020 r.).
Odnowienia doktoratu po 50-ciu latach dostąpił:
Pan Profesor Bogusław Dunaj – wybitny językoznawca o ogólnopolskim
autorytecie, specjalizujący się w gramatyce współczesnego języka
polskiego w tym w fonetyce, gramatyce historycznej, historii języka
polskiego i dialektologii (uchwała nr 8/I/2020 Senatu UJ z dnia 29
stycznia 2020 r.).
Złoty medal Plus ratio quam vis przyznano:
Panu Profesorowi Wojciechowi Nowakowi Rektorowi UJ w latach 2012–2020,
Księdzu Profesorowi Adamowi Bonieckiemu.
Nagrodę Rektora UJ Laur Jagielloński otrzymali:
Pan Profesor Wojciech Kucharz w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,
Pan Profesor Stefan Chłopicki w dziedzinie nauk medycznych,
Pan Profesor Franciszek Ziejka w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych.
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3. SPRAWY ORGANIZACYJNE3
3.1. Wydziały i ośrodki

JEDNOSTKI POZAWYDZIAŁOWE

(stan na 31 grudnia 2020 r.)

ARCHIWUM UJ
BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA
BIBLIOTEKA MEDYCZNA CM
CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ UJ
CENTRUM KOPERNIKA BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH
CENTRUM ZDALNEGO NAUCZANIA
JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
JAGIELLOŃSKIE CENTRUM ROZWOJU LEKÓW
MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
MUZEUM UJ
NARODOWE CENTRUM PROMIENIOWANIA SYNCHROTRONOWEGO SOLARIS
STUDIUM PEDAGOGICZNE UJ

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
WYDZIAŁ HISTORYCZNY
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
WYDZIAŁ POLONISTYKI
WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
WYDZIAŁ CHEMII
WYDZIAŁ BIOLOGII
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH
WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII
WYDZIAŁ GEOGRAFII I GEOLOGII
WYDZIAŁ LEKARSKI
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
OŚRODEK MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW
HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
OŚRODEK MIĘDZYOBSZAROWYCH STUDIÓW
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
BIBLIOTEKA NAUK PRZYRODNICZYCH UJ
CENTRUM BADAŃ ILOŚCIOWYCH NAD POLITYKĄ
CENTRUM BADAŃ MÓZGU
CENTRUM INNOWACYJNEJ EDUKACJI MEDYCZNEJ CM
CENTRUM JĘZYKOWE UJ CM
JAGIELLOŃSKIE CENTRUM BADAŃ AFRYKANISTYCZNYCH
JAGIELLOŃSKIE CENTRUM BADAWCZE „PRAWO – JĘZYK – FILOZOFIA”
JAGIELLOŃSKIE CENTRUM INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ NAD KULTURĄ
JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE
JAGIELLOŃSKIE CENTRUM STUDIÓW MIGRACYJNYCH
MEDYCZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CM
POLSKI OŚRODEK NAUKOWY UJ
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU CM
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UJ

3.2. Pozostałe jednostki organizacyjne
(stan na 31 grudnia 2020 r.)
SZKOŁY DOKTORSKIE
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

3

Tekst przygotowany przez Dział Organizacji.
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JEDNOSTKI MIĘDZYUCZELNIANE

3.3. Rady dyscyplin
(stan na 31 grudnia 2020 r.)

UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

RADA DYSCYPLINY ARCHEOLOGIA
RADA DYSCYPLINY ASTRONOMIA
RADA DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE
RADA DYSCYPLINY FILOZOFIA
RADA DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
I GOSPODARKA PRZESTRZENNA
RADA DYSCYPLINY HISTORIA
RADA DYSCYPLINY INFORMATYKA
RADA DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO
RADA DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
RADA DYSCYPLINY MATEMATYKA
RADA DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE
RADA DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE
RADA DYSCYPLINY NAUKI FARMACEUTYCZNE
RADA DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE
RADA DYSCYPLINY NAUKI MEDYCZNE
RADA DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH
RADA DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII
RADA DYSCYPLINY NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI
RADA DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE
RADA DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI
RADA DYSCYPLINY NAUKI O ZDROWIU
RADA DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU
RADA DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE
RADA DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE
RADA DYSCYPLINY PEDAGOGIKA
RADA DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA

JEDNOSTKI POMOCNICZE
ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY UJ „ŁAZY”
WYDAWNICTWO UJ
CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII
CENTRUM ROZWOJU SYSTEMÓW ZINTEGROWANYCH UJ
CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII CITTRU
JEDNOSTKI ADMINISTRACJI OGÓLNOUCZELNIANEJ
POZOSTAŁE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE
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4. STUDIA I STUDENCI4
4.1. Centrum Wsparcia Dydaktyki
Rekrutacja na UJ na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite
studia magisterskie w latach 2016–2020

Centrum Wsparcia Dydaktyki (CWD), w którego skład wchodzą: Biuro
Centrum Wsparcia Dydaktyki, Biuro Doskonalenia Kompetencji, Biuro Karier,
Dział Obsługi Studentów Zagranicznych, Dział Obsługi Studiów, Dział Rekrutacji na Studia, Dział Spraw Stypendialnych, Dział Spraw Studenckich oraz
Sekcja Systemów Rejestracji Kandydatów, jest jednostką odpowiadającą za
działania związane z pionem dydaktycznym, począwszy od rekrutacji na
studia, poprzez obsługę studentów (ze szczególnym uwzględnieniem
cudzoziemców), organizację procesu dydaktycznego, doskonalenie kompetencji i podnoszenie jakości nauczania, a skończywszy na wspieraniu rozwoju
karier i badaniu losów absolwentów UJ.
W zakresie spraw związanych z dydaktyką CWD ściśle współpracuje
z Sekcją ds. Dydaktyki i Karier Akademickich Collegium Medicum, która
w ramach UJ CM pełni podobne funkcje jak Centrum.
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4.2. Rekrutacja
Podobnie jak w poprzednich latach, rekrutacja na jednolite studia
magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia została w całości
przeprowadzona elektronicznie. Rekrutacja w formie elektronicznej była
również prowadzona na część programów prowadzonych w szkołach
doktorskich oraz na większość kierunków studiów podyplomowych.

2017

2018

2019

2020

33477

32759

34105

30005

32179

przyjęci

9160

8569

8693

7683

7569

limit

9217

9120

9017

8863

8810

Największa liczba kandydatów (1 676) ubiegała się o przyjęcie na kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji. Na drugim miejscu wśród
kierunków z największą liczbą kandydatów uplasowała się psychologia realizowana na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Na ten kierunek
zgłoszenia rekrutacyjne złożyło 1 618 kandydatów. Na trzecim miejscu
znalazła się psychologia prowadzona na Wydziale Filozoficznym, gdzie
odnotowano 1 186 zgłoszeń kandydatów.
Według wskaźnika liczby osób na miejsce, największa liczba kandydatów ubiegała się o przyjęcie na ekonomię, studia nad Koreą oraz filologię
orientalną – japonistykę. Ekonomia oraz filologia orientalna – japonistyka
były kierunkami, na które zarówno w roku 2019, jak i 2020 przypadła największa liczba kandydatów na jedno miejsce. Na studia przyjęto 571 kandydatów posiadających osiągnięcia w olimpiadach ogólnopolskich, tematycznych oraz międzynarodowych, co w stosunku do poprzedniego roku
(465) stanowi znaczny wzrost.

www.erk.uj.edu.pl

4.2.1 Jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia
Przeprowadzono rekrutację na 113 kierunków studiów stacjonarnych
oraz 12 kierunków studiów niestacjonarnych. W rekrutacji na studia
stacjonarne i niestacjonarne wzięło udział 20 403 kandydatów posiadających
polskie obywatelstwo. Kandydaci wysłali łącznie 33 990 zgłoszeń: 32 179
zgłoszeń na studia stacjonarne oraz 1 811 zgłoszeń na studia niestacjonarne.
Z łącznej liczby osób biorących udział w rekrutacji na jednolite studia
magisterskie oraz studia pierwszego stopnia zostało przyjętych 8 090
kandydatów.

4

2016

kandydaci

Tekst przygotowany przez Centrum Wsparcia Dydaktyki.
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rekrutacja za pośrednictwem systemu została przeprowadzona dla 67
programów studiów podyplomowych (2019: 60 programów). 1 474 kandydatów złożyło 1 572 zgłoszenia rekrutacyjne na studia podyplomowe, z czego
przyjęto 1 025 słuchaczy. Rekrutacja na pozostałe studia była prowadzona
przez jednostki, poza systemem IRK.

4.2.2. Studia drugiego stopnia
Przeprowadzono rekrutację na 113 kierunków studiów stacjonarnych
oraz 17 kierunków studiów niestacjonarnych. W rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia wzięło udział 5 635 osób, które
łącznie złożyły 7 827 zgłoszeń. Łącznie przyjętych zostało 4 620 kandydatów.
Największa liczba kandydatów ubiegała się o przyjęcie na administrację
(243 kandydatów), zarzadzanie mediami i reklamą (223 kandydatów) oraz
zarządzanie w turystyce i sporcie (210 kandydatów).
Rekrutacja na UJ na stacjonarne studia drugiego stopnia
w latach 2016–2020

4.2.5. Studia prowadzone w językach obcych
Przeprowadzono rekrutację na 4 kierunki studiów pierwszego stopnia,
2 kierunki studiów jednolitych magisterskich oraz 12 kierunków studiów
drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim. Aplikowało 972 kandydatów, którzy łącznie dokonali 1 056 zgłoszeń, a przyjętych zostało 530
kandydatów na wszystkie stopnie studiów.

10000
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4.2.6. Cudzoziemcy w rekrutacji

6000

O przyjęcie na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia
oraz studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim i angielskim
aplikowało 1913 cudzoziemców.
Na studia prowadzone w języku polskim aplikowało 1 144 cudzoziemców, a przyjęto 746 osoby. Na studia prowadzone w języku angielskim
aplikowało 794 cudzoziemców, a przyjęto 432 osoby. Wśród przyjętych na
studia w języku polskim największą grupę stanowili obywatele Ukrainy
(67%), Białorusi (17%) i Rosji (5%). Wśród przyjętych na studia w języku
angielskim największą grupę stanowili obywatele Norwegii (15%), Indii (9%)
oraz Chin (8%).
Cudzoziemcy przyjęci na studia na UJ w języku polskim
w latach 2016–2020
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4740

4538

4321

4109

3982

limit

6482

6445

5886

5742

5679

4.2.3. Szkoły doktorskie i studia doktoranckie
Z wykorzystaniem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
przeprowadzono rekrutację na większość programów w czterech Szkołach
Doktorskich działających na UJ. Dla kandydatów przygotowano w sumie 307
miejsc: 62 w SD Nauk Humanistycznych, 36 w SD Nauk Medycznych i Nauk
o Zdrowiu, 63 w SD Nauk Społecznych i 146 w SD Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. W ramach wszystkich Szkół Doktorskich przyjęto 279 osób spośród
589 aplikujących. Rekrutacja była prowadzona również poza systemem IRK,
szczególnie w ramach trybu specjalnego przewidzianego dla naborów
grantowych. W wyniku rekrutacji z wykorzystaniem IRK przyjęto 48 osób do
SD Nauk Humanistycznych, 36 do SD Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, 57
do SD Nauk Społecznych i 138 do SD Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.
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4.2.4. Studia podyplomowe
Sukcesywnie odnotowywany jest wzrost liczby studiów podyplomowych prowadzących rekrutację za pośrednictwem systemu IRK. W roku 2020
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W związku z zagrożeniem epidemicznym opracowano nową politykę organizacji wpisów, pozwalającą na zarządzenie kolejkami kandydatów oczekujących na złożenie dokumentów. Przed przyjazdem na uczelnię kandydaci
byli zobowiązani do zadeklarowania określonego dnia i godziny wpisów,
a przygotowana przez Sekcję Systemów Rejestracji Kandydatów aplikacja
pozwalała kontrolować liczbę osób, które w danym czasie zgłaszały się do
wpisu w sekretariatach i zapobiegać tworzeniu się tłumów kandydatów.
Podczas wpisów realizowano wszystkie wytyczne związane z zachowaniem
bezpieczeństwa.
Pomimo tych trudności wyniki rekrutacji pokazały, że udało się
utrzymać zarówno wysoki poziom zrekrutowanych studentów pierwszego
roku, jak i podobne jak w poprzednich latach wypełnienie limitów przyjęć.
Doświadczenie przeprowadzenia naboru w warunkach pandemii zostało wykorzystane w przygotowaniach do rekrutacji prowadzonej w roku kolejnym.

4.2.7. Innowacje w rekrutacji
W 2020 roku kontynuowano prace prowadzone w ramach projektu „Doskonały Uniwersytet”, poświęcone centralizacji rekrutacji dla studiów podyplomowych, kursów, innych form kształcenia oraz przyjmowania na studia
w ramach potwierdzania efektów uczenia. Pracownice Działu Rekrutacji na
Studia były również zaangażowane w przygotowanie w ramach projektu
„Doskonały Uniwersytet” nowej witryny prezentującej ofertę dydaktyczną UJ
w atrakcyjnej, spójnej formie, m.in. w sferze przygotowania treści oraz
tłumaczeń.

4.2.8. Wyzwania rekrutacji prowadzonej w 2020 roku
Rok 2020 rozpoczął się od planowanego wdrożenia nowego systemu
rekrutacyjnego: systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), utrzymywanego przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. Pilotażowo
przeprowadzono z jego wykorzystaniem rekrutację na studia w językach
obcych, a następnie sukcesywnie wdrażano nowy system do obsługi wszystkich rodzajów rekrutacji na studia prowadzonych w 2020 roku. Szkoleniami
z obsługi nowego systemu objęto wszystkie osoby zaangażowane w obsługę
rekrutacji na wydziałach – 159 osób, przygotowano też całkowicie nową
dokumentację dla członków zespołów i komisji rekrutacyjnych obsługujących rekrutację w systemie.
Wraz z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski i ograniczeniem możliwości organizacji posiedzeń Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych (WZR) i egzaminów wstępnych w pomieszczeniach Uniwersytetu,
organizacja rekrutacji na studia przeniosła się w dużej mierze w przestrzeń
wirtualną. Po raz pierwszy wszystkie egzaminy wstępne dla cudzoziemców
i na studia w językach obcych zostały zorganizowane przez WZR w formie
zdalnej. Niemal wszystkie egzaminy dla osób posiadających polskie obywatelstwo albo zostały zorganizowane w całości zdalnie, albo oferowały
kandydatom możliwość wyboru takiej formy (np. w przypadku objęcia kandydata kwarantanną).
Zmiana terminu egzaminu maturalnego (przesunięcie z maja na
czerwiec) oraz opóźnienia obron prac licencjackich wynikające z trwającego
nauczania zdalnego i trudności w odbywaniu praktyk przez studentów
spowodowały konieczność ustalenia nowego harmonogramu rekrutacji.
W wyniku tej reorganizacji rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie odbyła się wyłącznie we wrześniu, natomiast w przypadku
studiów drugiego stopnia władze wydziałów decydowały, czy rekrutacja ma
zostać przeprowadzona w lipcu i we wrześniu, czy tylko we wrześniu.

4.3. Studia
Liczba studentów na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 35 517 osób,
z czego na studiach stacjonarnych – 30 469 osoby, a na studiach niestacjonarnych – 5 048 osób.
Liczba absolwentów w roku akademickim 2019/2020 wyniosła 7 773
osoby, co oznacza, że w stosunku do roku akademickiego 2018/2019 zmniejszyła się o 173 osoby.

4.3.1. Jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego
i drugiego stopnia
W roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Jagiellońskim
zostało utworzonych 7 nowych kierunków studiów:
 Advanced Materials and Nanotechnology, stacjonarne studia
drugiego stopnia;
 Etyka, stacjonarne studia drugiego stopnia;
 Fizyka dla firm, stacjonarne studia pierwszego stopnia;
 Język i literatura Rosji, niestacjonarne studia drugiego stopnia;
 Pedagogika specjalna, stacjonarne studia jednolite magisterskie;
 Zarządzanie zmianą społeczną, stacjonarne studia drugiego stopnia;
 Zarządzanie w ochronie zdrowia, stacjonarne studia pierwszego
stopnia.
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Liczba studentów jednolitych studiów magisterskich oraz studiów
pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych)*
Wydział/Jednostka
Prawa i Administracji

Studia
stacjonarne
3 191
2 128

174

2 302

Historyczny

1 620

0

1 620

Filologiczny

3 361

233

3 594

Polonistyki
Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Matematyki i Informatyki

1 805

0

1 805

949

118

1 067

1 017

0

1 017

Chemii

782

0

782

Biologii

778

0

778

Geografii i Geologii

612

0

612

2 334

327

2 661

802

172

974

1 582

67

1 649

5 031

2 774

7 805

3 528

164

3 692

699

0

699

250

0

250

30 469

5 048

35 517

Farmaceutyczny
Nauk o Zdrowiu
Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii
Studia Międzywydziałowe
(MISH + SMP)
RAZEM

W roku akademickim 2020/2021 prowadzono studia podyplomowe na
12 wydziałach oraz w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego CM
(wspólnie z Wydziałem Lekarskim).

Studia
RAZEM
niestacjonarne
1 019
4 210

Filozoficzny

Lekarski

4.3.2. Studia podyplomowe oraz kursy dokształcające

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych (wraz z cudzoziemcami)*
Wydział/Jednostka
Prawa i Administracji
Filozoficzny
Historyczny
Filologiczny
Polonistyki
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Matematyki i Informatyki
Chemii
Biologii
Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Geografii i Geologii
Lekarski/Medyczne Centrum Kształcenia
Podyplomowego CM
Farmaceutyczny
Nauk o Zdrowiu
RAZEM

457
0
45
68
86
0
86
0
24
195
75
59
0

w tym
cudzoz.
9
0
1
0
0
0
4
0
0
3
4
1
0

598

1

147
35

2
0

1 875

25

ogółem

* Dane opracowane przez Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania (stan na dzień
31.12.2020 r.)

* Dane opracowane przez Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania, uwzględniają
studentów cudzoziemców odbywających pełny cykl kształcenia (stan na 31 grudnia
2020 r.)

Wśród nowości w roku 2020/2021 pojawiły się studia z zakresu:
 Dyplomacja kulturalna – Wydział Stosunków Międzynarodowych
i Politycznych;
 Medycyna górska – Wydział Lekarski, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego;
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Międzysektorowe projekty społeczno-kulturowe – Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politycznych;
 Prawo umów w obrocie profesjonalnym i konsumenckim – Wydział
Prawa i Administracji;
 Przedsiębiorczość dla nauczycieli – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba absolwentów studiów
podyplomowych wynosiła 1 997 osób (w tym 20 cudzoziemców i 1 463
kobiety).
W roku akademickim 2020/2021 oprócz dotychczas istniejących
kursów dokształcających uruchomiono nowy kurs: Yoga Studies Summer
School.

Prawo a moralność – współczesne wyzwania – prowadzący: dr hab.
Marta Soniewicka, Wydział Prawa i Administracji;
 Żywność, leki i ich wzajemne zależności w świetle najnowszych odkryć
współczesnej bromatologii – prowadzący: dr hab. Paweł Paśko,
Wydział Farmaceutyczny.
W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:
 Autostopem przez galaktyki – wprowadzenie do astronomii – prowadzący: dr Błażej Nikiel–Wroczyński, Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej;
 Chirurgia ogólna oczami praktyka i naukowca – prowadzący:
dr Michał Romaniszyn, Wydział Lekarski;
 Co wolno, co należy, a czego nie – prawo autorskie w praktyce –
prowadzący: dr Anna Pluszyńska, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej;
 Ochrona konstytucyjnych praw jednostki w Polsce – teoria a praktyka
– prowadzący: dr hab. Monika Florczak–Wątor, prof. UJ, Wydział
Prawa i Administracji.

4.3.3. Studia doktoranckie oraz szkoły doktorskie
W roku akademickim 2020/2021 łączna liczba uczestników studiów
doktoranckich wynosiła 1 589 osób, w tym 189 osób na UJ CM. Liczba
obcokrajowców będących uczestnikami studiów doktoranckich wyniosła 92
osoby, w tym 1 osoba na UJ CM.
Od 1 października 2019 r. na mocy przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadzono nową formę kształcenia doktorantów
w postaci szkół doktorskich. Rekrutacja doktorantów była prowadzona jedynie do tych szkół (studia doktoranckie prowadzone będą nie dłużej niż do
31 grudnia 2023 r.). Na dzień 31.12.2020 r. kształcenie w szkołach doktorskich realizowały łącznie 564 osoby, w tym 73 osoby na UJ CM. Liczba obcokrajowców wyniosła 75 osób, w tym 1 osoba na UJ CM (dane według stanu na
31 grudnia 2020 r.).

4.3.5. Aplikacja Sylabus
W pierwszej połowie 2020 roku trwały prace nad wprowadzeniem do
aplikacji Sylabus sześciu nowych kierunków studiów oraz modyfikacją 230
istniejących programów studiów. Łącznie w aplikacji Sylabus w 2020 roku
zostało opublikowanych 250 programów studiów i 15 445 sylabusów
przedmiotów dla nowego cyklu kształcenia. W ramach UJ CM w aplikacji
Sylabus wprowadzono łącznie 23 programy i 2 058 sylabusów, w tym utworzono jeden, nowy kierunek studiów.

4.3.4. Wykłady Artes Liberales

4.4. Sprawy studenckie i doktoranckie

W ramach cyklu wykładów otwartych Artes Liberales, skierowanych do
wszystkich studentów i doktorantów UJ, wygłoszono następujące wykłady:
W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:
 Co to są białka, jak je badamy i dlaczego są ważne w zdrowiu
i chorobie – prowadzący: prof. dr hab. Marta Dziedzicka–Wasylewska
i współpracownicy, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii;
 Między Grodzką a Kombinatem, czyli o żywieniu zbiorowym w ujęciu
historycznym i kulturowym – prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata
Schlegel–Zawadzka i dr Ewa Błaszczyk–Bębenek, Wydział Nauk
o Zdrowiu;

4.4.1. Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST
Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to ogólnopolski
moduł wymiany studentów oraz doktorantów uczelni krajowych. Koordynatorem programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia.
Do studiowania w ramach Programu MOST na Uniwersytecie Jagiellońskim zostało zakwalifikowanych 27 studentów w semestrze letnim roku
akademickiego 2019/2020 i 8 studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Pozytywnie rozpatrzono wnioski o wyjazd na inne
uczelnie 21 studentów UJ w semestrze letnim roku akademickiego
2019/2020 i 8 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
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Spośród doktorantów UJ wnioski o wyjazd na inne uczelnie złożyła jedna
osoba na rok akademicki 2019/2020, a jeden uczestnik studiów
doktoranckich starał się o zakwalifikowanie na Program na UJ na semestr
letni roku akademickiego 2019/2020. W semestrze zimowym roku
akademickiego 2020/2021 uczestnicy studiów doktoranckich i szkół
doktorskich nie ubiegali się o wyjazdy i przyjazdy w ramach Programu MOST.

mieli możliwość złożenia wniosków o przyznanie zapomogi oraz o stypendium dla osób niepełnosprawnych za pośrednictwem systemu USOSweb,
bez konieczności dostarczenia papierowej wersji do odpowiedniej jednostki.
W 2020 roku został utworzony Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów UJ dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Środki na jego finansowanie pochodziły ze środków własnych UJ. O świadczenie mogli ubiegać się
studenci i doktoranci, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji
życiowej związanej z pandemią COVID-19 oraz nie spełnili warunków do
otrzymania zapomogi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminu świadczeń dla studentów
i doktorantów UJ. W 2020 roku ze świadczenia skorzystało 13 studentów i 2
doktorantów UJ.
Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów UJ odbyła w 2020
roku 16 posiedzeń, rozpatrując 204 złożone przez studentów UJ odwołania.
Natomiast Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów UJ CM odbyła
w 2020 roku 14 posiedzeń rozpatrując 36 odwołań złożonych przez studentów UJ CM.
W roku akademickim 2020/2021 Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia dla studentów za znaczące osiągnięcia. Za rok akademicki 2019/2020
stypendia zostały przyznane w 2019 r. Stypendium ministra dla wybitnych
młodych naukowców w 2020 roku otrzymało 14 osób posiadających stopień
doktora (w tym 3 na UJ CM), oraz 4 doktorantów (w tym 1 na UJ CM).
W roku 2020 studenci mogli ubiegać się o przyznanie miejsca w jednym
z 9 domów studenckich. Łącznie w domach studenckich na 31 grudnia 2020
roku było zakwaterowanych 1 895 studentów (w tym 543 w domach studenckich UJ CM) oraz 83 doktorantów (w tym 4 w domach studenckich UJ
CM).

4.4.2. Świadczenia pomocy materialnej
W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 przyznano świadczenia pomocy materialnej następującej liczbie studentów i doktorantów
(stan na kwiecień 2020 r.):
 stypendium socjalne: 2 540 studentom (w tym 459 na UJ CM) oraz
58 doktorantom (w tym 3 na UJ CM),
 stypendium rektora: 2 616 studentom (w tym 429 na UJ CM) oraz
273 doktorantom (w tym 26 na UJ CM),
 stypendium dla osób niepełnosprawnych: 331 studentom (w tym 34
na UJ CM) oraz 45 doktorantom (w tym 5 na UJ CM).
W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, wg stanu na
grudzień 2020 roku, przyznano świadczenia stypendialne następującej
liczbie studentów i doktorantów UJ:
 stypendium socjalne: 2 124 studentom (w tym 389 na UJ CM) oraz
38 doktorantom (w tym 2 na UJ CM),
 stypendium rektora: 2 646 studentom (w tym 417 na UJ CM) oraz 191
doktorantom (w tym 21 na UJ CM),
 stypendium dla osób niepełnosprawnych: 317 studentom (w tym 38
na UJ CM) oraz 31 doktorantom (w tym 2 na UJ CM).
Rektor UJ w porozumieniu z Samorządem Studentów UJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ postanowił o:
 wydłużeniu okresu wypłaty stypendium socjalnego oraz
stypendium dla osób niepełnosprawnych dla studentów i doktorantów do lipca 2020 roku (w roku akademickim 2019/2020),
 zwiększeniu kwoty stypendium rektora oraz stypendium dla osób
niepełnosprawnych dla studentów i doktorantów (w roku
akademickim 2020/2021).
W 2020 roku zostało przyznanych 513 zapomóg , z czego 473 studentom
(w tym 53 na UJ CM) oraz 40 doktorantom (w tym 6 na UJ CM).
Z uwagi na wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu Uniwersytetu
Jagiellońskiego, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARSCoV-2 wśród społeczności akademickiej, w roku 2020 studenci i doktoranci

4.4.3. Stypendia doktoranckie oraz zwiększenia stypendium
doktoranckiego z dotacji projakościowej
W roku akademickim 2020/2021 liczba uczestników studiów
doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie, w tym zwiększenie
stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, wyniosła 740 osób
(w tym 118 z UJ CM). W tej grupie uwzględniono: doktorantów pobierających
tylko stypendium doktoranckie (358 osób, w tym 70 z UJ CM); doktorantów
pobierających jednocześnie stypendium doktoranckie oraz zwiększenie
stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (311 osób, w tym 45
z UJ CM); doktorantów pobierających tylko zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, którego kwota zgodnie z art. 200a ust. 2
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ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym staje się stypendium doktoranckim
(71 osób, w tym 3 z UJ CM).

4.4.4. Stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich
Stypendium doktoranckie jest wypłacane przez cały okres kształcenia
w szkole doktorskiej. Stypendium otrzymuje każdy doktorant nieposiadający
stopnia doktora.



Liczba osób otrzymujących stypendium doktoranckie
w szkołach doktorskich – stan na 31 grudnia 2020 r.
Szkoła doktorska
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Szkołą Doktorska Nauk Społecznych
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Liczba osób
otrzymujących
stypendium
88
70
130
264



zajęli najwyższe miejsce spośród laureatów eliminacji centralnych
danej olimpiady ogólnopolskiej – 29 stypendiów w wysokości: 1 200
zł miesięcznie w przypadku finalistów olimpiad międzynarodowych
(7 stypendiów) oraz 600 zł miesięcznie w przypadku laureatów
eliminacji centralnych (22 stypendia);
Fundusz Stypendialny im. Królowej Jadwigi – przeznaczony dla
pracowników naukowych lub doktorantów pochodzących z krajów
Europy Środkowej i Wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego lub krajów bałkańskich, na czas pobytu w Krakowie w celu
prowadzenia badań naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim – 6
stypendiów w wysokości 1 500 zł (kwota wypłacana jednorazowo
na czas pobytu stypendysty na UJ).
Fundusz Stypendialny „Ad Polonos” – przeznaczony dla obywateli
Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji i Ukrainy,
którzy ukończyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub
pierwszy rok studiów magisterskich lub są uczestnikami studiów
doktoranckich UJ CM – 12 stypendiów w wysokości 400 zł
miesięcznie.

4.4.5. Własne Fundusze Stypendialne

4.4.6. Nagroda im. Henryka Jordana

Własne Fundusze Stypendialne UJ (WFS UJ) funkcjonują m.in. dzięki
ofiarności osób prywatnych, firm i instytucji, wspierających rozwój naukowy
społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Środki finansowe
pozyskane przez sponsorów są w całości przekazywane na stypendia.
Niektóre z funduszy są dofinansowane ze środków własnych Uczelni.
W roku akademickim 2020/2021 przyznano stypendia między innymi
z następujących Funduszy:
 Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego – przeznaczone dla
wybitnych uczniów lub absolwentów polskich bądź zagranicznych
szkół średnich oraz dla wybitnych polskich lub zagranicznych
studentów, którzy chcą podjąć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzą badania naukowe lub posiadają wybitne wyniki
w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne – 7
stypendiów w kwocie 2 000 zł miesięcznie (przyznane na cały okres
studiów);
 Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków – przeznaczony
dla studentów pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich
lub studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Jagiellońskiego,
którzy byli uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej lub

Nagroda im. Henryka Jordana przyznawana jest przez Rektora UJ
studentom i doktorantom, którzy w danym roku akademickim osiągnęli
wybitne sukcesy sportowe oraz wykazują nienaganną postawę etycznomoralną. Rektor UJ przyznał jedną nagrodę za osiągnięcia sportowe uzyskane
w roku akademickim 2019/2020. Laureatka z Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej otrzymała dyplom okolicznościowy oraz nagrodę
pieniężną.

4.4.7. Projekt „Szkoła Orłów”
Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest od
listopada 2018 roku przez Biuro Doskonalenia Kompetencji. Celem projektu
jest stworzenie ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów
(laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na
pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia
akademickiego opartego na systemie tutoringu oraz wsparcie stypendialne.
W pierwszej edycji projektu uczestniczyło 20 studentów UJ (w tym jedna
osoba z UJ CM). W grudniu 2019 roku przystąpiono do realizacji drugiej edycji
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projektu, do której zakwalifikowanych zostało 36 studentów UJ (w tym dwie
osoby z UJ CM). W okresie pandemii spotkania studentów z tutorami
realizowane były w formie zdalnej.
W 2020 roku w ramach programu pożyczek z Departamentu Edukacji
U.S. i pożyczek Sallie Mae oraz programu świadczeń z Departamentu do
Spraw Weteranów U.S. pożyczki otrzymało 14 studentów w łącznej kwocie
132 096 USD (William D. Ford Federal Direct Loan Program). Jeden student,
w łącznej kwocie 16 000 USD (w ramach Sallie Mae), czterech studentów
w łącznej kwocie 14 026,98 USD (w ramach: Post-9/11 GI Bill).

Uśredniona liczba studentów i doktorantów ubezpieczonych przez
uczelnię na podstawie danych z 12 miesięcy 2020 roku wyniosła:
 studenci – obywatele polscy: 638 studentów UJ i 182 studentów UJ CM,
 studenci – obcokrajowcy: 301 studentów UJ i 43 studentów UJ CM,
 doktoranci – obywatele polscy: 649 doktorantów UJ (w tym 114 doktorantów ze szkół doktorskich) i 33 doktorantów UJ CM (w tym 6 doktorantów ze szkół doktorskich),
 doktoranci – obcokrajowcy: 7 doktorantów UJ; nie ubezpieczono zdrowotnie doktoranta-cudzoziemca na UJ CM.
Łączna kwota wydatków na ubezpieczenie studentów i doktorantów
w 2020 roku wyniosła: 1 053 986,00 zł (UJ) oraz 172 477,80 zł (UJ CM).

4.4.9. Decyzje w indywidualnych sprawach studentów

4.4.11. Sprawy dyscyplinarne studentów i doktorantów

W 2020 roku przedmiotem postępowania przed Prorektorem UJ ds. dydaktyki było 181 spraw, z czego wniesionych przez studentów studiów stacjonarnych – 123, natomiast w odniesieniu do podań składanych przez studentów studiów niestacjonarnych liczba ta wyniosła 58. W drodze decyzji
administracyjnych rozstrzygniętych zostało 117 spraw, z czego 115 spraw
dotyczyło skreślenia z listy studentów, a 2 – przeniesienia na studia na
Uniwersytet Jagielloński. Dodatkowo, w toku postępowań odwoławczych
wydano 26 postanowień. Przygotowano również 79 decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć w sprawach dotyczących opłat za usługi edukacyjne
(zwolnienia, rozłożenia na raty, przedłużenia terminu wniesienia opłaty,
umorzenia).
W przypadku studentów UJ CM odwołania studenckie z upoważnienia
Prorektora ds. Collegium Medicum rozpatruje Pełnomocnik Prorektora CM
ds. kształcenia, który w 2020 r. rozstrzygnął 13 spraw, z czego 6 dotyczyło
studentów studiów stacjonarnych, a 7 dotyczyło studentów studiów niestacjonarnych. W drodze decyzji administracyjnej rozstrzygniętych zostało 13
spraw, z czego 5 dotyczyło skreślenia z listy studentów, 5 – opłat za usługi
edukacyjne, 3 – przeniesienia z innej uczelni na studia na UJ CM.

W 2020 roku Rektor oraz Komisje Dyscyplinarne dla Studentów i Doktorantów wydały orzeczenia o ukaraniu 9 studentów i doktorantów:
 karę upomnienia orzeczono w stosunku do 3 studentów,
 karę nagany z ostrzeżeniem orzeczono w stosunku do 6 studentów
i doktorantów.
Umorzono postępowanie wszczęte przeciwko 11 studentom i doktorantom.

4.4.8. Programy pożyczek

4.4.12. Organizacje studenckie












4.4.10. Ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów po 26.
roku życia
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1510, z późn. zm.), studenta/doktoranta, który ukończył 26 rok życia lub nie
podlega ubezpieczeniu z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza uczelnia,
w której się uczy.
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W 2020 roku na UJ działały:
Samorząd Studentów UJ, w tym Rada Samorządu Studentów UJ CM,
Towarzystwo Doktorantów UJ,
a także następujące organizacje studenckie:
Akademicki Klub Turystyczny „Rozdroże”,
Bractwo Czapki Studenckiej UJ,
Kraków Miastem Jagiellonów,
Młodzi dla Polski UJ,
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM,
Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii UJ CM,
Rada Kół Naukowych UJ,
Ruch Akademicki Pod Prąd,
Stowarzyszenie Studentów LGBTQ+ i Sojuszników „TęczUJ" (powstała
w październiku 2019 r.),
Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UJ CM,
Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM,
Teatr „Remedium” Uniwersytetu Jagiellońskiego,














Liczba kół naukowych

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ,
Uniwersyteckie Forum Dyskusyjne KL,
oraz stowarzyszenia:
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków,
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UJ,
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UJ CM,
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland,
Oddział Kraków,
Niezależne Zrzeszenie Studentów UJ,
Stowarzyszenie All In UJ,
Stowarzyszenie ESN UJ Kraków,
Stowarzyszenie Europejskie Forum Studentów AEGEE Kraków,
Stowarzyszenie Into The East,
Studenci dla Rzeczypospolitej.

Wydział/Jednostka
Prawa i Administracji
Filozoficzny
Historyczny
Filologiczny
Polonistyki
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Matematyki i Informatyki
Chemii
Biologii
Lekarski
Farmaceutyczny
Nauk o Zdrowiu
Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Geografii i Geologii
Międzywydziałowe Indywidualne Studia
Humanistyczne
Koła Międzywydziałowe
RAZEM

4.4.13. Koła naukowe
Jedną z form angażowania się studentów w życie uczelni jest uczestnictwo w inicjatywach realizowanych przez koła naukowe. Studencki ruch
naukowy UJ, podobnie jak w latach ubiegłych, skupiał swoje działania na
organizowaniu konferencji i projektów badawczych, czynnym uczestnictwie
w konferencjach naukowych oraz przygotowaniu publikacji. Rada Kół
Naukowych UJ w ramach swojej działalności wspiera aktywność naukową
studentów poprzez przydzielanie środków finansowych na realizację ich
inicjatyw, a także poprzez szkolenia i warsztaty dotyczące organizacji
projektów oraz procesu wnioskowania i rozliczania przyznanych środków.
W 2020 roku działało 314 kół naukowych.
Rada Kół Naukowych UJ, zrzeszająca koła naukowe z 13 jednostek UJ
(z wyłączeniem UJ CM) w 2020 roku rozdysponowała na realizację 87 projektów kół naukowych kwotę 221 335,00 zł (z czego rozliczono 164 652,48 zł).
Obok Rady Kół Naukowych UJ działa Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM koordynujące i wspierające działalność kół naukowych w CM.
W roku akademickim 2020/2021 STN UJ CM otrzymało dofinansowanie swojej działalności na kwotę 75 000,00 zł.

2019
49
14
8
21
20
7
6
2
6
111
33
12
19
20
4
2

2020
49
15
8
21
23
7
6
2
6
94
24
12
19
20
4
2

1

1

1
340

1
314

4.5. Cudzoziemcy
4.5.1. Międzynarodowa wymiana studentów, doktorantów i absolwentów
W 2020 roku Dział Obsługi Studentów Zagranicznych (DOSZ) zainicjował i pozyskał dla UJ środki na realizację wymian studentów, doktorantów,
absolwentów i pracowników Uczelni z krajami programu w projektach Erasmus+ KA103 oraz projektach Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
W dalszym ciągu rozwijana jest współpraca z partnerskimi uczelniami
w projektach Erasmus+ KA107 Kraje Partnerskie.
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Wyjazdy studentów, doktorantów i absolwentów UJ
w ramach programów wymiany w roku kalendarzowym 2020 r.
Nazwa projektu

I i II semestr
2019/20

I semestr
2020/21

Łącznie

499 (45)

161 (15)

660 (60)

76 (3)

28 (0)

104 (3)

20
595

0
189

20
784

Erasmus+ Studia KA103
(w tym PO WER)
Erasmus+ Praktyki KA103
(w tym PO WER)
Erasmus+ Studia KA107
RAZEM

Przyjazdy zagranicznych studentów i doktorantów w roku 2020
w ramach różnych wymian międzynarodowych
Nazwa programu wymiany
lub stypendium
Erasmus+ Studia KA103
Erasmus+ Praktyki KA103
Erasmus+ Studia KA107
Una Europa
Indywidualne zgłoszenia lub
zaproszenia
Stypendyści Programu
im. Lane'a Kirklanda
Stypendyści rządowi strony
wysyłającej
Study Abroad
Stypendyści Utrecht Network
Umowa bilateralna kurs języka
polskiego w CKiJPwŚ
Umowa Szkoły Języka i Kultury
Polskiej
Wymiana bilateralna

Projekty mobilnościowe
Nazwa projektu
Erasmus+ KA103
2018/2019
Erasmus+ KA103
2019/2020
Erasmus+ KA103
2020/2021
PO WER
2018/2019
PO WER
2019/2020
PO WER
2020/2021
Erasmus+
KA107 2018
Erasmus+
KA107 2019
Erasmus+
KA107 2020

Czas realizacji
projektu
2018-06-01 do
2021-05-31
2019-06-01 do
2022-05-31
2020-06-01 do
2023-05-31
2018-06-01 do
2021-05-31
2019-06-01 do
2022-05-31
2020-06-01 do
2023-05-31
2018-06-01 do
2021-07-31
2019-08-01 do
2022-07-31
2020-08-01 do
2023-07-31

Łączna liczba
Otrzymane
zrealizowanych
dofinansowanie
mobilności
2 069 705 EUR

1022*

1 976 280 EUR

1005*

2 539 390 EUR

974*

1 442 752 PLN

89*

1 410 611 PLN

101*

1 557 925 PLN

110*

304 825 EUR

117*

238 915 EUR

83*

387 185 EUR

130*

RAZEM

I i II semestr I semestr
2019/2020 2020/2021

Przyjazdy
ogółem

886
12
17
0

263
4
0
6

1 149
16
17
6

35

1

36

7

9

16

19

1

20

44
5

5
0

49
5

27

3

30

64

0

64

77

20

97

1 193

312

1 505

4.5.2. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)
Projekty NAWA
W 2018 roku NAWA przyznała środki na projekt zgłoszony przez DOSZ:
Nice to See JU! w ramach programu Welcome to Poland (97 176 zł).
Realizacja projektu Nice to see JU! Zwiększenie kwalifikacji pracowników
administracji uniwersyteckiej w zakresie obsługi studentów zagranicznych
trwała od 2 stycznia 2019 roku do 31 marca 2021 roku. Projekt polegał na
przeprowadzeniu serii działań, mających na celu zwiększenie kompetencji
pracowników administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie obsługi
studentów z zagranicy. Działania obejmowały przeprowadzenie szeregu
szkoleń, podzielonych na bloki tematyczne z uwagi na potrzebę kompleksowego przeszkolenia pracowników. Z tego względu zorganizowano szkolenia

* Łączna liczba zaplanowanych mobilności
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w ramach dwóch paneli: kompetencji miękkich (kompetencji międzykulturowych) oraz kompetencji twardych, takich jak znajomość regulaminu
studiów, bezpieczeństwo studentów i zagadnienia związane z legalizacją
pobytu.

4.5.3. Przydział miejsc w domach studenckich
W 2020 roku ze specjalnie określonej puli przydzielono studentom
cudzoziemcom 964 miejsca w domach studenckich. Przydzielone zostały
miejsca studentom przyjeżdżającym na studia w ramach wymian międzynarodowych, na staże naukowo-badawcze oraz studentom cudzoziemcom
rozpoczynającym studia na pierwszym roku studiów.

Stypendyści NAWA
W roku akademickim 2019/2020 w ramach programów NAWA i MEiN
wypłacono świadczenia na kwotę 4 052 602 zł, a w I semestrze 2020/2021 –
1 971 000 zł.
Stypendyści NAWA i MEiN

Nazwa programu

Studia jednolite
magisterskie, I i II
stopnia

4.5.4. Działania integrujące studentów cudzoziemców ze wspólnotą
akademicką UJ
W 2020 roku podjęto szereg działań mających na celu adaptację
studentów zagranicznych przyjeżdżających do UJ, między innymi dzięki
ścisłej współpracy z Erasmus Student Network UJ (ESN UJ). W wyniku
współpracy DOSZ z ESN UJ zorganizowano dwukrotnie Orientation Week –
tydzień zapoznawczo-integracyjny (spotkania informacyjne, warsztaty, gry
integracyjne, zwiedzanie miasta i uczelni), mający na celu złagodzenie „szoku
kulturowego” oraz pomoc studentom zagranicznym w planowaniu pobytu na
UJ i realizowaniu założonego programu studiów.

Studia doktoranckie

I i II semestr I semestr I i II semestr I semestr
2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021

Program Stypendialny
dla Polonii
Program Stypendialny
im. S. Banacha
Program Stypendialny
im. I. Łukasiewicza
Umowy międzyrządowe
i rządowa współpraca
dwustronna
Solidarni z Białorusią –
Solidarni ze Studentami
Program Stypendialny
Polonista
Program Poland My
First Choice
Program Stypendialny
CEEPUS
Program Stypendialny
Rządu RP dla Młodych
Naukowców
Fundacja
Kościuszkowska
RAZEM

220

212

1

0

9

14

1

0

4.5.5. Studencki Zespół Ambasadorów UJ

6

11

0

0

15

8

0

0

0

49

0

0

7

3

0

0

0

8

0

0

13

4

0

1

6

4

4

4

5

4

0

0

W skład Zespołu wchodziło 16 studentów z różnych krajów, którzy na co
dzień służą wsparciem cudzoziemcom rozpoczynającym studia. W 2020 roku
Zespół zorganizował 15 spotkań dla potencjalnych kandydatów na studia,
w których wzięło udział 544 uczniów szkół średnich oraz studentów zagranicznych uczelni i innych osób zainteresowanych podjęciem studiów na UJ.
Nawiązano kontakt z 5 nowymi szkołami oraz 1 organizacją polonijną zza granicy.
We wrześniu 2020 roku DOSZ przy udziale Studenckiego Zespołu Ambasadorów UJ zorganizował Intro Days 2020. Była to seria spotkań wprowadzających nowoprzyjętych studentów zagranicznych w struktury uczelniane
oraz różnego rodzaju zajęcia, mające na celu przybliżenie codziennego życia
w Krakowie. Program wydarzenia zakładał zarówno spotkania z przedstawicielami społeczności akademickiej, jak i warsztaty – prowadzone nie tylko
przez organizacje związane z uniwersytetem, ale też instytucje pozauniwersyteckie. W panelach Intro Days 2020 wzięło udział 187 cudzoziemców
przyjętych na studia na UJ. Panele podczas Intro Days 2020 były prowadzone
w formie zdalnej w dwóch wersjach językowych: po polsku i angielsku.
Uczestnicy mogli zadawać pytania również w innych językach dzięki
współpracy z członkami SZA UJ występującymi w charakterze tłumaczy.
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internationalstudents.uj.edu.pl
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4.6. Jakość kształcenia

4.6.3. Projekt „Mistrzowie dydaktyki”

4.6.1. Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi”

Biuro Doskonalenia Kompetencji realizuje od listopada 2018 r. projekt
pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych metod
dydaktycznych, takich jak metoda tutoringu. Projekt zakłada udział nauczycieli akademickich w krótkotrwałych szkoleniach podczas wizyt studyjnych
na wybranych renomowanych uczelniach europejskich (m. in.: University
College London, Ghent University, University of Groningen, University
Aarhus, University of Oslo). Do udziału w pierwszej edycji projektu zakwalifikowanych zostało 35 nauczycieli akademickich UJ (w tym 12 osób z UJ CM).
W październiku 2020 roku podpisano drugą umowę na realizację projektu,
do którego zakwalifikowanych zostało 18 nauczycieli akademickich UJ
(w tym 5 osób z UJ CM). Część szkoleń – w związku z sytuacją pandemiczną –
realizowana była w formie zdalnej. Uczestnicy projektu dzielili się swoimi
doświadczeniami i wiedzą zdobytą podczas szkoleń m.in. biorąc udział
w konkursie Teaching Slam czy prowadząc kursy w ramach warsztatów Ars
Docendi organizowanych przez Biuro.

Celem Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi” jest
wspieranie wdrażania i rozwoju nowatorskich projektów dydaktycznych
realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim (z wyłączeniem Collegium
Medicum) poprzez umożliwienie rozliczenia części kosztów realizacji projektu ze środków Funduszu. Regulamin Funduszu został zmieniony zarządzeniem nr 76 Rektora UJ z dnia 15 lipca 2020 r. – m.in. wprowadzono
możliwość uzyskania dofinasowania czynnego udziału w krajowych lub
międzynarodowych szkoleniach lub konferencjach służących doskonaleniu
procesu dydaktycznego i podnoszeniu jakości kształcenia na Uniwersytecie
Jagiellońskim przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych.
W 2020 roku ze środków Funduszu zostały dofinansowane 23 projekty
z następujących wydziałów: Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (4),
Chemii (3), Studiów Międzynarodowych i Politycznych (3), Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (2), Geografii i Geologii (2), Zarządzania i Komunikacji
Społecznej (2), Biologii (1), Matematyki i Informatyki (1), Filologicznego (1),
Filozoficznego (1), Historycznego (1), Polonistyki (1), Prawa i Administracji
(1). Budżet Funduszu w roku 2020 zwiększono do kwoty 550 000,00 zł.

4.6.4. Konkurs Teaching Slam
W 2020 roku odbyła się druga edycja konkursu Teaching Slam, którego
celem jest podnoszenie jakości kształcenia poprzez promocję nowatorskich
rozwiązań w dydaktyce akademickiej wśród nauczycieli akademickich
i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach konkursu uczestnicy
dzielą się przykładami dobrej praktyki z zakresu nauczania i uczenia się na
UJ, m.in. w zakresie metod/technik kształcenia, motywowania, oceny osiągnięć studentów, organizacji zajęć, sposobu rozwiązania problemu dydaktycznego, wykorzystania nowych technologii lub innych pomocy dydaktycznych. Finał Konkursu, do którego zakwalifikowano 8 prezentacji, został
przeprowadzony w formie online na platformie MS Teams. Werdyktem jury
laureatami zostali:
• I miejsce – dr Dagmara Sokołowska (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej);
• II miejsce – dr Aeddan Shaw (Wydział Filologiczny), dr Luc Ampleman
(Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych);
• III miejsce – dr hab. Iwona Barwicka-Tylek (Wydział Prawa i Administracji).

4.6.2. Warsztaty dydaktyczne Ars Docendi
Wsparcie procesu doskonalenia kompetencji kadry dydaktycznej UJ
realizowane jest m. in. dzięki organizowanym warsztatom dydaktycznym Ars
Docendi.
W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 odbył się kurs
Podstawy dydaktyki akademickiej – warsztaty Ars Docendi (28 godzin),
częściowo realizowany w formie zdalnej w związku z pandemią COVID-19.
Pozostałe zaplanowane w tym semestrze kursy zostały odwołane. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 przeprowadzono kurs Podstawy dydaktyki akademickiej – warsztaty Ars Docendi (30 godzin) oraz 4
kursy modułowe: Emisja głosu; Dylematy (nie tylko) etyczne w pracy nauczyciela akademickiego; Uczelnia wolna od dyskryminacji oraz Active learning
based on project and problem (w wymiarze 15–17 godzin każdy). Wszystkie
kursy prowadzone były w formie zdalnej. W warsztatach udział wzięło
łącznie 50 doktorantów oraz 59 nauczycieli akademickich.
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Nagrodę Publiczności uzyskał dr Błażej Sajduk (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych).

Badanie Nauczycieli Akademickich – zdalne nauczanie
W roku 2019/2020 zrealizowane zostało badanie skierowane do
nauczycieli akademickich i doktorantów mające na celu zgromadzenie opinii
i sugestii dotyczących wdrożenia i realizacji zajęć dydaktycznych w trybie
zdalnym. W badaniu udział wzięło 1 328 osób prowadzących zajęcia w semestrze letnim, co stanowi 25% populacji zaproszonej do badania. Wyniki badania posłużyły usprawnieniu organizacji zdalnego nauczania w jednostkach
w kolejnym roku akademickim.

www.arsdocendi.uj.edu.pl

4.6.5. Nagroda Rektora UJ Pro Arte Docendi
Nagrodę Pro Arte Docendi przyznaje się wybitnym nauczycielom
akademickim zatrudnionym na UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej,
a w szczególności za mistrzostwo w sztuce przekazywania wiedzy, doskonałe
relacje i wyniki pracy ze studentami, indywidualną pracę z wyróżniającymi
się wychowankami oraz kołami naukowymi, wprowadzanie nowatorskich
rozwiązań w zakresie kształcenia oraz stosowanie w praktyce innowacyjnych
metod i środków, zgodnych ze wskazaniami nowoczesnej dydaktyki akademickiej. W roku 2020 laureatami nagrody zostali:
• dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ (Wydział Filozoficzny),
• prof. dr hab. Lucjan Chmielarz (Wydział Chemii),
• prof. dr hab. Piotr Tworzewski (Wydział Matematyki i Informatyki).

Ocena Zajęć Dydaktycznych
Uczelnia prowadzi systematyczną ewaluację oferowanych zajęć dydaktycznych. Celem badania jest monitorowanie procesu dydaktycznego oraz
systematyczna poprawa jakości dydaktyki na Uniwersytecie. Ocena dokonywana jest przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych po każdym semestrze zajęć. W roku akademickim 2019/2020, w obu
semestrach, w badaniu udział wzięło 15 495 studentów, oceniono 72% zajęć
i 76% prowadzących zajęcia dydaktyczne (dane nie obejmują wyników oceny
zajęć Wydziału Filozoficznego).
Na podstawie corocznych wyników Oceny Zajęć Dydaktycznych przyznawane są dodatkowe wynagrodzenia najwyżej ocenionym pracownikom.
Za rok 2019/2020 zostały wyróżnione następujące osoby:
 dr hab. Krzysztof Bartosz (Wydział Matematyki i Informatyki),
 prof. dr hab. Joanna Bereta (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii),
 dr Agnieszka Cios (Wydział Farmaceutyczny),
 mgr Agnieszka Dąbek–Drobny (Wydział Lekarski),
 dr Ewa Dębicka–Borek (Wydział Filologiczny),
 dr Przemysław Dębowiak (Wydział Filologiczny),
 prof. dr hab. Bolesław Domański (Wydział Geografii i Geologii),
 mgr Jakub Firlus (Wydział Prawa i Administracji),
 mgr Magdalena Frankowska (Jagiellońskie Centrum Językowe),
 dr Danuta Gałyga (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych),
 prof. dr hab. Barbara Gil (Wydział Chemii),
 dr hab. Agnieszka Gronek, prof. UJ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych),
 dr Martyna Jastrzębska (Wydział Nauk o Zdrowiu),
 dr Monika Jedynak (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej),

4.6.6. Nagroda Rektora UJ im. Hugona Kołłątaja
Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Hugona Kołłątaja, indywidualna bądź zespołowa, przyznawana jest za wkład w popularyzację wiedzy
w środowiskach szkolnych, za intensywną i owocną współpracę ze szkołami średnimi na rzecz rozbudzania aspiracji edukacyjnych wśród młodzieży i ludzi dorosłych, za autorstwo podręczników metodycznych o dużym znaczeniu oraz za
innowacyjność w zakresie pomocy naukowych. W roku 2020 nagrodę otrzymał
zespół pracowników z Wydziału Chemii: dr Karol Dudek-Różycki oraz dr Michał
Płotek.

4.6.7. Analizy procesu kształcenia
Barometr Satysfakcji Studenckiej
Badanie ma na celu zebranie opinii studentów, doktorantów, słuchaczy
studiów podyplomowych na temat szeregu aspektów związanych z procesem
studiowania, m. in.: ofertą dydaktyczną, infrastrukturą, funkcjonowaniem
systemów informatycznych, poczuciem bezpieczeństwa. W roku 2019/2020
ankietę rozszerzono o zagadnienia związane z realizacją zajęć dydaktycznych
w trybie zdalnym. W badaniu uzyskano odpowiedzi do 5 557 ankiet (13,9%).
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mgr Michał Jureczka (Wydział Matematyki i Informatyki),
dr Ewa Kamarad (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych),
dr Maciej Kania (Wydział Geografii i Geologii),
dr Marta Kania (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych),
dr Barbara Kaszowska–Wandor (Wydział Polonistyki),
dr Monika Kawczyńska (Wydział Prawa i Administracji),
dr Anna Krawczuk (Wydział Chemii),
dr hab. Katarzyna Kuras (Wydział Historyczny),
prof. dr hab. Ryszard Laskowski (Wydział Biologii),
dr Koryna Lewandowska (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej),
mgr Jacek Limanówka (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu),
dr Agata Łopatkiewicz (Wydział Filozoficzny),
dr Alicja Maślak–Maciejewska (Wydział Historyczny),
dr Bartłomiej Matejko (Wydział Lekarski),
dr Henryk Mazepa (Wydział Filologiczny),
dr Lucas Mazur (Wydział Filozoficzny),
dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ (Wydział Prawa i Administracji),
dr Joanna Niemiec (Centrum Językowe UJ CM),
dr hab. Maciej Pabijan (Wydział Biologii),
dr inż. Justyna Paluch (Wydział Chemii),
mgr Justyna Pawłowska (Wydział Nauk o Zdrowiu),
dr Dariusz Piwowarczyk (Wydział Filologiczny),
dr Anna Pluszyńska (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej),
prof. dr hab. Piotr Popik (Wydział Nauk o Zdrowiu),
dr Sylwia Przęczek-Kisielak (Wydział Polonistyki),
dr hab. Michał Rams, prof. UJ (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej),
dr Anna Sochocka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej),
dr hab. Marian Soida, prof. UJ (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej),
dr Agnieszka Staszczyk (Wydział Filozoficzny),
dr Magdalena Sztandara (Wydział Historyczny),
dr hab. Iwona Węgrzyn, prof. UJ (Wydział Polonistyki),

dr Anna Wójcik–Augustyn (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)
oraz osoby, które nie wyraziły zgody na publikację nazwiska,
pochodzące z następujących jednostek UJ:
 Wydział Farmaceutyczny (1)
 Wydział Filologiczny (1)
 Wydział Lekarski (1).
www.jakosc.uj.edu.pl

4.6.8. Akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej
W 2020 roku ocenie programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej
poddane zostały 3 programy studiów: historia, muzykologia (Wydział Historyczny); zdrowie publiczne (Wydział Nauk o Zdrowiu). Wszystkie akredytowane programy uzyskały oceny pozytywne.

4.7. Biuro Karier
Biuro Karier realizuje działania mające na celu wsparcie studentów oraz
absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w planowaniu rozwoju zawodowego oraz efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy.
W 2020 roku z oferty Biura skorzystały 3 934 osoby (tj. z takich form
działalności jak: szkolenia i cykle szkoleniowe, prezentacje firm i instytucji,
sesje Q&A z firmami i instytucjami, Targi Pracy, gra WystartUJ, spotkania
z mentorami – absolwentami UJ, prezentacje i panele dyskusyjne z absolwentami, doradztwo zawodowe, coaching kariery, umowy dotyczące organizacji
nieobowiązkowych praktyk studenckich, działania dydaktyczne, spotkania
informacyjne). W porównaniu z rokiem poprzednim liczba osób korzystających z usług jednostki wzrosła o 31%. W związku z wprowadzeniem stanu
pandemii i związaną z tym zmianą formy pracy, przez większą część roku
działania Biura Karier były skutecznie realizowane online. Oferta jednostki
została szybko dostosowana do nowej sytuacji poprzez modyfikację
dotychczasowych lub wprowadzenie nowych form działalności.

4.7.1. Najważniejsze wydarzenia
Wśród 97 zorganizowanych przez jednostkę wydarzeń największym
zainteresowaniem cieszyły się szkolenia prowadzone przez przedstawicieli
firm, prezentacje firm oraz instytucji, spotkania z mentorami oraz Targi
Pracy. W 2020 roku zorganizowano 38 szkoleń, w których łącznie wzięły
udział 1 322 osoby. Większość szkoleń odbywała się w formule online, co
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spowodowało, że znacznie zwiększyła się przeciętna liczba uczestników
jednego szkolenia (tj. 35 osób). Najczęściej oferowano szkolenia dotyczące
tematyki rynku i prawa pracy (np. Jak zaplanować swoją ścieżkę kariery
zawodowej, Rekrutacja – wszystko, co chcielibyście wiedzieć, Budowanie
wizerunku w sieci podczas poszukiwania pracy). Studenci oraz absolwenci
również chętnie brali udział w prezentacjach firm oraz instytucji organizowanych na Uczelni. W 2020 roku Biuro Karier zorganizowało 6 takich
wydarzeń, w których łącznie wzięło udział 250 osób. Przeciętna liczba
uczestników jednego spotkania wyniosła 42 osoby i ze względu na formułę
online była znacznie wyższa niż w latach ubiegłych. Z powodu konieczności
szybkiego dostosowania wiosennej edycji Targów Pracy do warunków
wirtualnych, zastąpiono je nową formą spotkań z pracodawcami – sesjami
Q&A. W ramach Tygodnia Q&A, zainteresowani studenci lub absolwenci
mogli połączyć się zdalnie z jedną z 12 zaproszonych firm, aby porozmawiać
na temat rekrutacji do pracy, poszukiwanych kandydatów czy wymaganych
kompetencji na określone stanowiska. W Tygodniu Q&A wzięło udział 130
uczestników; którzy spotkali się z przedstawicielami następujących firm:
Lufthansa Global Business Services, Accenture, EU Careers/Europejski Urząd
Doboru Kadr, Motorola Solutions, Majorel Polska, WilsonHCG, Akademicki
Inkubator Przedbiębiorczości UJ, Aon, Polski Związek Pracodawców Firm
Prowadzących Badania Kliniczne Na Zlecenie, ABB, IBM BTO, Ernst & Young.
W grudniu 2020 roku Biuro Karier po raz pierwszy zorganizowało Targi
Pracy online, na które zalogowało się 826 osób, a zaprezentowało się 20
pracodawców z różnych branż gospodarki, tj.: ABB, Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości, Amazon, Cisco, Comarch, Delante, Elettric, EU Careers/
Europejski Urząd Doboru Kadr, EY, Hays, HCL, IBM, Luthansa, Motorola,
PFRON, PolCro, State Street, Valeo, WilsonHCG, WUP.
W 2020 roku w dalszym ciągu dynamicznie rozwijała się współpraca
z absolwentami UJ. Łącznie, we wszystkich wydarzeniach prowadzonych
przez absolwentów wzięły udział 564 osoby (spotkania z mentorami,
webinaria w ramach projektu ALUMNI UJ, mentoring indywidualny, panele
dyskusyjne, szkolenia branżowe prowadzone przez absolwentów). Wprowadzono innowacyjne formy współpracy, takie jak panele dyskusyjne z absolwentami UJ, w czasie których omawiane są zagadnienia związane z możliwościami rozwoju kariery zawodowej w danej branży, a studenci mają okazję
zapoznać się z opiniami prezentowanymi przez osoby pracujące w różnych
krajach.
Biuro Karier było również współorganizatorem wydarzeń kierowanych
do studentów, podejmowanych zarówno we współpracy z różnymi jednost-

kami Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i z innymi uczelniami. W 2020 r. już
po raz trzeci przeprowadzono grę WystartUJ, w której wzięło udział 181
nowo przyjętych studentów.
Na poziomie ogólnopolskim, Biuro Karier koordynowało projekt Gra
o Karierę – Biura Karier dla Ciebie, realizowany pod patronatem Komisji ds.
Akademickich Biur Karier przy KRASP. Edycja ta miała szczególny charakter,
ponieważ wszystkie organizowane w jej ramach spotkania odbywały się
zdalnie. Było to dużym ułatwieniem dla studentów, którzy mogli uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych w różnych częściach kraju. W projekcie wzięło udział 35 biur karier z 14 województw i 19 miast, które w czasie
jednego tygodnia i pod wspólnym szyldem zorganizowały 91 wydarzeń dla
studentów.
W ramach współpracy z podobnymi jednostkami na innych polskich
uczelniach, zorganizowana została prezentacja online prowadzona przez
dwóch pracowników Biura Karier UJ. Celem spotkania było podzielenie się
dobrymi praktykami w zakresie organizacji działań jednostki w trakcie pandemii. W prezentacji wzięło udział 150 osób, reprezentujących 79 uczelni
o 10 różnych profilach (w tym 60 publicznych i 19 niepublicznych).

4.7.2. Indywidualne doradztwo zawodowe i coaching kariery
Jedną z podstawowych form działalności Biura Karier są indywidualne
usługi doradcze. W 2020 roku z usług doradcy skorzystało 266 osób podczas
433 godzin spotkań. Dodatkowo, w 2020 roku Biuro Karier wprowadziło do
swojej oferty możliwość spotkania z doradcą zawodowym dla osób z niepełnosprawnościami.
Biuro Karier umożliwia również studentom oraz absolwentom
Uniwersytetu Jagiellońskiego skorzystanie z takiej formy indywidualnego
wsparcia, jakim jest coaching kariery (spotkania z certyfikowanym coachem).
W cyklach spotkań z coachem wzięło udział 61 osób podczas 289 godzin sesji
coachingowych. W 2020 roku znacznie wzrosła liczba osób korzystających
z doradztwa zawodowego oraz coachingu kariery, również ze względu na
możliwość spotkania online.

4.7.3. Działania informacyjne
Biuro Karier dostarcza studentom oraz absolwentom aktualnych
informacji z rynku pracy. Na portalu Biura w 2020 roku udostępniono 979
ofert pracy, 359 ofert praktyk i staży oraz 16 ofert wolontariatu, łącznie 1 354
ogłoszenia pracodawców, skierowane do studentów oraz absolwentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach udostępnianych ofert pracodawcy
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poszukiwali kandydatów na 16 380 stanowisk, a ilość wyświetleń ogłoszeń
wyniosła 551 451. Najczęściej publikowano oferty z następujących branż
gospodarki: IT/telekomunikacja, finanse/ekonomia/bankowość, marketing/
reklama/PR oraz sektor państwowy/prawo.
Jednostka udostępnia również inne aktualności z rynku pracy, np. konkursy dla studentów organizowane przez pracodawców, informacje na temat
dni otwartych firm, bezpłatnych szkoleń i konferencji. Ważną rolę komunikacyjną w promowaniu oferty Biura Karier pełni fan page na portalu Facebook, który obecnie jest obserwowany przez 7 554 osoby. Biuro administruje również profilem Uniwersytetu Jagiellońskiego na portalu LinkedIn, specjalizującym się w kontaktach zawodowo-biznesowych. Obecnie profil jest
obserwowany przez 95 468 osób. Zgodnie z opracowaną we wrześniu 2019
roku długofalową strategią działań komunikacyjnych w serwisie LinkedIn
platforma ta stała się głównym miejscem komunikacji z absolwentami
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

nalne narzędzie do realizacji tego typu badań, tj. system SURNEO. Zastosowano prosty losowy dobór próby (bez zwracania). Ze względu na tematykę
badania i równoczesną sytuację epidemiczną, przeprowadzono tylko jedną
falę badania. Ostatecznie wywiady zostały zrealizowane z 77 podmiotami
rynku pracy.
Działania Biura Karier podlegają systematycznej ewaluacji wewnętrznej,
realizowanej za pomocą różnych technik badawczych, a mającej na celu
monitorowanie jakości usług jednostki i potrzeb odbiorców. Ze względu na
pandemię i zmianę formy pracy, główną techniką wykorzystywaną w ewaluacji w 2020 r. była ankieta internetowa.
Ocena wybranych działań Biura Karier na podstawie ankiet
ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników
Średnia z
ogólnych ocen

Skala

Szkolenia

4,8

1–5

Mentoring

4,5

1–5

Doradztwo zawodowe

6,6

1–7

Coaching kariery

6,8

1–7

Prezentacje firm/instytucji

6,2

1–7

Sesje Q&A

6,1

1–7

Targi Pracy

6,0

1–7

Działanie

4.7.4. Badania
W 2020 roku przeprowadzono dwunastą już edycję badania losów
zawodowych absolwentów (Monitoring Losów Absolwentów) kończących
studia w 2019 roku. Na udział w badaniu realizowanym w 2020 roku
wyraziło zgodę 2 285 osób kończących studia pierwszego stopnia (81%
wszystkich absolwentów) i 2 608 osób kończących studia drugiego stopnia
lub jednolite magisterskie (73%), natomiast po wysłaniu zaproszenia ankietę
wypełniło odpowiednio 1 359 absolwentów studiów pierwszego stopnia
(59% spośród zaproszonych) i 1 628 absolwentów studiów drugiego stopnia
lub jednolitych (62%). Przeprowadzono również badania panelowe obejmujące (ponownie) absolwentów rocznika 2016/2017, pozostających trzeci rok
na rynku pracy oraz (po raz trzeci) absolwentów rocznika 2014/15, pozostających piąty rok na rynku pracy. Badaniami objęto 2 579 absolwentów
studiów drugiego stopnia lub jednolitych (po trzech latach – ankietę
wypełniło 45% spośród zaproszonych) oraz 3 056 absolwentów drugiego
stopnia lub studiów jednolitych (po pięciu latach – ankietę wypełniło 39%
spośród zaproszonych).
W 2020 roku zrealizowano drugą edycję badania Praktyki oferowane
przez pracodawców studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem badania
jest uzyskanie możliwie najpełniejszej informacji na temat praktyk
oferowanych studentom. Badanie jest realizowaną techniką CATI (wywiady
telefoniczne wspomagane komputerowo) wśród pracodawców współpracujących z Biurem Karier UJ. W 2020 r. po raz pierwszy przetestowano profesjo-

We współpracy z Działem Obsługi Studentów Zagranicznych, Biuro
Karier zrealizowało drugą edycję badania wśród cudzoziemców studiujących
na Uniwersytecie Jagiellońskim (Badanie Studentów Cudzoziemców na UJ).
Badanie jest realizowane co dwa lata. Jego celem jest poznanie planów zawodowych oraz oczekiwań studentów cudzoziemców odnośnie wsparcia
Uczelni w zakresie planowania kariery i efektywnego funkcjonowania na
rynku pracy. Zindywidualizowane linki do ankiet zostały wysłane do 2 213
studentów zagranicznych na UJ. Ostatecznie ankietę wypełniło 414 osób i tym
samym poziom zwrotów wyniósł 19%.
Badanie Kandydatów na Studia zostało zrealizowane w 2020 roku we
współpracy z Biurem Doskonalenia Kompetencji oraz Działem Rekrutacji na
Studia. Raport z badania dostarcza wiedzy na temat czynników, które mają
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wpływ na podjęcie decyzji o studiowaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz
na konkretnym kierunku, na temat źródeł, jakie są wykorzystywane w trakcie
poszukiwania informacji o kierunku, a także na temat tego, jakiego rodzaju
informacje są najczęściej poszukiwane przez kandydatów. Wyniki pozwalają
dostosować informacje o ofercie dydaktycznej Uczelni do potrzeb i oczekiwań
kandydatów. Badanie przeprowadzono metodą CAWI (Computer Assisted
Web Interview) – respondenci otrzymywali ankietę drogą elektroniczną;
jeżeli kandydat został wpisany na więcej niż jeden kierunek studiów,
otrzymywał odpowiednio większą liczbę ankiet w skróconej wersji. Na studia
w roku akademickim 2020/21 zarejestrowało się 44 687 kandydatów,
ankietę wypełniło natomiast 8 018 respondentów (6 097 dłuższą, 1 921 –
krótszą wersję). Frekwencja w badaniu wyniosła 18%. Zdecydowaną
większość ankietowanych stanowiły osoby rekrutujące się na studia
pierwszego (53%) oraz drugiego stopnia (26%). Kandydaci na studia jednolite stanowili 13% wszystkich respondentów, podyplomowe – 6%, studia
w szkołach doktorskich – 2%.

• Współpraca UE z państwami rozwijającymi się – partnerstwo dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju;
• Planowanie kariery naukowej: perspektywy i wyzwania;
• Kariera w Hiszpanii – hiszpański rynek pracy;
• Komunikacja własna – czyli jak porozumiewać się ze sobą, by móc porozumiewać się z innymi.
Kulminacyjnym punktem działań projektowych było oficjalne spotkanie
wszystkich zaangażowanych w szkolenia absolwentów z przedstawicielami
władz Uczelni. W związku z pandemią spotkanie odbyło się online.
W 2020 roku kontynuowano również wdrażanie opracowanej w 2019 r.
strategii komunikacji z absolwentami na portalu LinkedIn. W wyniku prowadzonych działań liczba osób obserwujących stronę Uniwersytetu Jagiellońskiego w serwisie LinkedIn wzrosła o 7 029 nowych obserwujących –
01.10.2019 łącznie było to 78 425 osób, a 30.09.2020 już 85 454. Największą
popularnością, mierzoną ilością wyświetleń, poleceń, komentarzy i udostępnień cieszyły się aktualności dotyczące życia Uczelni takie jak apele władz
uczelni i społeczności akademickiej, relacje ze święta uczelni i realizacji
nowych inwestycji, takich jak budowa i otwarcie nowych obiektów, wyniki
prestiżowych rankingów, link do artykułów popularnonaukowych pisanych
przez pracowników UJ, relacje z wizyt międzynarodowych gości na Uczelni
oraz doniesienia o osiągnięciach naukowców związanych z UJ.
W końcowej fazie projektu (IV kwartał 2020) przygotowano materiały
podsumowujące projekt w formie animacji, reportażu i klipu.
Wszystkie działania projektowe podlegały szczegółowej ewaluacji, zarówno ex-post, jak i on-going. Przeprowadzono ankietę internetową wśród
absolwentów zagranicznych obserwujących profil UJ na portalu LinkedIn,
ankiety „na wejściu” i „na wyjściu” z uczestnikami webinarów, analizę statystyk dot. portalu LinkedIn, ale również badania jakościowe, tj. wywiady
pogłębione z absolwentami, które okazały się nieocenionym źródłem informacji na temat przyszłych możliwości współpracy.
W 2020 r. Biuro Karier kontynuowało działania w projekcie Doskonały
Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ, finansowany z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER). W ramach modułu
Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające
studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy realizowane jest zadanie Budowa i automatyzacja prognostycznego modelu popytu na
pracę studentów i absolwentów UJ. Model ma na celu identyfikację przyszłych
potrzeb pracodawców na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Dane opracowywane przez Biuro Karier (między innymi z badania Monitoring Losów

4.7.5. Projekty
W 2020 roku nadal realizowano zadania w projekcie Alumni UJ –
Program rozwoju współpracy z absolwentami zagranicznymi Uniwersytetu
Jagiellońskiego finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. W drugim roku trwania projektu do głównych zadań należało przygotowanie i zorganizowanie cykli szkoleń prowadzonych przez absolwentów UJ
przebywających za granicą. W okresie od marca do listopada 2020 r. odbyło
się dziesięć zaplanowanych w projekcie cykli mentoringowych, z których
każdy składał się z trzech webinarów. Podczas zajęć omawiane były tematy
związane z rozwojem ścieżki kariery w branży reprezentowanej przez
danego mentora. Studenci mieli więc okazję do poznania warunków rynku
pracy w danej branży bezpośrednio od praktyków mieszkających poza
granicami Polski. W zajęciach wzięło udział 185 studentów UJ. Odbyły się
następujące cykle mentoringowe:
• Ścieżki rozwoju kariery dla chemików w USA;
• Jak wyróżnić się na rynku? Tworzenie własnej marki – marketingowe
podejście biznesowe;
• Management consultant;
• Kreatywność jest wszystkim! Na drodze do kariery;
• Jak zbudować swoją unikatową markę w nauce?;
• Droga zawodowa po studiach w dziedzinie nauk przyrodniczych;
32



Absolwentów UJ oraz z badań pracodawców) systematycznie zasilają bazy
wykorzystywane do budowy modelu. W ramach modułu opracowywane są
kwartalne raporty; w 2020 r. była to również publikacja książkowa dotycząca
funkcjonowania absolwentów i studentów UJ na rynku pracy. W celu zasilenia
modelu dodatkowymi danymi, pod koniec 2020 r. rozpoczęto przygotowania
do realizacji nowego badania wśród pracodawców – Monitoring Rynku Pracy.
Odrębnym działaniem realizowanym w projekcie jest wdrożenie i utrzymanie systemu bazodanowo-raportującego (SBR), zaprojektowanego i zakupionego w 2019 r. W systemie opartym na narzędziach Business Intelligence
publikowane i udostępniane są raporty z zakresu jakości kształcenia oraz
rynku pracy. Założeniem systemu jest szybkie dostarczanie większym grupom odbiorców atrakcyjnych, interaktywnych raportów wspierających podejmowanie decyzji dotyczących projektowania kształcenia dopasowanego
do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. System jest administrowany
przez Biuro Karier.



4.8. Sekcja Systemów Rejestracji Kandydatów



Sekcja Systemów Rejestracji Kandydatów realizuje działania mające na
celu wsparcie informatyczne jednostek Centrum Wsparcia Dydaktyki.
W związku ze stanem epidemii, w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi
opracowano, zaprogramowano i wdrożono system umożliwiający wszystkim
pracownikom administracyjnym uczelni stworzenie na potrzeby danej jednostki formularza umożliwiającego rezerwację terminów wizyt w sekretariatach, np. w celu wpisu na studia, odbioru dokumentów, zapisu na szkolenia.
Jednym z kluczowych zadań pracowników sekcji, było ich zaangażowanie w działania Zespołu Projektowego ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na UJ, co doprowadziło do pilotażowego
wdrożenia elektronicznego obiegu korespondencji wewnętrznej w wybranych jednostkach organizacyjnych oraz dostosowanie systemu do pracy
zdalnej dla pracowników UJ.





4.8.1. Zespół Projektowy ds. wdrożenia systemu EZD PUW na UJ
Zadania zrealizowane w roku 2020:
 Uruchomienie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
(EZD) na Uniwersytecie Jagiellońskim (20 kwietnia 2020 r.) w zakresie
pilotażowego wdrożenia elektronicznego obiegu korespondencji
wewnętrznej w wybranych jednostkach organizacyjnych oraz dostosowanie systemu do pracy zdalnej dla pracowników UJ.
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Przygotowanie polityki nadawania dostępu do systemu EZD oraz
bieżące tworzenie nowych kont użytkowników wraz ze strukturą
uprawnień (liczba kont na dzień 31.12.2020 r.: 779). Przeprowadzenie licznych szkoleń z zakresu obsługi systemu EZD, a także konfigurowanie sprzętu teleinformatycznego oraz instalowanie niezbędnego oprogramowania służącego do pracy w systemie EZD.
Wdrożenie obiegów korespondencji wewnętrznej w systemie EZD
związanych z dydaktyką i wybranymi sprawami kwestury m.in.
uruchamianie studiów podyplomowych, listy stypendialne, wewnętrzny obieg faktur w jednostce. Określenie symboli klasyfikacyjnych akt, dla których dokumentacja, w ramach wdrożenia systemu
EZD, będzie prowadzona w formie elektronicznej w systemie EZD:
o klasa 420 Założenia organizacyjno-programowe studiów
podyplomowych,
o klasa 421 Uruchamianie i likwidacja studiów podyplomowych.
Bieżące udzielanie pomocy technicznej oraz wsparcie pracowników
w zakresie procedowania uruchomionych obiegów korespondencji
wewnętrznej w systemie EZD, w tym przygotowanie i utrzymanie
strony internetowej https://przewodnik.ezd.uj.edu.pl/na Portalu UJ
dedykowanej użytkownikom systemu EZD.
Prace nad przygotowaniem konfiguracji i dostosowaniem systemu
EZD w zakresie funkcjonalności punktu kancelaryjnego do potrzeb
Uniwersytetu, w tym zakup i testowanie sprzętu do obsługi modułu
kancelarii EZD (m.in. skanery, drukarki kodów kreskowych, drukarki
etykiet, skanery kodów kreskowych).
Współpraca z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim (autorem systemu)
oraz z Uniwersytetem Gdańskim, w ramach Centrum kompetencyjnego, w zakresie rozwoju systemu EZD na potrzeby pracowników
uczelni.

5. PRACOWNICY5
5.1. Zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników UJ
Stan zatrudnienia pracowników UJ CM w latach 2016–2020**

Stan zatrudnienia pracowników UJ w latach 2016–2020**
Stanowisko
Profesorowie tytularni
Profesorowie bez tytułu,
wizytujący i docenci
Adiunkci z habilitacją
Adiunkci
Asystenci
Pozostali
RAZEM
Grupa pracowników
Naukowo-techniczni
Inżynieryjno-techniczni
Biblioteczni, muzealni
Administracji
Pozostali
RAZEM

Nauczyciele
2016
2017
410
404

2018
394

2019
391

2020
385

97

103

112

507

557

586
807
473
455
2 828

613
810
510
455
2 895

632
829
496
433
2 896

297
860
504
425
2 984

309
926
509
349
3 035

Nienauczyciele
2016
2017
119
128
414
447
414
427
1 044
1 113
607
608
2 598
2 723

2018
128
460
434
1 159
594
2 775

2019
129
457
421
1 245
592
2 844

Stanowisko
Profesorowie tytularni
Profesorowie bez tytułu,
wizytujący i docenci
Adiunkci z habilitacją
Adiunkci
Asystenci
Pozostali
RAZEM
Grupa pracowników
Naukowo-techniczni
Inżynieryjno-techniczni
Biblioteczni, muzealni
Administracji
Pozostali
RAZEM

2020
120
485
426
1 278
583
2 892

Nauczyciele
2016
2017
136
148

2018
158

2019
167

2020
173

61

59

57

91

87

147
395
418
288
1 445

152
382
493
292
1 526

162
380
484
302
1 543

148
376
499
282
1 563

155
391
518
267
1 591

Nienauczyciele
2016
2017
2018
137
130
139
161
174
165
39
38
38
452
469
471
223
224
218
1 012 1 035 1 031

2019
108
190
39
469
216
1 022

2020
100
188
40
463
224
1 015

Nauczyciele UJ i UJ CM
Stanowisko
Profesorowie tytularni
Prof. bez tytułu, wizytujący i docenci
Adiunkci z habilitacją
Adiunkci
Asystenci
Pozostali
RAZEM

2016
546
158
733
1 202
891
743
4 273

Tekst przygotowany przez Dział Spraw Osobowych UJ i Dział Spraw Osobowych UJ
CM.

2017
552
162
765
1 192
1 003
747
4 421

2018
552
169
794
1 209
980
735
4 439

2019
558
598
445
1 236
1 003
707
4 547

2020
558
644
464
1 317
1 027
616
4 626

** Liczba zatrudnionych – stan na 31 grudnia każdego roku (bez osób przebywających

5

nieprzerwanie na urlopach bezpłatnych i wychowawczych powyżej 3 miesięcy).
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Zatrudnienie na UJ w podziale na jednostki organizacyjne

Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich (liczba osób)
w latach 2009–2020 (UJ)

– stan na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.*

Wydział/Jednostka

3 100

Nauczyciele Nienauczyciele

3 000
2 900

2 828
2 752

2 800

2 681 2 699

2 700
2 600

2 583

2 608 2 617 2 621

2 500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
NAUCZYCIELE

Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich (liczba osób)
w latach 2009–2020 (UJ CM)
1 700
1 563
1 526 1 543

1 600

Zatrudnienie na UJ CM w podziale na jednostki organizacyjne
– stan na koniec lat 2019 i 2020*

Lekarski
Farmaceutyczny
Nauk o Zdrowiu
Jednostki między- i pozawydziałowe
Administracja ogólnouczelniana
Domy studenckie
RAZEM

3 035

2 895 2 896

2019 2020 2019 2020
Prawa i Administracji
235
235
78
72
Filozoficzny
292
293
71
67
Historyczny
173
188
66
60
Filologiczny
385
392
58
55
Polonistyki
181
184
51
53
Matematyki i Informatyki
148
154
29
31
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
209
220
118
117
Biologii
160
159
133
148
Chemii
178
186
88
84
Zarządzania i Komunikacji Społecznej
251
264
69
71
Studiów Międzynarodowych i Politycznych
264
255
68
72
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
159
175
81
85
Geografii i Geologii
85
83
43
45
Jednostki między- i pozawydziałowe
263
247
649
670
Administracja ogólnouczelniana
1
0 1 242 1 262
i jednostki pomocnicze
RAZEM
2 984 3 035 2 844 2 892

Wydział/Jednostka

2 984

1 500

Nauczyciele Nienauczyciele

1 422

1 400

2019 2020 2019 2020
1 061 1017
391
367
194
201
124
119
263
271
56
58
45
102
53
67
0
0
366
371
0
0
32
33
1 563 1 591 1 022 1 015

1 300

1 209

1 248

1 281

1 323 1 331

1 591

1 445

1 364

1 200
1 100
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
NAUCZYCIELE

* Bez osób przebywających nieprzerwanie na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
powyżej 3 miesięcy
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Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich na koniec każdego roku
(liczba osób) w latach 2019–2020 (UJ)*

Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich na koniec każdego roku
(liczba osób) w latach 2019–2020 (UJ CM)*

385
391

Profesor

557
507

Profesor uczelni

2
2

Profesor wizytujący
309
297

Adiunkt z habilitacją

860

926

349
200
2020

518
499

Asystent
267
282

Pozostali

425

400

391
376

Adiunkt

509
504

Asystent
Pozostali

155
148

Adiunkt z habilitacją

Adiunkt

0

85
89

Profesor uczelni

0
0

Profesor wizytujący

173
167

Profesor

600

800

1000

0

2019

200
2020

Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich na koniec każdego roku
(liczba osób) w latach 2009–2020 (UJ)*

400

600

2019

Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich na koniec każdego roku
(liczba osób) w latach 2009–2020 (UJ CM)*
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Pozostali nauczyciele akademiccy

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Profesor
Profesor uczelni
Profesor wizytujący
Adiunkt z habilitacją
Adiunkt
Asystent
Docent
Pozostali nauczyciele akademiccy

* Kategoria „profesor” uwzględnia stanowiska: profesor, profesor z tytułem honorowym
zwyczajnego.

* Kategoria „profesor” uwzględnia stanowiska: profesor, profesor z tytułem honorowym
zwyczajnego
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Liczba nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego zatrudnionych u innych pracodawców – stan na 15.10.2020 r.*
Liczba zatrudnionych (w osobach)
Lista stanowisk
Pracownicy badawczo-dydaktyczni

w jednostce
na stanowisku
ogółem
2 203

tylko
w macierzystej
jednostce**
2 015

u jednego dodatkowego pracodawcy
będącego uczelnią***
59

prowadzących
działalność
gospodarczą
76

Profesor, profesor z tytułem honorowym zwyczajnego

356

308

18

12

Profesor uczelni

525

478

18

17

Adiunkt

1 021

934

22

44

Asystent

301

295

1

3

Pracownicy badawczy

408

404

0

3

29

28

0

1

3

3

0

0

Adiunkt

184

182

0

1

Asystent

192

191

0

1

Pracownicy dydaktyczni

414

377

10

22

Profesor, profesor z tytułem honorowym zwyczajnego

0

0

0

0

Profesor uczelni

9

7

2

0

Adiunkt

35

31

3

0

Profesor, profesor z tytułem honorowym zwyczajnego
Profesor uczelni

Starszy wykładowca

225

200

4

18

Wykładowca

51

46

1

3

Asystent

16

16

0

0

Lektor i instruktor

78

77

0

1

3 025

2 796

69

101

RAZEM

* Bez osób przebywających nieprzerwanie na urlopach bezpłatnych i wychowawczych powyżej 3 miesięcy
** Obejmuje zatrudnionych tylko w macierzystej jednostce i nieprowadzących działalności gospodarczej
*** Przez uczelnię rozumie się szkołę wyższą będącą uczelnią publiczną bądź niepubliczną
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Liczba nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zatrudnionych u innych pracodawców – stan na 15.10.2020 r.*
Liczba zatrudnionych (w osobach)
u jednego dodatkowego pracodawcy
będącego
uczelnią***

w jednostce
na stanowisku
ogółem

tylko
w macierzystej
jednostce**

1 206

676

2

521

144

67

0

76

84

32

1

50

Adiunkt

507

298

1

203

Asystent

471

279

0

192

Pracownicy badawczy

78

60

0

17

Profesor, profesor z tytułem honorowym zwyczajnego

28

16

0

11

4

3

0

1

Adiunkt

24

20

0

4

Asystent

22

21

0

1

274

144

0

125

Profesor, profesor z tytułem honorowym zwyczajnego

0

0

0

0

Profesor uczelni

0

0

0

0

Adiunkt

7

3

0

4

154

83

0

69

83

39

0

41

1

0

0

1

29

19

0

10

0

0

0

0

1 558

880

2

663

Lista stanowisk

Pracownicy badawczo-dydaktyczni
Profesor, profesor z tytułem honorowym zwyczajnego
Profesor uczelni

Profesor uczelni

Pracownicy dydaktyczni

Starszy wykładowca
Wykładowca
Asystent
Lektor i instruktor
Docent
RAZEM

* Bez osób przebywających nieprzerwanie na urlopach bezpłatnych i wychowawczych powyżej 3 miesięcy
** Obejmuje zatrudnionych tylko w macierzystej jednostce i nieprowadzących działalności gospodarczej
*** Przez uczelnię rozumie się szkołę wyższą będącą uczelnią publiczną, bądź niepubliczną
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prowadzących
działalność
gospodarczą

Liczba cudzoziemców zatrudnionych na Uniwersytecie Jagiellońskim wg stanu na dzień 31.12.2020 r.*

Wydział/Jednostka

Prawa i Administracji
Filozoficzny
Historyczny
Filologiczny
Polonistyki
Matematyki i Informatyki
Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Biologii
Chemii
Zarządzania
i Komunikacji Społecznej
Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii
Geografii i Geologii
Jagiellońskie Centrum Językowe
Małopolskie Centrum
Biotechnologii
Jagiellońskie Centrum Rozwoju
Leków
RAZEM JEDNOSTKI UJ
Lekarski
Farmaceutyczny
Nauk o Zdrowiu
Jednostki międzyi pozawydziałowe
RAZEM JEDNOSTKI UJ CM

Adiunkt

Profesor, profesor z tytułem
honorowym
zwyczajnego

Profesor
uczelni

Profesor
wizytujący

Docent

0
0
0
1
0
0

0
4
0
3
0
1

0
0
0
0
0
0

0

0

0
1

z hab./
z tyt.
prof.

bez
hab.

0
0
0
0
0
0

0
0
0
3
0
0

0

0

0
1

0
0

0

1

0

Starszy
Wykładowca
wykładowca
z dr.

mgr/
lek.

1
7
1
11
0
6

0
0
0
6
0
0

0

7

0
0

2
1

0

0

2

0

0

0

0
0

Asystent
Lektor,
RAZEM
mgr/ instruktor
lek.

z dr.

mgr/
lek.

z dr.

0
0
0
7
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
6
0
0

0
4
1
2
0
1

0
3
0
4
0
0

0
0
0
14
0
0

1
18
2
57
0
8

0

0

0

0

8

5

0

20

4
3

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

1
0

0
0

9
6

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

1

1

5

9

19

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

3

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

1
1

0

2

0

0

0

5

0

0

0

0

5

4

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2
0
0
0

14
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

6
0
0
0

50
0
1
0

6
0
0
0

7
0
0
0

0
0
0
0

9
0
0
0

24
1
0
0

23
0
0
0

23
0
0
0

164
1
1
1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

4

* Bez osób przebywających nieprzerwanie na urlopach bezpłatnych i wychowawczych powyżej 3 miesięcy
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Przeciętne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli akademickich w grudniu 2020 roku (w zł) – z subwencji**
Profesor, profesor z tytułem
honorowym
zwyczajnego

Profesor uczelni

10 185

Filozoficzny

Wydział

Adiunkt

Starszy
wykładowca
mgr/
z dr.
lek.

z hab./ z
tyt. prof.

bez hab.

7 106

6 452

5 304

5 447

8 620

6 647

5 909

5 303

Historyczny

8 059

6 111

5 703

Filologiczny

8 454

6 196

Polonistyki

8 274

Matematyki i Informatyki
Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Biologii

Prawa i Administracji

Wykładowca
z dr.

mgr/
lek.

z dr.

mgr/
lek.

Lektor,
instruktor

4 086

3 721

---*

5 395

3 865

3 855

---*

5 237

5 308

3 757

3 615

5 687

5 304

5 308

4 188

3 796

3 848

3 606

6 134

5 675

5 332

5 308

4 221

3 673

3 855

3 728

9 354

6 400

5 811

5 366

5 448

3 875

3 659

8 216

6 668

5 827

5 333

5 308

4 271

3 753

7 623

6 309

5 702

5 311

5 405

3 647

---*

Chemii
Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii
Geografii i Geologii

8 635

6 235

5 670

5 326

5 308

3 735

3 586

9 392

6 334

6 031

5 263

5 248

---*

3 805

3 803

3 630

8 591

6 359

5 823

5 310

5 308

3 932

3 805

3 824

3 710

8 107

6 160

5 738

5 325

---*

3 919

3 700

8 857

6 354

5 552

5 304

5 308

3 814

4 007

WYDZIAŁY UJ

8 651

6 384

5 830

5 304

5 334

Lekarski

7 522

6 202

5 662

5 279

5 268

Farmaceutyczny

7 602

6 201

5 671

5 279

5 268

Nauk o Zdrowiu

7 736

6 468

5 570

5 279

5 268

7 554

6 244

5 659

5 279

5 268

WYDZIAŁY UJ CM

3 788

Asystent

4 176

---*

---*
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3 607

3 914

3 784

3 878

3 664

3 591

3 869

3 615

3 932

3 625

---*

3 927

3 625

3 615

3 963

3 625

3 604

3 615

3 937

3 625

3 604

3 869

* Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w przypadkach, gdy na stanowisku jest zatrudniona jedna osoba odstąpiono od ujawnienia wynagrodzenia na wydziale
** Bez osób zawieszonych tj. bez osób przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych.

3 585

Przeciętne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli akademickich w grudniu 2020 roku (w zł) – z projektów**
Wydział

Prawa i Administracji
Filozoficzny

Profesor, profesor z tytułem
honorowym
zwyczajnego

Adiunkt
Profesor uczelni

z hab./ z
tyt. prof.

---*
11 422

Wykładowca
z dr.

mgr/
lek.

Asystent
z dr.

mgr/
lek.

Lektor

8 320
10 358

---*

Historyczny
Filologiczny

bez hab.

Starszy
wykładowca
mgr/
z dr.
lek.

---*

7 688

6 601

6 639

6 440

5 589

4 229

8 367

6 160

4 716

Polonistyki
Matematyki i Informatyki
Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Biologii

19 099

Chemii
Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii
Geografii i Geologii

12 908

WYDZIAŁY UJ

12 361

Lekarski

10 646

13 873

11 658

---*

---*
10 954

---*
11 075

---*

11 449

7 252

---*

8 226

7 867

6 760

9 472

7 571

6 815

5 851

7 222

6 822

---*

10 823

7 333

7 546

6 052

5 424

5 328

4 163

6 490

7 901

8 087

6 498

---*

---*

7 670

6 863

6 294

6 311

4 824

9 627
10 241

Farmaceutyczny

6 366

Nauk o Zdrowiu
WYDZIAŁY UJ CM

---*
---*

---*

10 241

---*

---*

6 574

---*

6 144

5 650

* Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w przypadkach, gdy na stanowisku jest zatrudniona jedna osoba odstąpiono od ujawnienia wynagrodzenia na wydziale.
** Bez osób zawieszonych tj. bez osób przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych.
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Przeciętne wynagrodzenie zasadnicze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na dzień 31.12.2020 roku (w zł) – z subwencji**
Pracownicy
Wydział

Administracyjni

Inżynieryjnotechniczni

Prawa i Administracji

4 466

Filozoficzny

4 444

3 519

Historyczny

4 329

3 541

Filologiczny

4 006

4 708

Polonistyki

4 151

Matematyki i Informatyki

4 476

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Naukowotechniczni
---*

Biblioteczni
i muzealni
4 415

Obsługi /
pomocniczy
3 031

4 460
4 132

4 186
4 151

3 989

5 108

4 148

5 133

4 779

4 600

4 246

4 814

4 822

Biologii

4 237

3 540

3 824

Chemii

4 219

3 601

4 125

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

4 355

4 435

Studiów Międzynarodowych i Politycznych

4 460

3 400

---*

Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

4 434

3 669

3 841

Geografii i Geologii

4 088

3 839

4 896

---*

---*

4 348

3 808

4 190

4 436

3 130

Lekarski

3 886

3 720

3 955

2 943

Farmaceutyczny

3 858

3 705

4 005

2 951

Nauk o Zdrowiu

3 857

3 626

3 932

---*

3 874

3 710

3 961

2 945

WYDZIAŁY UJ

WYDZIAŁY UJ CM

---*
3 297
3 118

3 406

---*

4 475
4 771
3 044

* Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w przypadkach, gdy na stanowisku jest zatrudniona jedna osoba odstąpiono od ujawnienia wynagrodzenia na wydziale.
** Bez osób zawieszonych tj. bez osób przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych.
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Przeciętne wynagrodzenie zasadnicze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na dzień 31.12.2020 roku (w zł) – z projektów**
Pracownicy
Wydział
Prawa i Administracji
Filozoficzny

Administracyjni

Inżynieryjnotechniczni

Naukowotechniczni

Biblioteczni
i muzealni

Obsługi

---*
3 658

7 710

Historyczny

4 113

---*

Filologiczny
Polonistyki

3 857

Matematyki i Informatyki
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

6 408
3 943

Biologii
Chemii

4 563

4 878

5 696

4 676

---*

5 832

Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Studiów Międzynarodowych i Politycznych

---*

Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

4 974

Geografii i Geologii
WYDZIAŁY UJ

---*
3 928

Lekarski

5 078

4 478

3 623

6 829

3 623

6 829

Farmaceutyczny
Nauk o Zdrowiu
WYDZIAŁY UJ CM

---*
---*

* Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w przypadkach, gdy na stanowisku jest zatrudniona jedna osoba odstąpiono od ujawnienia wynagrodzenia na wydziale.
** Bez osób zawieszonych tj. bez osób przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych.
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Wskaźnik liczby studentów studiów stacjonarnych przypadających
na jednego nauczyciela akademickiego ze stopniem doktora
w latach 2019–2020 (stan na 31 grudnia)
Wydział
Prawa i Administracji

2019

14,25

Filozoficzny

7,83

8,0

Historyczny

9,79

9,26

Filologiczny

11,10

11,43

Polonistyki

10,38

10,49

Matematyki i Informatyki

7,60

7,21

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

4,68

4,61

Biologii

4,88

4,99

Chemii

4,42

4,27

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

22,39

21,78

Studiów Międzynarodowych i Politycznych

14,60

15,47

Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

4,25

4,14

Geografii i Geologii

7,16

7,65

10,16

10,10

Lekarski

3,24

3,22

Farmaceutyczny

4,93

4,74

Nauk o Zdrowiu

9,18

9,85

4,37

4,45

RAZEM UJ CM

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku za twórcze osiągnięcia
w działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej,
a także za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

2020

14,94

RAZEM UJ

5.2. Odznaczenia i nagrody

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczeni zostali:
Dr hab. Celina JUDA, prof. UJ,
Prof. dr hab. Gabriela MATUSZEK–STEC,
Prof. dr hab. Maciej PAWŁOWSKI,
Prof. dr hab. Eugenia PROKOP–JANIEC.
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczeni zostali:
Dr hab. Jarosław FAZAN, prof. UJ,
Prof. dr hab. Bogusław NIERENBERG.
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczony został:
Dr Sebastian KOPERA.
MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ otrzymali:
Jadwiga ADAMCZYK, Waldemar BADZIOCH, Mgr Marzanna BAŚ,
Mgr Jerzy BEDNARCZYK, Mgr Małgorzata BEDNARCZYK–LISZKA,
Dr hab. Krzysztof BIEDRZYCKI, prof. UJ, Dr Anna BILSKA–WILKOSZ,
Dr hab. Marek BOCZAR, prof. UJ, Mgr Ewa BORSUK, Irena BROŻEK,
Jadwiga BUGAJSKA, Anna BYLICA, Mgr Stanisław CENDA, Adam CIEMPKA,
Mgr Krzysztof CIĘSZKI, Mgr Elżbieta ĆWIKLIŃSKA,
Dr Małgorzata DZIEDZIC, Prof. dr hab. med. Tadeusz GAŹDZIK,
Ewa GLAUDEL, Anna IRLIK, Mgr Urszula JABŁOŃSKA,
Inż. Aleksander JANECZEK, Andrzej JEDNAKI,
Prof. dr hab. Barbara JÓZEFIK, Dr hab. Andrzej KALISZEWSKI, prof. UJ,
Mgr inż. Adam KISZKA, Mgr inż. Stanisław KŁANIECKI,
Barbara KOLAK–POMIERNA, Stanisława KOŁACZ,
Stanisława KOMAROWSKA, Irena KOPTA, Stanisława KOZAK,
Ryszard KRÓWKA, Piotr KURAŚ, Prof. dr hab. med. Jarosław KUŻDŻAŁ,
Dr hab. Małgorzata LISOWSKA–MAGDZIARZ, prof. UJ,
Prof. dr hab. Marta MAKARA–STUDZIŃSKA,
Dr hab. Halina MARLEWICZ, prof. UJ, Mgr inż. Janusz MIKA, Emilia MITKA,
Lic. Jolanta MITOŃSKA, Mgr Halina MIZGALSKA–TRACZYK,
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Halina MLOSTEK, Dr hab. Mirosława MYCAWKA, prof. UJ, Jan NĘCEK,
Mgr Ewa NOWAKOWSKA, Prof. dr hab. Zdzisław PIETRZYK,
Mgr Maria PIKUL, Mgr Alicja PLEWA, Małgorzata PRACUCH,
Jan PRZETOCKI, Dr Alicja RAFALSKA–ŁASOCHA, Renata SADOWSKA,
Celina SAŁĘGA, Dr Iwona SIKORSKA, Mgr Beata SŁOWIK,
Mgr Anna SOBAŃSKA, Mgr Marta STACHOWSKA–WINDAK,
Prof. dr hab. Małgorzata SUGIERA, Mgr inż. Marek SZNILIK,
Mgr Elżbieta ŚLUSARCZYK, Mgr Anna TRZONIEC,
Prof. dr hab. Maciej URBANOWSKI, Prof. dr hab. Anna WESOŁOWSKA,
Bożena WODNICKA, Mgr Stanisław WOJTAN, Mgr Wioleta WOLSKA,
Lidia WOŹNICZKA, Mgr inż. Andrzej ZAPIÓRKOWSKI,
Dr med. Jarosław ZAWILIŃSKI, Elżbieta ZEMBALA, Jan ZIOBROWSKI,
Genowefa ŻÓŁTEK, Mgr Lilianna ŻWIRECKA.

Dr hab. Grażyna URBAN–GODZIEK, Mgr Magdalena WEIDEMAN,
Dorota WOŹNIAK, Dr hab. Grzegorz ZAJĄC.
MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ otrzymali:
Piotr ADAMCZYK, Mgr Małgorzata AUGUSTYNIAK,
Dr Marta BARŁOWSKA–TRYBULEC, Dr hab. Barbara BATKO-TOKARZ,
Dr n. med. Anna BEDNARCZYK, Dr Ewa BELDZIK,
Lic. Dominika BIRGIEL–PĄCHALSKA, Dr hab. Anita CAŁEK,
Dr hab. Grzegorz CHROMIK, Dr Beata DRABIK,
Dr Katarzyna DUBAS–JAKÓBCZYK, Mgr inż. Andrzej DUDAŁA,
Mgr Ewelina DYLĄG–PAWŁYSZYN, Dr Karolina GRABOWSKA,
Dr n. med. Justyna HAJTO–BRYK, Mgr Małgorzata JABŁOŃSKA,
Grzegorz JAKUBEK, Lek. stom. Aleksandra KALANDYK–KONSTANTY,
Mgr Piotr KAMIŃSKI, Dr Paulina KARCZ,
Dr hab. Katarzyna KNAPCZYK–STWORA, Dr Arkadiusz KNAPIK,
Mgr Agnieszka KRUSZECKA–KRÓWKA, Mgr Anna KRZAK,
Dr Gracjana KRZYSIEK–MĄCZKA, Mgr Beata KUREK,
Dr n. med. Przemysław KUSTRA, Dr Monika KWIATKOWSKA,
Dr Tomasz KWOKA, Dr Paweł LINK–LENCZOWSKI,
Dr Katarzyna MAKYŁA–JUZAK, Mgr Dariusz MAZUR, Dr Agnieszka MICEK,
Mgr Marcin MICH, Dr n. med. Paweł MYCIŃSKI, Dr Piotr OWSIŃSKI,
Mgr Anna PALUSIŃSKA–RAPACZ, Mgr Anna PIWOWARSKA–SOSIK,
Mgr inż. Anna POCZTORENKO, Mgr Piotr POGODA,
Dr hab. Agnieszka RAK, prof. UJ, Dr hab. Maciej RAK, prof. UJ,
Dr Marta REY–RADLIŃSKA, Mgr Joanna RÓG–PITERA,
Mgr inż. Ewa RZEPKA, Paweł SIEMIANOWSKI,
Mgr Bartłomiej SKROBEK, Dr hab. Klaudia SOCHA, Dr Wojciech SOLECKI,
Dr Agnieszka SOWA, Mgr Marta SOZAŃSKA, Mgr Dorota STEG,
Mgr Paweł STYPKA, Dr Urszula TROJANOWSKA, Dr Kinga TUCHOLSKA,
Mgr Piotr TYKA, Łukasz WITEK, Mgr Marta WLAZŁO, Katarzyna WRÓBEL.

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ otrzymali:
Dr hab. Zbigniew BABIK, prof. UJ, Mgr Agnieszka BARAŃSKA,
Mgr Iwona BIEDA–FRANAS, Dr hab. Małgorzata BOGUNIA–BOROWSKA,
prof. UJ, Mgr Mirosław BULIŃSKI, Dr hab. Renata BURA,
Lek. Przemysław CHMIELEWSKI, Mgr Aleksandra CIEŚLAR,
Dr Izabela CURYŁŁO–KLAG, Dr Anna CZECH, Dr Magdalena DUŚ,
Bogumiła FELIKS, Dr hab. Andrzej FERET, Mgr Jolanta FILIP,
Łukasz GACH, Dr hab. med. Aleksander GAŁAŚ, Dr Krzysztof GERC,
Dr hab. Grzegorz GÓRALSKI, prof. UJ,
Dr hab. n. med. Iwona GREGORCZYK–MAGA,
Dr hab. Agnieszka HESS, prof. UJ, Dr med. Tomasz ISKRA,
Dr Witold JAMRÓZ, Prof. dr hab. Grażyna JASIEŃSKA,
Mgr Anna JĘDRYCHOWSKA, Dr hab. Anna JURCZAK,
Mgr Małgorzata KANTOR–NOGA, Mgr inż. Andrzej KARPIEL,
Dr Marcin KAUTSCH, Lic. Magdalena KNAPIK, Mgr Bożena KOMAR,
Mgr Anna KOSOWSKA, Dr hab. Iwona KOWALSKA–BOBKO, prof. UJ,
Mgr Agata KOZIELSKA, Mgr Monika KRAWCZYK, prof. UJ,
Mgr Agata KUBIK, Dr Rafał MAJEREK, Mgr Tomasz MAJKA,
Dr Marta MALINOWSKA–CIEŚLIK, Mgr Agnieszka MAMOŃ,
Dr med. Ewa MIZIA, Dr med. Agata MUSIAŁ, Mgr Agnieszka MUSIAŁ,
Dr Krzysztof NIWIŃSKI, Dr n. med. Barbara OBUCHOWICZ,
Mgr Monika RZEPKA, Mgr Joanna SENDKE, Dr Danuta SOBOLEWSKA,
Mgr Katarzyna SODO, Dr hab. Jan STRADOMSKI, prof. UJ,
Tomasz SURÓWKA, Dr Leszek SZAFRAŃSKI, Dr Monika ŚCIBOR,
Mgr Mariusz ŚLAZYK, Dr hab. Sławomir ŚPIEWAK, prof. UJ,

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ za wybitne zasługi dla oświaty
i wychowania oraz kształcenia młodej kadry naukowej otrzymali:
Prof. dr hab. Marta BIAŁECKA–PIKUL, Dr hab. Tomasz BILCZEWSKI, prof. UJ,
Prof. dr hab. Anna BURZYŃSKA, Dr hab. Riccardo CAMPA, prof. UJ,
Dr Grażyna CEPUCH, Prof. dr hab. Marek CIESZKOWSKI,
Dr hab. Dorota CZYŻOWSKA, prof. UJ, Mgr Hanna DURA–ŁUCZYŃSKA,
Dr hab. Artur GRABOWSKI, prof. UJ, Dr hab. Bernadetta IZYDORCZYK, prof. UJ,
Dr hab. Iwona JANOWSKA, prof. UJ, Prof. dr hab. med. Marek KLIMEK,
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Dr Tomasz KURDYŁA, Dr hab. Małgorzata KURLETO, prof. UJ,
Dr hab. Anna LEJA–SZPAK, Prof. dr hab. Stanisław LESZCZYŃSKI,
Dr hab. Tomasz MAJEWSKI, prof. UJ, Dr hab. Tomasz MAJKOWSKI,
Mgr Damian MARCHEWKA, Mgr Jacek MESTERHAZY, Dr med. Ewa MIZIA,
Prof. dr hab. Jakub NIEDŹWIEDŹ, Dr Ewa NOWAK, Dr Magdalena OCHNIAK,
Dr Donata OCHMANN, Dr Anita ORZEŁ–NOWAK,
Mgr Iwona PODGÓRSKA–SASIN, Dr hab. Roma SENDYKA, prof. UJ,
Dr hab. Agnieszka SIERADZKA–MRUK, Dr hab. Magdalena SIWIEC, prof. UJ,
Prof. dr hab. Ewa SKORUPA, Dr hab. Maria STINIA, prof. UJ,
Prof. dr hab. Łukasz SUŁKOWSKI, Dr hab. Barbara WOREK,
Dr hab. Leszek ZARASKA, prof. UJ, Prof. dr hab. Mirosław ŻELAZNY.

NAGRODY REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
JM Rektor UJ przyznał 1 639 pracownikom (w tym: 1 229 pracownikom UJ
oraz 410 pracownikom UJ CM) za ich wyróżniającą się pracę na Uczelni
nagrody pieniężne ze środków określonych w art. 145 ustawy z dnia 20 lipca
2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku,
poz. 1668 z późn. zm.).

5.3. Rozwój naukowy
Habilitacje i doktoraty w latach 2013–2020
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NAGRODĘ REKTORA UJ LAUR JAGIELLOŃSKI otrzymali:
Prof. dr hab. med. Stefan CHŁOPICKI,
Prof. dr hab. Wojciech KUCHARZ,
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA.
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NAGRODY MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
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Laureatem Nagrody Indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, przyznanej z inicjatywy
własnej ministra został:
Prof. dr hab. Krzysztof PYRĆ.
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Laureatami Nagrody Indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, przyznanej z inicjatywy
własnej ministra, zostali:
JM Rektor UJ Prof. dr hab. Jacek POPIEL,
Prof. dr hab. Piotr DOBOSZ,
Prof. dr hab. Jarosław GÓRNIAK,
Prof. dr hab. med. Tomasz GRODZICKI, ,
Prof. dr hab. Stanisław KISTRYN,
Prof. dr hab. Małgorzata KOSSOWSKA,
Prof. dr hab. Klaudiusz WÓJCIK.
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doktoraty

Nadane stopnie doktora habilitowanego i doktora w 2020 roku
Wydział

Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
RAZEM
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W tym
Habilitacje Doktoraty doktoraty osób
spoza UJ
87
207
13
17
101
35
104
308
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Osoby, które w 2020 roku uzyskały stopień doktora habilitowanego
Imię i nazwisko
Dr hab. med. Jakub Antczak

Imię i nazwisko

Instytucja
Uniwersytet Jagielloński –
Collegium Medicum

Instytucja

Dr hab. Maria Dainotti

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Adam Drosik

Uniwersytet Opolski

Dr hab. Mariusz Dzięglewski

Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

Dr hab. Magdalena Filar

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Krzysztof Fokt

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Dariusz Asanowicz

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Kamil Awsiuk

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Piotr Bajor

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Anna Bartnik

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Dariusz Bazaliński

Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Magdalena Frańczuk

Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie

Dr hab. Monika Biniecka

Śląski Park Technologii Medycznych
– Kardio-Med Silesia

Dr hab. Łukasz Fyderek

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Paweł Blajer

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Radosław Gawroński

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Jagielloński –
Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński –
Collegium Medicum

Dr hab. Jakub Gizbert–Studnicki

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Magdalena Góra

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Marcin Grabowski

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. med. Magdalena Bosak
Dr hab. Krzysztof Bryniarski
Dr hab. Jacek Bylica

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Anita Całek

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Grażyna Cern

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Elblągu

Dr hab. Grzegorz Chromik

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Maciej Ciesielski

Politechnika Poznańska

Dr hab. Wojciech Ciszewski

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Diana Hodorowicz–Zaniewska

Dr hab. Monika Coghen

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. med. Mateusz Hołda

Dr hab. Hanna Czajka

Krakowska Akademia im.
Andrzeja Frycza–Modrzewskiego

Dr hab. Adam Izdebski

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Anna Czarna

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Anna Jach

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Franciszek Czech

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Renata Jach

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Katarzyna Guczalska
Dr hab. Agnieszka Gunia–Krzyżak
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Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński –
Collegium Medicum

Dr hab. Magdalena Gurdek

Wyższa Szkoła Humanitas

Dr hab. Agnieszka Heszen

Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński –
Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński –
Collegium Medicum

Imię i nazwisko

Instytucja
Uniwersytet Jagielloński –
Collegium Medicum

Dr hab. Mikołaj Małecki

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Tomasz Kania

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Katarzyna Małek

Narodowe Centrum
Badań Jądrowych

Dr hab. Agnieszka Kister

Uniwersytet Marii
Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Marcin Marcinko

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Stefan Klemczak

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Marcin Maron

Uniwersytet Marii
Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Aleksandra Klęczar

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Krzysztof Matuszek

Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Marcin Kocór

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Filip Mejza

Dr hab. Małgorzata Kołpa

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Tarnowie

Uniwersytet Jagielloński –
Collegium Medicum

Dr hab. Piotr Micek

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Grzegorz Kopacki

Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Jakub Mielczarek

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Piotr Korcyl

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Irena Milaniak

Krakowska Akademia im.
Andrzeja Frycza–Modrzewskiego

Dr hab. Marek Kościelniak

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Justyna Mojsa–Kaja

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Krzysztof Kowalski

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Katarzyna Kurpiewska

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Krystyna
Nadachowska–Brzyska
Dr hab. Laszlo Nagy

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. med. Paweł Latacz

Uniwersytet Jagielloński –
Collegium Medicum

Dr hab. Michał Németh

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Justyna Leśniewska

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Ewelina Lipiec

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Michał Lubina

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Łukasz Łapok

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Łukasz Orzeł

Dr hab. Ołena Łucyszyna

Akademia HumanistycznoEkonomiczna w Łodzi

Dr hab. Justyna Ożegalska–Trybalska Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Piotr Łukasik

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Radosław Palonka

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Tomasz Majkowski

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Anna Pawlak

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. med. Mateusz Jagła

Imię i nazwisko

Dr hab. med. Michał Nowakowski
Dr hab. Grzegorz Nycz
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Instytucja

Uniwersytet Jagielloński –
Collegium Medicum
Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński

Imię i nazwisko

Instytucja
Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie

Dr hab. Michał Wyrwiński

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Anna Piechnik

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. n. med. Katarzyna Zawisza

Uniwersytet Jagielloński –
Collegium Medicum

Dr hab. Rafał Piprek

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Andrzej Żądło

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Monika Piwowar

Uniwersytet Jagielloński –
Collegium Medicum

Dr hab. Tomasz Żuradzki

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Marzena Przybyła

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Agata Rozumko

Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Michał Rusinek

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Dorota Siwor

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Adam Skrzypek

Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny w Siedlcach

Dr hab. Senri Sonoyama

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Przemysław Spryszak

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Magdalena Szczyrbak

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Michał Szeremeta

Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku

Dr hab. Iwona Szymczak

Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Wanda Świątkowska

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Szymon Tarapata

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Anna Tereszkiewicz

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Stanisława Trebunia–Staszel

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Marcin Wieczorek

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Barbara Worek

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Tomasz Wróbel

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Konrad Pędziwiatr

Imię i nazwisko

Instytucja

Średnia liczba lat, jakie minęły od uzyskania stopnia doktora do
uzyskania stopnia doktora habilitowanego (wg danych na rok 2020)
Wydział
Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum

Średnia liczba lat
12,13
11,00

5.4. Nominacje, awanse i konkursy
Na stanowisku profesora na Uniwersytecie Jagiellońskim zostało
zatrudnionych 38 profesorów:
Prof. dr hab. med. Stanisław BARTUŚ – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. med. Mirosław BIK–MULTANOWSKI – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Jan BILSKI – Wydział Nauk o Zdrowiu
Prof. dr hab. Piotr BILIŃSKI – Archiwum UJ
Prof. dr hab. n. med. Marta CZEŚNIKIEWICZ–GUZIK – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Zbigniew ĆWIĄKALSKI – Wydział Prawa i Administracji
Prof. dr hab. Piotr DOBOSZ – Wydział Prawa i Administracji
Prof. dr hab. med. Dorota DROŻDŻ – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Justyna DRUKAŁA – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Prof. dr hab. Bartłomiej DYBIEC – Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Prof. dr hab. med. Grzegorz GAJOS – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Kinga GÓRA–MAREK – Wydział Chemii
Prof. dr hab. inż. Jadwiga HANDZLIK – Wydział Farmaceutyczny
Prof. dr hab. med. Hubert HURAS – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Marcin KAMIŃSKI – Wydział Prawa i Administracji
Prof. dr hab. Marcin KOŁACZKOWSKI – Wydział Farmaceutyczny
Prof. dr hab. med. Grzegorz KOPEĆ – Wydział Lekarski
49

Prof. dr hab. Paweł KORECKI – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej
Prof. dr hab. Maria KÓZKA – Wydział Nauk o Zdrowiu
Prof. dr hab. med. Jacek LEGUTKO – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. med. Artur LUDWIN – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Krzysztof MECH – Wydział Filozoficzny
Prof. dr hab. Leszek MITRUS – Wydział Prawa i Administracji
Prof. dr hab. inż. Grzegorz NALEPA – Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Prof. dr hab. Jacek OSTASZEWSKI – Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
Prof. dr hab. med. Danuta OWCZAREK – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Maria RĄPAŁA–KOZIK – Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii
Prof. dr hab. Bożena ROMANOWSKA–DIXON – Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii
Prof. dr Wiesław ROTH – Wydział Chemii
Prof. dr hab. Adam RYCERZ – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej
Prof. dr hab. Adam SAGAN – Wydział Filozoficzny
Prof. dr hab. med. Anna SKALSKA – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. inż. Marek SKOMOROWSKI – Wydział Matematyki i Informatyki
Prof. dr hab. Józef TWARDOSZ – Wydział Geografii i Geologii
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga WÓJKOWSKA–MACH – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Joanna ZACH – Wydział Polonistyki
Prof. dr hab. Ewa ZUBA–SURMA – Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii
Prof. dr hab. Szymon ZUBEK – Wydział Biologii

Dr hab. Tomasz BŁASIAK, prof. UJ – Wydział Biologii
Dr hab. n. med. Paweł BŁYSZCZUK, prof. UJ – Wydział Lekarski
Dr hab. Marek BOCZAR, prof. UJ – Wydział Chemii
Dr hab. Bartłomiej BOSEK, prof. UJ – Wydział Matematyki i Informatyki
Dr hab. Grzegorz BUBAK, prof. UJ – Wydział Filologiczny
Dr hab. Michał BZINKOWSKI, prof. UJ – Wydział Filologiczny
Dr hab. Władysław CHŁOPICKI, prof. UJ – Wydział Filologiczny
Dr Krzysztof CIESIELSKI, prof. UJ – Wydział Matematyki i Informatyki
Dr hab. Michał CIEŚLA, prof. UJ – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej
Dr Ewa CYGAN, prof. UJ – Wydział Matematyki i Informatyki
Dr hab. Wojciech CYRUL, prof. UJ – Wydział Prawa i Administracji
Dr Robert CZUCHNOWSKI, prof. UJ – Wydział Biologii
Dr hab. Ewa DATA–BUKOWSKA, prof. UJ – Wydział Filologiczny
Dr hab. Marta DĄBROWSKA, prof. UJ – Wydział Filologiczny
Dr hab. Karol DERWICH, prof. UJ – Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
Dr hab. Robert DĘBSKI, prof. UJ – Wydział Polonistyki
Dr hab. Joanna DYDUCH, prof. UJ – Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
Dr hab. Dariusz DZIGA, prof. UJ – Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii
Dr Danuta EARNSHAW, prof. UJ – Małopolskie Centrum Biotechnologii
Dr hab. med. Aleksandra GILIS–JANUSZEWSKA, prof. UJ – Wydział Lekarski
Dr hab. Krystyna GOLONKA, prof. UJ – Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
Dr hab. med. Sebastian GÓRECZNY, prof. UJ – Wydział Lekarski
Dr hab. Sebastian HOFMAN, prof. UJ – Wydział Biologii
Dr hab. Renata JACH, prof. UJ – Wydział Geografii i Geologii
Dr hab. Łukasz JAKUBIAK, prof. UJ – Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
Dr hab. Katarzyna JASTRZĘBSKA, prof. UJ – Wydział Filologiczny
Dr hab. Maria JODŁOWIEC, prof. UJ – Wydział Filologiczny
Dr hab. Dariusz JURUŚ, prof. UJ – Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
Dr hab. Justyna KALINOWSKA-TŁUŚCIK, prof. UJ – Wydział Chemii
Dr hab. Elżbieta KARCZEWSKA, prof. UJ – Wydział Farmaceutyczny
Dr hab. n. med. Jolanta KASZUBA–ZWOIŃSKA, prof. UJ – Wydział Lekarski
Dr hab. med. Paweł KLECZYŃSKI, prof. UJ – Wydział Lekarski

Na stanowisku profesora uczelni na Uniwersytecie Jagiellońskim
zostało zatrudnionych 84 profesorów:
Dr hab. Krystyna ABLEWICZ, prof. UJ – Wydział Filozoficzny
Dr hab. Dariusz ASANOWICZ, prof. UJ – Wydział Filozoficzny
Dr hab. Magdalena BANASZKIEWICZ, prof. UJ – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Dr Oksana BARANIVSKA, prof. UJ – Wydział Filologiczny
Dr hab. Jerzy BAYER, prof. UJ – Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
Dr Paweł BERNARD, prof. UJ – Wydział Chemii
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Dr hab. Piotr KLETOWSKI, prof. UJ – Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
Dr hab. Katarzyna KNAPCZYK-STWORA, prof. UJ – Wydział Biologii
Dr hab. Piotr KOBAK, prof. UJ – Wydział Matematyki i Informatyki
Dr hab. Marcin KOCÓR, prof. UJ – Wydział Filozoficzny
Dr hab. Mirella KORZENIEWSKA–WISZNIEWSKA, prof. UJ – Wydział
Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Dr hab. Marek KOWALSKI, prof. UJ – Wydział Historyczny
Dr hab. Tomasz KRAWCZYK, prof. UJ – Wydział Matematyki i Informatyki
Dr hab. Grzegorz KUCA, prof. UJ – Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. Regina LENART-GANSINIEC, prof. UJ – Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej
Dr hab. Piotr ŁASAK, prof. UJ – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Dr hab. Piotr ŁUKOWSKI, prof. UJ – Wydział Filozoficzny
Dr hab. Urszula MARCINKOWSKA TRIMBOLI, prof. UJ – Wydział Nauk
o Zdrowiu
Dr hab. n. med. Agnieszka MAZUR–BIAŁY, prof. UJ – Wydział Nauk o Zdrowiu
Dr hab. Aleksander MENDYK, prof. UJ – Wydział Farmaceutyczny
Dr hab. Michał NÉMETH, prof. UJ – Wydział Filologiczny
Dr hab. Zenon NIECKARZ, prof. UJ – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej
Dr hab. Agnieszka PALEJ, prof. UJ – Wydział Filologiczny
Dr hab. Miłosz PAWLICKI, prof. UJ – Wydział Chemii
Dr Zdzisław POGODA, prof. UJ – Wydział Matematyki i Informatyki
Dr Krzysztof POLAK, prof. UJ – Wydział Filozoficzny
Dr hab. Beata RASZEWSKA–ŻUREK, prof. UJ – Wydział Filologiczny
Dr hab. Joanna RUTKOWSKA, prof. UJ – Wydział Biologii
Dr hab. Agnieszka SKOWRON, prof. UJ – Wydział Farmaceutyczny
Dr hab. med. Agnieszka SOWA–STASZCZAK , prof. UJ – Wydział Lekarski
Dr hab. Monika SREBRO–HOOPER, prof. UJ – Wydział Chemii
Dr hab. Paweł STELMACHOWSKI, prof. UJ – Wydział Chemii
Dr hab. Andrzej SYNOWIEC, prof. UJ – Wydział Historyczny
Dr Jerzy SZCZEPAŃSKI, prof. UJ – Wydział Matematyki i Informatyki
Dr hab. Piotr SZWEDO, prof. UJ – Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. Wojciech SZYMAŃSKI, prof. UJ – Wydział Geografii i Geologii
Dr hab. Agata ŚWIERZOWSKA, prof. UJ – Wydział Filozoficzny
Dr hab. Marek ŚWISTAK, prof. UJ – Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
Dr Zbigniew TABAROWSKI, prof. UJ – Wydział Biologii

Dr hab. Wacław TWORZYDŁO, prof. UJ – Wydział Biologii
Dr hab. Szymon WICHARY, prof. UJ – Wydział Filozoficzny
Dr hab. Renata WIETECHA–POSŁUSZNY, prof. UJ – Wydział Chemii
Dr hab. Władysław WITALISZ, prof. UJ – Wydział Filologiczny
Dr hab. Agnieszka WOLNICKA–GŁUBISZ, prof. UJ – Wydział Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii
Dr hab. Piotr WOLSKI, prof. UJ – Wydział Filozoficzny
Dr hab. Barbara WOREK, prof. UJ – Wydział Filozoficzny
Dr hab. Michał WOŹNIAKIEWICZ, prof. UJ – Wydział Chemii
Dr hab. Magdalena WÓJCIK, prof. UJ – Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
Dr hab. Leszek ZARASKA, prof. UJ – Wydział Chemii
Dr hab. Grzegorz ZUZEL, prof. UJ – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej
Dr hab. Tomasz ŻURADZKI, prof. UJ – Wydział Filozoficzny
Dr hab. Krystyna ŻUWAŁA, prof. UJ – Wydział Biologii
Tytuł naukowy profesora w okresie sprawozdawczym otrzymało
33 nauczycieli akademickich UJ:
Prof. dr hab. med. Stanisław BARTUŚ – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. med. Mirosław BIK–MULTANOWSKI – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. med. Jan BILSKI – Wydział Nauk o Zdrowiu
Prof. dr hab. n. med. Marta CZEŚNIKIEWICZ–GUZIK – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Zbigniew ĆWIĄKALSKI – Wydział Prawa i Administracji
Prof. dr hab. Piotr DOBOSZ – Wydział Prawa i Administracji
Prof. dr hab. Justyna DRUKAŁA – Wydział Biochemii, Biofizyki i
Biotechnologii
Prof. dr hab. Bartłomiej DYBIEC – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej
Prof. dr hab. med. Grzegorz GAJOS – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Kinga GÓRA–MAREK – Wydział Chemii
Prof. dr hab. inż. Jadwiga HANDZLIK – Wydział Farmaceutyczny
Prof. dr hab. med. Hubert HURAS – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Marcin KAMIŃSKI – Wydział Prawa i Administracji
Prof. dr hab. med. Grzegorz KOPEĆ – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Paweł KORECKI – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej
Prof. dr hab. Maria KÓZKA – Wydział Nauk o Zdrowiu
Prof. dr hab. med. Jacek LEGUTKO – Wydział Lekarski
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Prof. dr hab. med. Artur LUDWIN – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Joanna MAJERCZAK – Wydział Nauk o Zdrowiu
Prof. dr hab. med. Piotr MAJOR – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Krzysztof MECH – Wydział Filozoficzny
Prof. dr hab. Leszek MITRUS – Wydział Prawa i Administracji
Prof. dr hab. Jacek OSTASZEWSKI – Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
Prof. dr hab. med. Danuta OWCZAREK – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. med. Michał PĘDZIWIATR – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Maria RĄPAŁA–KOZIK – Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii
Prof. dr hab. Adam RYCERZ – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej
Prof. dr hab. med. Anna SKALSKA – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Józef TWARDOSZ – Wydział Geografii i Geologii
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga WÓJKOWSKA–MACH – Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Joanna ZACH – Wydział Polonistyki
Prof. dr hab. Ewa ZUBA–SURMA – Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii
Prof. dr hab. Szymon ZUBEK – Wydział Biologii

5.5. Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich
W 2020 roku rzecznicy dyscyplinarni dla nauczycieli akademickich
prowadzili 20 postępowań wyjaśniających, w tym:
 w stosunku do 2 nauczycieli akademickich rzecznik postanowił
odmówić wszczęcia postępowania wyjaśniającego,
 w stosunku do 4 nauczycieli akademickich postępowanie wyjaśniające było w toku,
 w stosunku do 8 nauczycieli akademickich postępowanie wyjaśniające zostało umorzone,
 w stosunku do 4 nauczycieli akademickich postępowanie wyjaśniające zostało zawieszone,
 w stosunku do 2 nauczycieli akademickich postępowanie wyjaśniające zakończyło się ukaraniem.
Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich prowadziła
2 postępowania, które dotyczyły rozpoznania odwołań od postanowień
rzeczników dyscyplinarnych oraz 2 postępowania, które dotyczyły rozpoznania wniosków rzeczników dyscyplinarnych o ukaranie.
www.dso.uj.edu.pl
www.dso.cm-uj.krakow.pl

Konkursy
Na stanowiska nauczycieli akademickich we wszystkich jednostkach
organizacyjnych Uniwersytetu Rektor UJ ogłosił 305 konkursów, w tym:
13 konkursów na stanowisko profesora uczelni,
138 konkursów na stanowisko adiunkta,
141 konkursów na stanowisko asystenta,
3 konkursy na stanowisko starszego wykładowcy,
4 konkursy na stanowisko wykładowcy,
2 konkursy na stanowisko instruktora,
4 konkursy na stanowisko lektora.
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6. BADANIA NAUKOWE6
W 2020 roku na UJ (łącznie na UJ i UJ CM) realizowano 1 859 projektów
z wykorzystaniem środków pochodzących z krajowych i międzynarodowych
programów oraz funduszy strukturalnych, w tym uzyskano dofinasowanie na
realizację 417 nowych projektów o wartości ponad 370 ml zł.

6.1. Finansowanie badań naukowych, dydaktyki, inwestycji oraz
innych projektów w ramach krajowych i międzynarodowych
programów
Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej w roku 2020 i konieczności
dostosowania się do odmiennych warunków pracy niesłabnąca aktywność
naukowców sprawiła, że Uniwersytet Jagielloński w dalszym ciągu pozostaje
jednym z największych w kraju beneficjentów środków finansowych
pozyskiwanych z krajowych i międzynarodowych instytucji na realizację
projektów badawczych, rozwojowych, edukacyjnych, infrastrukturalnych
oraz upowszechniających naukę.
W roku 2020 na UJ (nie dotyczy UJ CM) złożonych zostało 1421
wniosków w 106 konkursach z czego 88 % wniosków została złożona do
krajowych instytucji finansujących.

Liczba realizowanych i nowo pozyskanych projektów
na UJ i UJ CM w latach 2018–2020
1600

1590

1400
1200
1000
800
600

Udział źródeł finansowania w ogólnej liczbie konkursów w 2020 roku
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Wśród 1 859 realizowanych w 2020 roku projektów 1 635 miało
charakter badawczy lub badawczo-wdrożeniowy, 63 projekty obejmowały
aktywności edukacyjne, a 41 dotyczyło inwestycji związanych z rozbudową
lub modernizacją infrastruktury badawczej Uczelni.
Według danych za 2020 rok naukowcy UJ (łącznie UJ i UJ CM) kontynuowali realizację 279 projektów międzynarodowych oraz rozpoczęto realizację 75 nowych projektów.
W roku 2020 na UJ (nie dotyczy UJ CM) realizowane były dwa prestiżowe
granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). W grudniu 2020 roku
Uniwersytet otrzymał potwierdzenie przyznania pierwszego grantu ERC
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Tekst przygotowany przez: Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów UJ,
Dział Nauki UJ CM, Bibliotekę Jagiellońską i Bibliotekę Medyczną.
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Consolidator adresowanego do doświadczonych naukowców, który jest
pierwszym grantem ERC w obszarze nauk przyrodniczych.
Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów UJ oraz Dział Nauki UJ
CM aktywnie wspierają pracowników, doktorantów oraz studentów w skutecznym pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy zewnętrznych, m.in. poprzez
świadczenie stałej pomocy informacyjnej, doradczej i administracyjnej.
W ramach swoich zadań Dział Nauki UJ CM dodatkowo zajmuje się
obsługą badań naukowych i prac rozwojowych finansowanych ze środków
pochodzących z subwencji MEiN na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego wydziałów UJ CM, realizowanych w formie tzw. projektów własnych
Uczelni. W ramach tej puli środków doktorantom Wydziałów UJ CM i Szkoły
Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu oraz pracownikom UJ CM
przyznano łącznie w 2020 roku kwotę blisko 13 740,00 tys. zł na realizację
ponad 700 projektów własnych.
Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów UJ wdrożyło w 2020
roku I etap budowy informatycznego systemu „Strefa Projektów UJ” umożliwiającego przygotowanie projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych
na Uniwersytecie Jagiellońskim.
System „Strefa Projektów UJ” pełni rolę platformy informacyjnej i komunikacyjnej pomiędzy naukowcami, pracownikami administracji, władzami
jednostek i władzami UJ na etapie przygotowania na Uniwersytecie projektów
finansowanych z krajowych i zagranicznych źródeł finansowania.

Funkcjonujący od ponad roku system stanowi pierwszy krok w stworzeniu kompleksowego systemu informatycznego do zarządzania badaniami
naukowymi oraz procesami komercjalizacji. Obecnie trwają prace nad koncepcją rozbudowy systemu o kolejne funkcjonalności umożliwiające realizację, monitorowanie i nadzór nad realizacją projektów i prac zleconych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Również Dział Nauki wraz z Ośrodkiem Komputerowym UJ CM stale
ulepsza system DotStat do obsługi merytorycznej i finansowej wniosków, na
każdym etapie ich realizacji, co pozwala użytkownikom na sprawniejszy
proces obsługi badań własnych.
Przedstawione na następnych stronach tabele prezentują liczbę oraz
wartość wszystkich projektów realizowanych na UJ w 2020 roku, w tym
liczbę i wartość projektów badawczych finansowanych przez Narodowe
Centrum Nauki w 2020 roku oraz liczbę i wartość projektów realizowanych
w 2020 roku we współpracy międzynarodowej.
www.cawp.uj.edu.pl
nauka.cm-uj.krakow.pl
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Zestawienie projektów badawczych, edukacyjnych, inwestycyjnych, szkoleniowych, upowszechniających naukę, stypendialnych, stażowych
oraz innych realizowanych na UJ w 2020 roku
Uniwersytet Jagielloński – Collegium
Razem UJ + UJ CM
Medicum
w tym
Środki
w tym
Środki
w tym
Łącznie środki
Łączna
liczba
finansowe
Liczba
liczba
finansowe
liczba
finansowe
liczba
nowych
pozyskane na projektów
nowych
pozyskane na
nowych
pozyskane na
projektów
projektów nowe projekty - realizowa- projektów nowe projekty projektów nowe projekty realizowapozyskabudżet na cały
nych
pozyskabudżet na cały
pozyskabudżet na cały
nych
nych
okres realizacji w 2020 r.
nych
okres realizacji
nych
okres realizacji
w 2020 r.
w 2020 r.
(w zł)
w 2020 r.
(w zł)
w 2020 r.
(w zł)

Uniwersytet Jagielloński
Rodzaj działalności
i źródło finansowania

Projekty badawcze i inne MEiN
(MNiSW) (finansowane ze środków
krajowych), w tym:
DIAMENTOWY GRANT

Liczba
projektów
realizowanych
w 2020 r.
243

52

9 652 410,10

44

13

3 524 750,04

287

65

13 177 160,14

68

12

2 380 086,00

15

4

879 997,00

83

16

3 260 083,00

IDEAS PLUS

1

0

-

0

0

-

1

0

-

IUVENTUS PLUS

4

0

MOBILNOŚĆ PLUS
Narodowy Program Rozwoju
Humanistyki
Projekty międzynarodowe
współfinansowane oraz Premia
na Horyzoncie
Stypendia MNiSW dla wybitnych
młodych naukowców
Pomniki Myśli Filozoficznej

2

0

-

0

0

-

4

0

-

-

0

0

-

2

0

-

46

2

204 328,00

0

0

-

46

2

204 328,00

35

5

823 707,00

8

2

763 361,00

43

7

1 587 068,00

41

18

3 492 720,00

14

4

776 160,00

55

22

4 268 880,00

1

0

-

0

0

-

1

0

-

DIALOG

4

0

-

1

0

-

5

0

-

Działalność upowszechniająca naukę
Doskonała Nauka
GRANTY NA GRANTY

6
2
10

0
2
7

85 500,00
135 000,00

3
0
0

0
0
0

-

9
2
10

0
2
7

85 500,00
135 000,00

Społeczna odpowiedzialność nauki

1

1

65 220,50

2

2

133 000,00

3

3

198 220,50

1
0
0

972 232,04
-

12
2
9

5
1
0

3 361 080,64
77 000,00
-

1194

258

Doktorat wdrożeniowy
11
4
2 388 848,60
1
Zadania zlecone przez MNiSW
2
1
77 000,00
0
Wsparcie dla czasopism
9
0
0
Projekty badawcze Narodowego
1022
224
166 468 977,98
172
Centrum Nauki*
* Zestawienie z rozbiciem na poszczególne programy i wydziały znajduje się w tabeli na str. 59–61
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34

28 455 843,00

194 924 820,98

Zestawienie projektów badawczych, edukacyjnych, inwestycyjnych, szkoleniowych, upowszechniających naukę, stypendialnych, stażowych
oraz innych realizowanych na UJ w 2020 roku – cd.
Uniwersytet Jagielloński – Collegium
Razem UJ + UJ CM
Medicum
w tym
Środki
w tym
Środki
w tym
Łącznie środki
Łączna
liczba
finansowe
Liczba
liczba
finansowe
liczba
finansowe
liczba
nowych
pozyskane na projektów
nowych
pozyskane na
nowych
pozyskane na
projektów
projektów nowe projekty - realizowa- projektów nowe projekty projektów nowe projekty realizowapozyskabudżet na cały
nych
pozyskabudżet na cały
pozyskabudżet na cały
nych
nych
okres realizacji w 2020 r.
nych
okres realizacji
nych
okres realizacji
w 2020 r.
w 2020 r.
(w zł)
w 2020 r.
(w zł)
w 2020 r.
(w zł)

Uniwersytet Jagielloński
Rodzaj działalności
i źródło finansowania

Projekty wdrożeniowe Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju
STRATEGMED
Wsparcie szpitali jednoimiennych
w walce z rozprzestrzenianiem się
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz
w leczeniu COVID-19
LIDER

Liczba
projektów
realizowanych
w 2020 r.
12

1

6 823 150,00

14

6

35 778 468,61

26

7

42 601 618,61

2

0

-

1

0

-

3

0

-

1

1

6 823 150,00

1

1

7 957 663,75

2

2

14 780 813,75

3

0

-

3

2

2 999 277,49

6

2

2 999 277,49

Polsko-Chiński Konkurs Bilateralny

1

0

-

0

0

-

1

0

-

OBRONNOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO

2

0

-

0

0

-

2

0

-

TANGO

1

0

-

1

0

-

2

0

-

CUBR
Program ERA-NET i inne programy
międzynarodowe
Projekty badawcze Ministra Zdrowia
Projekty Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej w tym realizowane w
ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój (POIR) oraz
stypendium START
Polsko-Francuska Nagroda Naukowa

1

0

-

0

0

-

1

0

-

1

0

-

8

3

24 821 527,37

9

3

24 821 527,37

1

0

-

1

0

-

2

0

-
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21

623 924,00

2

1

28 000,00

55

22

651 924,00

2

2

91 924,00

0

0

-

2

2

91 924,00

HOMING PLUS (w ramach PO IR)

5

0

-

0

0

-

5

0

-

START

26

19

532 000,00

2

1

28 000,00

28

20

560 000,00

TEAM (w ramach PO IR)
Projekty finansowane przez inne
Fundacje (w tym projekty badawcze)

20

0

-

0

0

-

20

0

-

3

1

496 200,00

0

0

-

3

1

496 200,00
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Zestawienie projektów badawczych, edukacyjnych, inwestycyjnych, szkoleniowych, upowszechniających naukę, stypendialnych, stażowych
oraz innych realizowanych na UJ w 2020 roku – cd.
Uniwersytet Jagielloński – Collegium
Razem UJ + UJ CM
Medicum
w tym
Środki
w tym
Środki
w tym
Łącznie środki
Łączna
liczba
finansowe
Liczba
liczba
finansowe
liczba
finansowe
liczba
nowych
pozyskane na projektów
nowych
pozyskane na
nowych
pozyskane na
projektów
projektów nowe projekty - realizowa- projektów nowe projekty projektów nowe projekty realizowapozyskabudżet na cały
nych
pozyskabudżet na cały
pozyskabudżet na cały
nych
nych
okres realizacji w 2020 r.
nych
okres realizacji
nych
okres realizacji
w 2020 r.
w 2020 r.
(w zł)
w 2020 r.
(w zł)
w 2020 r.
(w zł)

Uniwersytet Jagielloński
Rodzaj działalności
i źródło finansowania

Pozostałe projekty badawcze, edukacyjne, promocyjne i inne finansowane ze środków krajowych i funduszy strukturalnych 2014-2020
Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój (POWER)
Małopolski Regionalny Program
Operacyjny (MRPO)
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
(POPC)
Niepełnosprawność w naukach
humanistycznych (PFRON)
Inkubator Innowacyjności +
Projekty badawcze finansowane
przez Agencję Badań Medycznych
Projekty Narodowej Agencji
Wymiany Akademickiej
Polskie powroty

Liczba
projektów
realizowanych
w 2020 r.

49

6

22 913 388,92

15

0

-

64

6

22 913 388,92

46

6

22 913 388,92

14

0

-

60

6

22 913 388,92

1

0

-

0

0

-

1

0

-

4

2

8 236 026,80

1

0

-

5

2

8 236 026,80

2

1

10 241,00

0

0

-

2

1

10 241,00

2

0

-

0

0

-

2

0

-

0

0

-

4

4

40 032 625,00

4

4

40 032 625,00

30

7

124 040,00

1

1

139 000,00

31

8

263 040,00

7

0

-

0

0

-

7

0

-

Wymiana Bilateralna

12

6

124 040,00

0

0

-

12

6

124 040,00

Promocja zagraniczna

2

0

-

0

0

-

2

0

-

Welcome to Poland

2

0

-

0

0

-

2

0

-

PROM
Akademickie partnerstwa
międzynarodowe
Profesura Gościnna

1

0

-

0

0

-

1

0

-

2

0

-

0

0

-

2

0

-

1

1

2 328 800,00

0

0

-

1

1

2 328 800,00

International Alumni

1

0

-

0

0

-

1

0

-

Katamaran

1

0

-

0

0

-

1

0

-

0

-

1

1

139 000,00

2

1

139 000,00

Solidarni z Białorusią

1

57

Zestawienie projektów badawczych, edukacyjnych, inwestycyjnych, szkoleniowych, upowszechniających naukę, stypendialnych, stażowych
oraz innych realizowanych na UJ w 2020 roku – cd.
Uniwersytet Jagielloński – Collegium
Razem UJ + UJ CM
Medicum
w tym
Środki
w tym
Środki
w tym
Łącznie środki
Łączna
liczba
finansowe
Liczba
liczba
finansowe
liczba
finansowe
liczba
nowych
pozyskane na projektów
nowych
pozyskane na
nowych
pozyskane na
projektów
projektów nowe projekty - realizowa- projektów nowe projekty projektów nowe projekty realizowapozyskabudżet na cały
nych
pozyskabudżet na cały
pozyskabudżet na cały
nych
nych
okres realizacji w 2020 r.
nych
okres realizacji
nych
okres realizacji
w 2020 r.
w 2020 r.
(w zł)
w 2020 r.
(w zł)
w 2020 r.
(w zł)
36
28 600 025,25
22
5
4 848 340,67
152
41
33 448 365,92

Uniwersytet Jagielloński
Rodzaj działalności
i źródło finansowania

Liczba
projektów
realizowanych
w 2020 r.

Projekty zagraniczne*
130
Programy Ramowe KE (w tym 7.PR
29
0
8
UE, H2020)
Pozostałe projekty badawcze
finansowane z innych programów KE
2
1
1 354 950,00
1
lub innych źródeł krajowych i
zagranicznych
Międzynarodowe projekty edukacyjne
62
17
17 301 330,00
10
Inne projekty zagraniczne
33
18
9 943 745,25
3
Wkład własny do projektów
4
0
0
międzynarodowych
Projekty inwestycyjne związane z rozbudową lub modernizacją infrastruk40
5
21 604 699,00
1
tury badawczej lub dydaktycznej w
tym:
Inwestycje aparaturowe (IA)
i budowlane związane z działalnością
6
1
18 100 000,00
0
naukową (IB) - MEiN (MNiSW)
Specjalne Urządzenie Badawcze
11
4
3 504 699,00
1
(SPUB) - MEiN (MNiSW)
Dofinansowanie kosztów infrastru1
0
0
ktury badawczej (PANDA) – NCBiR
Program Operacyjny Innowacyjny
19
0
0
Rozwój
Program Operacyjny Infrastruktura
2
0
0
i Środowisko (POiIŚ)
Projekty finansowane z funduszy
strukturalnych na 2014-2020
1
0
0
(w ramach RPO WM)
RAZEM
1583
353
257 306 815,25
276
* Zestawienie z rozbiciem na poszczególne programy i wydziały znajduje się w tabeli na str. 62–63
58

2

3 816 547,62

37

2

3 816 547,62

0

-

3

1

1 354 950,00

3
0

1 031 793,05
-

72
36

20
18

18 333 123,05
9 943 745,25

0

-

4

0

-

0

-

41

5

21 604 699,00

0

-

6

1

18 100 000,00

0

-

12

4

3 504 699,00

0

-

1

0

-

0

-

19

0

-

0

-

2

0

-

0

-

1

0

-

1859

417

64

112 807 027,32

370 113 842,57

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w 2020 roku

Wydział/Jednostka

Prawa i Administracji
Filozoficzny
Historyczny
Polonistyki
Filologiczny
Matematyki i Informatyki
Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej
Biologii
Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii
Chemii
Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
Geografii i Geologii
Małopolskie Centrum
Biotechnologii (MCB)
Jagiellońskie Centrum Rozwoju
Leków (JCET)
Biblioteka Jagiellońska
Centrum Badań Ilościowych nad
Polityką
RAZEM UJ
Lekarski
Farmaceutyczny
Nauk o Zdrowiu
RAZEM UJ CM
RAZEM UJ i UJ CM

OPUS, MAESRTO, COVID – SZYBKA ŚCIEŻKA
Wartość
dofinansowania
Liczba
Liczba
przyznana dla
wszystkich
projektów
projektów
realizowanych pozyskanych
pozyskanych
projektów
w 2020 r.
w 2020 r.
(w zł)

SONATA, SONATA BIS, SONATINA
PRELUDIUM, PRELUDIUM BIS
Wartość
Wartość
Liczba
dofinansowania
dofinansowania
Liczba
Liczba
Liczba
wszystkich
przyznana dla
przyznana dla
projektów
wszystkich
projektów
realizoprojektów
projektów
pozyskanych
realizowanych pozyskanych
wanych
pozyskanych
pozyskanych
w 2020 r.
projektów
w 2020 r.
projektów
w 2020 r.
w 2020 r.
(w zł)
(w zł)

16
44
21
3
7
21

4
10
2
0
2
5

4 634 923
9 555 829
1 884 328
828 093,00
5 157 621

14
22
14
4
5
16

1
2
1
0
0
4

549 567
2 412 739
187 096
3 507 046

32
42
22
3
3
13

8
7
6
1
1
5

1 295 675
1 055 426
749 327
170 034
86 257
1 314 590

48

10

14 658 878

21

2

2 934 137

17

4

1 298 503

49

9

12 602 136

18

2

4 750 809

32

6

1 411 008

49

10

20 267 390

26

4

5 453 928

24

6

909 716

48

6

8 045 928

25

2

3 245 619

23

9

2 164 600

8

2

990 456

7

1

697 932

4

1

96 022

11

5

1 648 173

5

0

-

8

2

215 696

8

1

603 306

3

1

218 892

14

3

665 997

21

7

14 320 338

12

6

9 991 052

5

3

628 956

6

2

3 220 212

3

2

460 140

12

4

839 899

0

0

-

0

0

-

1

0

-

3

1

359 532

0

0

-

1

0

-

363
37
21
3
61
424

76
6
1
0
7
83

195
14
14
2
30
225

28
0
3
0
3
31

256
26
14
3
43
299

66
5
2
1
8
74

98 777 143
10 814 010
1 635 300
12 449 310
111 226 453

59

34 408 957
8 108 100
8 108 100
42 517 057

12 901 706
1 037 097
349 460
156 480
1 543 037
14 444 743

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w 2020 roku – cd.

Wydział/Jednostka

Prawa i Administracji
Filozoficzny
Historyczny
Polonistyki
Filologiczny
Matematyki i Informatyki
Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej
Biologii
Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii
Chemii
Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
Geografii i Geologii
Małopolskie Centrum
Biotechnologii (MCB)
Jagiellońskie Centrum Rozwoju
Leków (JCET)
Biblioteka Jagiellońska
Centrum Badań Ilościowych nad
Polityką
RAZEM UJ
Lekarski
Farmaceutyczny
Nauk o Zdrowiu
RAZEM UJ CM
RAZEM UJ i UJ CM

FUGA, POLONEZ, UWERTURA
Wartość
dofinansowania
Liczba
Liczba
Liczba
przyznana dla
wszystkich
projektów
wszystkich
projektów
realizowanych pozyskanych
realizowanych
pozyskanych
projektów
w 2020 r.
projektów
w 2020 r.
(w zł)

0
0
1
1

ETIUDA
Liczba
projektów
pozyskanych
w 2020 r.

MINIATURA
Wartość
dofinansowania
Liczba
przyznana dla
wszystkich
projektów
realizowanych
pozyskanych
projektów
w 2020 r.
(w zł)

Liczba
projektów
pozyskanych
w 2020 r.

Wartość
dofinansowania
przyznana dla
projektów
pozyskanych
w 2020 r.
(w zł)

1

0
0
0
0
0
0

-

5
10
6
2
2
4

1
4
0
1
1
2

115 568
491 712
100 944
90 824
282 536

4
9
2
0
2
1

2
3
1
0
0
0

31 755
57 671
23 155
-

3

0

-

15

4

463 796

7

3

172 489

0

0

-

11

4

454 116

3

0

-

1

0

-

10

0

-

11

4

198 708

0

0

-

10

1

150 264

7

0

-

0

0

-

0

0

-

1

0

-

0

0

-

2

0

-

5

2

30 282

0

0

-

3

0

-

6

1

16 304

0

0

-

0

0

-

6

3

121 642

0

0

-

2

1

115 568

4

1

49 601

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

7
0
0
0
0
7

0
0
0
0
0
0

-

82
1
0
1
2
84

19
0
0
0
0
19

68
17
14
4
35
103

20
8
6
1
15
35

60

2 265 328
2 265 328

701 607
397 962
239 939
49 995
687 896
1 389 503

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w 2020 roku – cd.

Wydział/Jednostka

Prawa i Administracji
Filozoficzny
Historyczny
Polonistyki
Filologiczny
Matematyki i Informatyki
Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej
Biologii
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Chemii
Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
Geografii i Geologii
Małopolskie Centrum
Biotechnologii (MCB)
Jagiellońskie Centrum Rozwoju
Leków (JCET)
Biblioteka Jagiellońska
Centrum Badań Ilościowych nad
Polityką
RAZEM UJ
Lekarski
Farmaceutyczny
Nauk o Zdrowiu
RAZEM UJ CM
RAZEM UJ i UJ CM

HARMONIA, BEETHOVEN, QUANTERA, CHIST-ERA, DAINA, SHENG, GRIEG,
BIODIVERSA, NORFACE, JPND, SOLAR DRIVEN CHEMISTRY, M.ERA-NET.2
Wartość
dofinansowania
Liczba wszystkich
Liczba projektów
przyznana dla
realizowanych
pozyskanych
projektów pozyskanych
projektów
w 2020 r.
w 2020 r.
(w zł)

RAZEM PROGRAMY NCN
Liczba wszystkich
realizowanych
projektów

Liczba projektów
pozyskanych
w 2020 r.

Wartość
dofinansowania
przyznana dla
projektów pozyskanych
w 2020 r.
(w zł)

1
8
2
2
1
2

0
2
0
1
1
2

4 651 482
587 174
725 452
1 495 713

72
135
68
15
20
58

16
28
10
3
5
18

6 627 488
18 224 859
2 843 906
858 152
1 730 626
11 757 506

12

2

3 078 945

123

25

22 606 748

6
6
5

4
2
1

3 407 082
1 897 389
1 571 000

119
127
118

25
26
19

22 625 151
28 727 131
15 177 411

1

0

-

21

4

1 784 410

2

0

-

33

9

1 894 151

1

0

-

35

6

1 504 499

2

0

-

46

19

25 061 988

0

0

-

27

10

4 685 420

0

0

-

1

0

-

0

0

-

4

1

359 532

51
0
0
1
1
52

15
0
0
1
1
16

1022
95
63
14
172
1194

224
19
12
3
34
258

-

17 414 237
5 667 500
5 667 500
23 081 737
61

166 468 978
12 249 069
10 332 799
5 873 975
28 455 843
194 924 821

Projekty realizowane we współpracy międzynarodowej, finansowane ze źródeł krajowych i zagranicznych w 2020 roku
Pozostałe projekty zagraniczne w tym
NCN (Harmonia, Etiuda, Beethoven,
finansowane przez Komisję Europejską,
Polonez, Uwertura, Sonatina, Daina,
programy dwustronne, Era Net, wkład do Sheng, Grieg, Norface, Quantera, Chist-Era,
projektów międzynarodowych
Solar-Driven Chemistry, Biodiversa, JPND)

Horyzont 2020
(w tym ERC)
Wydział/Jednostka

Prawa i Administracji
Filozoficzny
Historyczny
Polonistyki
Filologiczny
Matematyki i Informatyki
Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej
Biologii
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Chemii
Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
Geografii i Geologii
Małopolskie Centrum Biotechnologii
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Narodowe Centrum Promieniowania
Synchrotronowego SOLARIS
Centrum Promocji i Komunikacji UJ
Dział Obsługi Studentów
Zagranicznych
Dział Współpracy Międzynarodowej UJ
RAZEM UJ
Lekarski
Farmaceutyczny
Nauk o Zdrowiu
Centrum Językowe UJ CM
Centrum Innowacyjnej Edukacji
Medycznej
RAZEM UJ CM
RAZEM UJ i UJ CM

Wartość
Liczba
Wartość
Liczba
Wartość
Liczba nowych
Liczba
dofinansowania
Liczba
nowych
dofinansowania
Liczba
nowych
dofinansowania
projektów
realizowanych
dla nowych
realizowanych projektów
dla nowych
realizowanych projektów
dla nowych
pozyskanych
projektów
projektów
projektów pozyskanych
projektów
projektów pozyskanych
projektów
w 2020 r.
(w zł)
w 2020 r.
(w zł)
w 2020 r.
(w zł)

1
8
0
0
1
2

0
0
0
0
0
0

-

0
5
4
1
0
0

0
3
0
1
0
0

405 785,75
415 350,00
-

6
22
13
4
5
7

1
6
0
1
1
2

115 568,00
5 143 194,00
100 944,00
90 824,00
282 536,00

3

0

-

2

1

45 962,00

33

7

3 920 223,98

3
2
1
0

0
0
0
0

-

0
1
4
5

0
0
2
3

187 800,00
782 752,50

20
17
16
1

6
2
2
0

1 604 274,00
1 897 389,00
1 721 264,00
-

4

0

-

2

0

-

5

0

-

0
2
0

0
0
0

-

1
5
0

1
4
0

16 857,00
2 718 450,00
-

0
2
3

0
0
1

115 568,00

2

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0
29
6
0
2
0

0
0
1
0
1
0

2 749 366,99
1 067 180,63
-

0
30
9
1
2
0

0
15
3
0
0
0

4 572 957,25
24 821 527,37
-

0
154
0
0
1
0

0
29
0
0
1
0

14 991 784,98
5 667 500,00
-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

8
37

2
2

3 816 547,62
3 816 547,62

12
42

3
18

24 821 527,37
29 394 484,62

1
155

1
30

5 667 500,00
20 659 284,98

62

Projekty realizowane we współpracy międzynarodowej, finansowane ze źródeł krajowych i zagranicznych w 2020 roku – cd.

Wydział/Jednostka

Prawa i Administracji
Filozoficzny
Historyczny
Polonistyki
Filologiczny
Matematyki i Informatyki
Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej
Biologii
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Chemii
Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
Geografii i Geologii
Małopolskie Centrum Biotechnologii
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Narodowe Centrum Promieniowania
Synchrotronowego SOLARIS
Centrum Promocji i Komunikacji UJ
Dział Obsługi Studentów
Zagranicznych
Dział Współpracy Międzynarodowej UJ
RAZEM UJ
Lekarski
Farmaceutyczny
Nauk o Zdrowiu
Centrum Językowe UJ CM
Centrum Innowacyjnej Edukacji
Medycznej
RAZEM UJ CM
RAZEM UJ i UJ CM

MEiN (MNiSW) - programy
międzyrządowe, program mobilność,
premia na horyzoncie, projekty
międzynarodowe współfinansowane
Liczba
realizowanych
projektów

Wartość
Liczba nowych
dofinansowania
projektów
dla nowych
pozyskanych
projektów
w 2020 r.
(w zł)

Projekty edukacyjne, w tym Erasmus +

RAZEM

Wartość
Liczba
Liczba nowych
dofinansowania
realizoprojektów
dla nowych
wanych
pozyskanych w
projektów
projektów
2020 r.
(w zł)

Wartość
Liczba
Liczba nowych
dofinansowania
realizoprojektów
dla nowych
wanych
pozyskanych w
projektów
projektów
2020 r.
(w zł)

1
10
0
1
1
2

0
0
0
0
0
0

-

6
5
0
2
3
1

2
2
0
1
1
0

396 558,00
459 594,00
199 987,00
271 431,00
-

14
50
17
8
10
12

3
11
0
3
2
2

512 126,00
6 008 573,75
716 281,00
362 255,00
282 536,00

6

2

55 838,00

2

1

160 087,50

46

11

4 182 111,48

5
3
2
0

0
0
0
0

-

0
0
7
6

0
0
2
2

323 622,00
339 876,00

28
23
30
12

6
2
6
5

1 604 274,00
1 897 389,00
2 232 686,00
1 122 628,50

4

0

-

10

1

4 000,00

25

1

4 000,00

0
2
0

0
0
0

-

2
0
0

0
0
0

0,00
-

3
11
3

1
4
1

16 857,00
2 718 450,00
115 568,00

4

2

729 860,00

0

0

-

6

2

729 860,00

0

0

-

1

0

-

1

0

-

0

0

-

12

4

15 045 932,50

12

4

15 045 932,50

0
41
6
0
2
0

0
4
1
0
1
0

785 698,00
561 083,00
202 278,00
-

4
61
5
0
3
1

0
16 17 201 088,00
2
900 470,57
0
1
131 322,48
0
-

4
315
26
1
10
1

0

0

-

1

8
49

2
6

763 361,00
1 549 059,00

10
71
63

0

-

1

3 1 031 793,05
19 18 232 881,05

39
354

0
64 37 551 528,23
7 29 032 447,93
0
4
7 068 281,11
0
0

-

11 36 100 729,04
75 73 652 257,27

6.2. Publikacje naukowe pracowników UJ za rok 2020
Wydział/Jednostka

Publikacje w 2020 roku*
Oryginalne

Przeglądowe

Monograficzne

Inne

Redakcja czasopisma

Prawa i Administracji

496

6

78

12

3

Filozoficzny

430

10

43

13

6

Historyczny

380

12

110

35

8

Filologiczny

466

8

78

7

9

Polonistyki

508

10

84

25

7

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

572

8

2

6

0

Matematyki i Informatyki

214

2

2

0

0

Chemii

397

18

11

0

0

Biologii

331

38

6

7

0

Geografii i Geologii

154

8

10

11

0

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

539

6

58

14

2

Studiów Międzynarodowych i Politycznych

444

3

68

9

8

Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

177

33

0

2

0

Lekarski

1144

357

700

150

20

Farmaceutyczny

213

48

79

11

3

Nauk o Zdrowiu

240

88

108

8

4

Biblioteka Jagiellońska

20

0

1

0

0

Archiwum UJ

16

0

0

0

0

Muzeum UJ

1

0

0

1

0

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków

46

1

0

0

0

CITTRU

1

0

0

0

0

Małopolskie Centrum Biotechnologii

95

7

0

1

0

Studium Pedagogiczne UJ

1

0

0

0

0

Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ

5

0

0

0

0

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS

5

0

0

0

0

0

1

0

0

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

5
* Dane o liczbie publikacji pochodzą z Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
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6.3. Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości
Rok 2020 był pierwszym rokiem realizacji programu strategicznego
Inicjatywa Doskonałości na Uniwersytecie Jagiellońskim (Program ID.UJ).
Uniwersytet Jagielloński znalazł się w prestiżowej grupie dziesięciu polskich
uczelni, które zostały wyłonione w I konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwa Edukacji i Nauki) w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Program wprowadzony
został przez nową ustawę – „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” i stanowi
jeden z kluczowych elementów reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Celem
konkursu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia
statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.
Sukces w konkursie jest bez wątpienia ogromną szansą dla Uniwersytetu
Jagiellońskiego – nie tylko przyczyni się do podniesienia kompetencji i wsparcia rozwoju zawodowego pracowników naukowych, ale również pozwoli na
podniesienie poziomu prowadzonych przez UJ badań naukowych, a także na
nawiązanie cennej międzynarodowej współpracy naukowej.
Nadrzędnym celem Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie transformacja
klasycznego uniwersytetu w nowoczesny uniwersytet badawczy. Transformacja ta została oparta na czterech filarach: internacjonalizacji, interdyscyplinarności, innowacyjności oraz integralności.
Na podstawie analizy SWOT, określającej potencjał rozwoju badawczego
UJ, wyłoniono 7 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB-ów), w obrębie
których Uniwersytet prowadzić będzie zintensyfikowaną działalność naukową:
 SciMat – skupia się na projektowaniu zaawansowanych materiałów
od modeli i narzędzi teoretycznych przez syntezę i analizę własności
po aplikacje (nanostruktury, elektronika, fotonika, biomateriały,
źródła energii),
 Anthropocene – bada przyczyny, przebieg i konsekwencje globalnych
zmian środowiska (wpływ człowieka na stan środowiska, ewolucja
klimatu, globalizacja, migracje, gospodarka cyrkularna, nowe technologie),








BioS – obejmuje biologię strukturalną i translacyjną (genomikę i bioinformatykę, biologię komórki, biologię ewolucyjną i badania nad
bioróżnorodnością),
DigiWorld – obejmuje badania nad cyfrowym światem i cyberprzestrzenią (innowacyjne technologie sztucznej inteligencji i uczenia
maszynowego w zastosowaniach interdyscyplinarnych),
qLIFE – rozwijanie jakości badań dla wyższej jakości życia (translacja
naukowa: choroby społeczno-cywilizacyjne, zdrowie reprodukcyjne,
medycyna regeneracyjna; rozwój leków: mechanizmy, cele terapii,
badania kliniczne),
FutureSoc – skupia się na kompleksowych badaniach zmian społecznych wywołanych rozwojem nowoczesnych technologii i nauk
kognitywnych (polityka, bezpieczeństwo, prawo, zarządzanie, umysł,
komunikacja, społeczeństwo),
Heritage – bada dziedzictwo kulturowe (tożsamość jednostek i całych
społeczeństw, język, wyzwania cywilizacyjne współczesnego świata).

Wśród najważniejszych konkursów ogłoszonych w ramach Programu
ID.UJ w roku 2020 znalazły się:
 finansowanie publikacji artykułów naukowych w prestiżowych
czasopismach w formie otwartego dostępu,
 finansowanie projektów badawczych dla pracowników naukowych,
 finansowanie mini-grantów badawczych dla studentów i doktorantów,
 dofinansowanie interdyscyplinarnej współpracy biomedycznej,
 dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty
badawcze z udziałem doktorantów w szczególności ze Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM,
 dofinansowanie zakupu aparatury badawczej oraz usług związanych
z jej serwisowaniem lub naprawą.
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7. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA7
Uniwersytet Jagielloński prowadzi intensywną międzynarodową
wspołpracę badawczą i dydaktyczną dzięki czemu dynamicznie przekształca
się w uczelnię o coraz bardziej międzynarodowym charakterze. Działania
podejmowane w obszarze badan naukowych i kształcenia, a takze wsparcie
międzynarodowej mobilności badawczej i dydaktycznej wpisują się w strategię rozwoju Uniwersytetu, którego jednym z głównych celów jest umiędzynarodowienie. Internacjonalizacja to ścisła współpraca międzynarodowa we
wszystkich wymiarach misji uniwersytetu – od badań i dydaktyki, poprzez
działania podejmowane na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego, aż po
wypracowywanie wspólnych standardów procedur zarządczych i wszechstronność relacji.
Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM) realizuje politykę umiędzynarodowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez aktywne uczestnictwo
w międzynarodowych sieciach współpracy, rozwój współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowymi, wymianę pracowników, doktorantów
i studentów w ramach porozumień bilateralnych, umów międzyrządowych,
wspólnych badań i kwerend naukowych, programu Profesorów Wizytujących, lektoratów języka polskiego, uczestnictwa w międzynarodowych
konferencjach, szkołach letnich, jak również uczestnictwo w projektach
i programach badawczych i edukacyjnych oraz organizację szkoleń związanych z podnoszeniem kompetencji kluczowych dla rozwoju współpracy
międzynarodowej.
W 2020 roku Dział Współpracy Międzynarodowej aktywnie uczestniczył
w kordynacji współpracy międzynarodowej całego Uniwersytetu, obsługi
partnerstw międzynarodowych, międzynarodowych sieci współpracy,
przyjmowania gości zagranicznych oraz prowadzenia programów mobilności
i inicjatyw międzynarodowych. Działania DWM UJ wspiera w Collegium
Medicum Sekcja Programów Międzynarodowych Działu Nauki UJ CM oraz
Zespół Obsługi Wyjazdów Służbowych Działu Spraw Osobowych UJ CM.
Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 i ogłoszona w marcu 2020 r.
pandemia COVID-19 nie spowodowała zatrzymania prowadzonych przez
Uniwersytet działań w zakresie współpracy międzynarodowej – wprost
przeciwnie. Spowodowała, że w związku z nowymi potrzebami intensywność

7

pracy jeszcze się zwiększyła, a współpraca międzynarodowa była realizowana w zmienionej formie, dostosowanej do czasu i okoliczności.
Od marca 2020 roku decyzjami Władz Rektorskich wstrzymywane były
wyjazdy i przyjazdy gości zagranicznych najpierw z krajów azjatyckich,
Włoch, Francji i Niemiec, aż do momentu, kiedy w dniu 10 marca 2020 r.
wydane zostało Zarządzenie Rektora UJ o wstrzymaniu wszystkich wyjazdów
zagranicznych oraz przyjmowaniu gości z innych krajów. Wprowadzane
obostrzenia i zakazy zarówno na szczeblu całego kraju, jak i Uniwersytetu
Jagiellońskiego znajdują odzwierciedlenie w danych i zestawieniach przedstawionych w tej części sprawozdania.

7.1. Działania DWM w zakresie współpracy międzynarodowej






Tekst przygotowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej.
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W 2020 roku działania Działu Współpracy Międzynarodowej dotyczyły:
obsługi wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i wykonawców w projektach finansowanych ze źródeł
zewnętrznych. Za granicę wyjechało 837 pracowników i doktorantów
(spadek o 87% względem roku 2019), w tym 87 z Collegium Medicum
i 750 z pozostałych jednostek UJ, oraz 105 studentów (dane opracowane
na podstawie złożonych wniosków wyjazdowych nie obejmują wyjazdów studentów w ramach programu mobilności Erasmus+ obsługiwanego przez Dział Obsługi Studentów Zagranicznych). Wymiana osobowa
objęła 66 państw. W tym samym okresie Uniwersytet odwiedziło 277
cudzoziemców, w tym 52 osoby przyjechały do CM (liczba ta nie
obejmuje studentów),
współpracy z firmą ubezpieczeniową, która zapewniała ubezpieczenie
pracownikom, studentom i doktorantom poczas wyjazdów zagranicznych, w tym również prowadzenie negocjacji związanych z włączeniem
w podstawowy zakres ubezpieczenia ochrony związanej z zakażeniem
wirusem SARS-CoV-2 oraz zachorowaniem na COVID-19 podczas
realizacji wyjazdu zagranicznego,
współpracy z biurem pośredniczącym przy zakupie biletów lotniczych,
kolejowych i autokarowych na wyjazdy zagraniczne, w tym aktualizacji
procedur dotyczących wyjazdów z uwzględnieniem obostrzeń w podró-











żowaniu oraz zaostrzonych procedur i wprowadzanych restrykcji na
lotniskach w związku z pandemią COVID-19 oraz wypracowaniem
procedur zwrotu kosztów za wykupione bilety na wyjazdy zagraniczne,
które nie zostały zrealizowane. Pomimo odwołania 699 wyjazdów
zagranicznych utrzymane zostały warunki współpracy na kolejny rok
w ramach umów zawartych przez Uniwersytet Jagielloński z liniami
lotniczymi,
objęcia wsparciem osób, których pandemia zastała już poza granicami
kraju, a którzy zdecydowali się na powrót do Polski tj. m.in. pomoc
w znalezieniu możliwych i dostępnych połączeń lotniczych lub innych
środków transportu, przygotowywanie stosownych zaświadczeń
umożliwiających przekroczenie granic itp.,
upowszechniania wśród społeczności akademickiej UJ informacji oraz
uregulowań i zaleceń Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa
Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Inspektoratu Sanitarnego jak również komunikatów Światowej Organizacji
Zdrowia i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
dotyczących sytuacji pandemicznej i wprowadzanych restrykcji,
przygotowania Zarządzenia nr 33 Rektora UJ z 1 kwietnia 2020 r.
regulującego zasady wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów, studentów i osób niebędących pracownikami UJ oraz należności
przysługujących podczas ich realizacji. Zarządzenie obejmuje m.in.
sposób udzielania nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu w celu
odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego lub dydaktycznego,
uczestnictwa w konferencji; procedury odbywania zagranicznych
podróży służbowych przez pracowników, jak również ustala należności
przysługujące z tytułu zagranicznej podróży służbowej,
wspierania działań związanych z inicjowaniem współpracy międzynarodowej, w tym negocjowania, przygotowywania, koordynacji oraz
obsługi administracyjno-finansowej porozumień bilateralnych z zagranicznymi instytucjami naukowymi zawieranych na szczeblu ogólnouczelnianym, a także doradztwa i pomocy przy sporządzaniu porozumień
o współpracy naukowej szczebla wydziałowego. W 2020 r. Uniwersytet
Jagielloński podpisał 20 nowych porozumień,
prowadzenia Centralnego Rejestru Porozumień o Współpracy Naukowej
oraz rejestracji porozumień bilateralnych, w tym umów międzyinstytucjonalnych podpisywanych w ramach Programu Erasmus+. W 2020 roku
łączna liczba zarejestrowanych porozumień wyniosła 2029, w tym 395
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porozumień o współpracy naukowej i 1 634 porozumień podpisanych
w ramach Programu Erasmus+ (spadek 0,6 % względem 2019 roku),
koordynowania i obsługi administracyjno-finansowej wymiany pracowników, doktorantów i studentów w ramach porozumień bilateralnych
szczebla ogólnouczelnianego, w tym obsługa Rektorskiego Zespołu ds.
Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ oraz budżetu
tzw. puli dydaktycznej (dofinansowano wyjazdy 5 doktorantów i 11
studentów). W ramach podpisanych porozumień bilateralnych szczebla
ogólnouczelnianego w mobilności łącznie wzięły udział 53 osoby, w tym
21 osób wyjeżdzających oraz 32 osób przyjeżdżających do UJ,
obsługi administracyjno-finansowej prestiżowego programu stypendialnego The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF)
skierowanego do młodych naukowców, obsługi wyjazdów osób zakwalifikowanych do udziału oraz koordynacja wszystkich prac administracyjnych Zespołu ds. SYLFF (Jagiellonian University SYLFF Steering
Committee). W konkursie przeprowadzonym w roku 2020 przyznano 6
stypendiów SYLFF dla wybitnych studentów i doktorantów UJ,
obsługi administracyjnej programów mobilności w ramach oferty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, innych instytucji finansujących
oraz programów i inicjatyw podejmowanych w zakresie mobilności
w ramach międzynarodowych sieci współpracy np. The Coimbra Group
Scholarship Programme, Coimbra Group 3 Minute Thesis i in.,
koordynacji Programu Erasmus+ w zakresie przeprowadzania kwalifikacji oraz obsługi administracyjno-finansowej wyjazdów pracowników
UJ w ramach Akcji Mobilność z krajami programu KA 103, Mobilność
z krajami partnerskimi ICM KA 107 oraz przyjazdów pracowników
z zagranicznych uczelni partnerskich w ramach Akcji Mobilność z krajami
partnerskimi ICM KA 107; w ramach programu Erasmus+ obsługiwanym
na szczeblu centralnym mobilność zagraniczną w 2020 roku zrealizowało
25 pracowników UJ, a do UJ przyjechało 15 pracowników, w tym 10 osób
w celach dydaktycznych (prowadzenie zajęć ze studentami) oraz 5 na
szkolenia. Przyjazdy uczestników Programu Erasmus+ KA 103 (kraje
europejskie) obsługiwane były przez wydziały i instytuty,
obsługi administracyjnej inicjatywy Horizon Europe Weeks oraz
Programu Profesury Wizytującej,
realizacji projektu WelcomeJU w ramach Programu Narodowej Agencji
Wymiany Akademickiej Welcome to Poland mającego na celu wsparcie
zdolności instytucjonalnej UJ poprzez podniesienie kompetencji kadry














administracyjnej i potencjału Uniwersytetu w przyjmowaniu gości
z zagranicy, a także rozwijaniu działań związanych z internacjonalizacją,
obsługi i współorganizacji spotkań online z przedstawicielami partnerskich uczelni zagranicznych,
administracyjnej koordynacji uczestnictwa przedstawicieli UJ w sieciach:
The Guild of European Research-Intensive Universities, Utrecht Network
oraz UNA Europa Alliance, przy współpracy z powołanym we wrześniu
2020 roku Biurem Pełnomocnika Rektora ds. współpracy w ramach Una
Europa oraz wspieranie działań związanych z aktywnością UJ w międzynarodowych sieciach współpracy, a także pozyskiwanie i obsługa nowych
inicjatyw i programów w zakresie aktywności sieci,
udziału w pracach grupy roboczej Task Force Staff Mobility w ramach
sieci Utrecht Network,
udziału w pracach grupy roboczej Academic Exchange and Mobility
w ramach sieci Coimbra Group,
uczestnictwa w ogólnopolskiej sieci działów współpracy z zagranicą
International Relations Offices Forum (IROs FORUM) zrzeszającej wiodące
polskie akademickie uczelnie państwowe oraz w sieci współpracy
zrzeszającej krakowskie uczelnie wyższe Krakow Universities Network
(KUN),
realizacji edukacyjnych i mobilnościowych projektów międzynarodowych z jednostkami zagranicznymi, w tym projektów w ramach KA 2
Partnerstwa Strategiczne Programu Erasmus+,
wydawania biuletynu Newsletter w języku angielskim poświęconego
działalności UJ w zakresie współpracy międzynarodowej UJ: No. 69
Spring/Summer 2020 wydany w formule online,
upowszechniania informacji na temat możliwości stypendialnych,
kursach językowych, kursach rozwoju kompetencji międzykulturowych;
szkołach letnich i zimowych prowadzonych w formie online,
międzynarodowych konferencjach i innych ofertach zagranicznych,
bieżącej dystrybucji informacji na temat działań podejmowanych przez
Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz partnerskie uczelnie
zagraniczne mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa
SARS-CoV-2 oraz wytycznych i obostrzeń wprowadzanych w tym
zakresie na UJ.

Zestawienie liczby wyjazdów i przyjazdów pracowników
i doktorantów w latach 2016–2020 (łącznie z Collegium Medicum)
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Struktura wyjazdów i przyjazdów pracowników i doktorantów
w 2020 roku (łącznie z Collegium Medicum)
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Struktura wyjazdów i przyjazdów pracowników i doktorantów
w 2020 roku z podziałem na jednostki UJ
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Historyczny
Filologiczny
Polonistyki
Fizyki, Astronomii
i Informatyki
Stosowanej
Matematyki
i Informatyki
Chemii
Biologii
Geografii i Geologii
Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Studiów
Międzynarodowych
i Politycznych
Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii
Collegium Medicum
Pozostałe jednostki
RAZEM

Wyjazdy

7.2. Programy wymiany, porozumienia międzyuczelniane,
sieci uniwersyteckie
7.2.1. Programy mobilności międzynarodowej koordynowane przez
Dział Współpracy Międzynarodowej

Przyjazdy

Ogółem WB* Erasmus** Ogółem WB* Erasmus**
39

2

-

11

1

9

71
64
46
29

1
1

2
3
3

9
20
4
4

2
2
4
-

2
-

122

-

-

19

-

-

45

-

-

8

-

-

61
34
24

-

1
1
1

5
6
2

1
-

1
-

21

1

-

2

-

1

72

6

6

11

1

1

22

-

-

8

-

-

87
100
837

11

6
2
25

52
116
277

1
12

1
15

W roku 2020 DWM koordynował obsługę administracyjną oraz
wymianę pracowników, doktorantów i studentów w ramach:
 ogólnouczelnianych porozumień o współpracy naukowej,
 umów międzyrządowych oferty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, oferty mobilności Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w tym oferty lektoratów języka polskiego dla kadry akademickiej UJ,
 programu stypendialnego The Ryoichi Sasakawa Young Leaders
Fellowship Fund (SYLFF) dla młodych naukowców,
 funduszy badawczo-edukacyjnych, w tym nagrody im. Lwa Sapiehy
(obywatele Białorusi), nagrody im. Iwana Wyhowskiego (obywatele
Ukrainy) oraz Króliczewski Educational Fund (wyjazdy studentów
i doktorantów na szkołę letnią na Uniwersytecie w Cambridge),
 sieci Utrecht Network,
 sieci the Coimbra Group w ramach Coimbra Group Scholarship
Programme i 3 Minute Thesis,
 programu Erasmus+ – w zakresie mobilności nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
W wymienionych programach mobilnościowych koordynowanych przez
DWM łącznie wzięło udział 96 osób, w tym 48 wyjeżdzających oraz 48
przyjeżdżających. Wymiana objęła 33 kraje.

* Dane dotyczące wymiany w ramach umów ogólnouczelnianych (tzw. wymiana
bilateralna) i funduszy
** Dane dotyczące mobilności w ramach Programu Erasmus
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Struktura wyjazdów i przyjazdów pracowników, doktorantów
i studentów w 2020 roku w ramach ogólnouczelnianych programów
wymiany koordynowanych przez DWM z podziałem na kraje

KRAJ

Austria
Australia
Belgia
Brazylia
Chile
Chorwacja
Czechy
Egipt
Finlandia
Francja
Grecja
Indie
Izrael
Japonia
Korea Płd.
Litwa
Malta
Maroko
Niemcy
Peru
Portugalia
Rosja
Rumunia
Singapur
Słowenia
Szwecja
Turcja

WYJAZDY
porozumienia
umowy
bilateralne,
międzySYLFF,
rządowe
fundusze, sieci
*
*
*
P
D
S
P
D
S

KRAJ

PRZYJAZDY
Erasmus+
P

porozumienia
bilateralne,
fundusze, sieci
P

D

S

umowy
Erasmiędzymus+
rządowe
P

Tajwan
Ukraina
USA
Węgry
Wielka
Brytania
Włochy

P

1
3
2
2
1
1
3

RAZEM
(33 kraje)

1
1

1

1

6
2
4
2
2

5

1

1

1
1

2

P

D

1

S

umowy
Erasmiędzymus+
rządowe
P

P

3
3

1

1
1

2

1
1
5

6

12

25

10

2

20

1

15

W roku 2020 UJ współpracował w ramach 395 porozumień bilateralnych z 339 instytucjami zagranicznymi z 74 krajów (169 porozumień
z uczelniami europejskimi, 134 porozumienia z uczelniami z Azji, 41 porozumień z uczelniami z Ameryki Północnej, 24 porozumienia z uczelniami
z Ameryki Południowej, 23 z Afryki i Bliskiego Wschodu oraz 4 porozumienia
z Australią/Nową Zelandią).
Współpraca ta realizowana była w oparciu o 194 porozumienia zawarte
na szczeblu ogólnouczelnianym oraz 201 na szczeblu wydziałowym/ instytutowym (w tym 48 porozumień CM).
W roku 2020 Uniwersytet podpisał 20 nowych porozumień o współpracy naukowej: 9 na szczeblu uniwersyteckim i 11 na szczeblu wydziałowym.

1

2

1
1

P

porozumienia
bilateralne,
fundusze, sieci

7.2.2. Porozumienia o współpracy naukowej
2

1
2

3

Erasmus+

W wyżej wymienionych programach mobilnościowych koordynowanych przez DWM łącznie wzięło udział 96 osób, w tym 48 wyjeżdzających
oraz 48 przyjeżdżających. Wymiana objęła 33 kraje.

3
1

2

PRZYJAZDY

*P – pracownicy, D – doktoranci, S – studenci

2
1
3
2

WYJAZDY
porozumienia
umowy
bilateralne,
międzySYLFF,
rządowe
fundusze, sieci
P*
D* S*
P
D
S

2
1
3
1
1
3
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Lista porozumień o współpracy naukowej zawartych w 2020 roku
Kraj

Nazwa instytucji

Bośnia
University of Sarajevo
i Hercegowina
Universidade Estadual
Brazylia
Paulista
University of Hradec
Czechy
Kralove
University College
Irlandia
Cork

Miasto

Rodzaj
umowy*

Wydział/Jednostka
koordynująca

Sarajewo

O

różne jednostki

São Paulo

O

DWM

Hradec
Kralove

W

Collegium Medicum

Cork

W

Collegium Medicum

O

DWM

O

Toshima
City
Kanzawa

Japonia

Gakushuin University

Japonia

Kanzawa University

Japonia

Tokyo Gakugei
University

Tokio

W

Japonia

Tokyo Gakugei
University

Tokio

W

Kioto
Kioto
Fukui
Fukui
Kobe

O
O
O
O
W

różne jednostki
Wydział Studiów
Międzynarodowych
i Politycznych
Wydział Studiów
Międzynarodowych
i Politycznych
różne jednostki
DWM
różne jednostki
DWM
Wydział Chemii

Seul

W

Wydział Filologiczny

Londyn

W

Wydział Studiów
Międzynarodowych
i Politycznych

Londyn

W

Collegium Medicum

Praia

O

DWM

Japonia
Japonia
Japonia
Japonia
Japonia
Korea
Południowa

Doshisha University
Doshisha University
University of Fukui
University of Fukui
University of Hyogo
Hankuk University of
Foreign Studies
London School of
Wielka
Economics and
Brytania
Political Science
Wielka
Queen Mary
Brytania
University of London
Wyspy ZieloUniversidade de Cabo
nego Przylądka Verde
USA

Case Western Reserve
Cleaveland
University

W

USA

St. Mary's University

W

San Antonio

East Carolina
Greenville
W
University
* Rodzaj umowy: O – ogólnouczelniane, W – wydziałowe
USA

7.2.3. Program ERASMUS+ KADRA
Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu
w Europie, jak również od roku 2016 w krajach pozaeuropejskich. Oferta
Programu Erasmus+ skierowana do instytucji szkolnictwa wyższego
umożliwia m.in. zagraniczną mobilność studentów, doktorantów i pracowników na wyjazdy w celach edukacyjnych (np. realizacja części programu
kształcenia w instytucjach zagranicznych, odbycie praktyk, prowadzenie
zajęć w instytucjach partnerskich czy uczestnictwo w szkoleniach), a także
wspiera budowę partnerstw na rzecz wzmacniania innowacyjności
i budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Program Erasmus+ jest
najważniejszym i największym programem mobilnościowym realizowanym
na Uniwersytecie Jagiellońskim, zwłaszcza w zakresie oferty wyjazdów
studentów. Uczestnictwo pracowników i studentów w wyjazdach zagranicznych oraz możliwość goszczenia na UJ osób z zagranicznych instytucji
naukowych bezpośrednio przyczynia się do wzmacniania wielojęzyczności
i podnoszenia poziomu umiędzynarodowienia Uniwersytetu. Uniwersytet
Jagielloński jest liderem wśród polskich uczelni uczestniczących w Programie
Erasmus+ wysyłając oraz przyjmując co roku ogromną liczbę stypendystów.
Realizacja Programu wpływa na utrzymanie wysokich standardów
akademickich oraz ułatwia wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, przez
co wpisuje się w strategię rozwoju i internacjonalizacji Uniwersytetu,
umożliwiając optymalny rozwój nauki, podnoszenie poziomu nauczania oraz
serwisów i usług świadczonych przez UJ. Realizacja Programu Erasmus+ na
UJ wywiera znaczący wpływ na poprawę jakości i metodologii nauczania oraz
podnoszenie kompetencji naukowych i zawodowych uczestników, co stanowi
strategiczne założenie modernizacji jednostek szkolnictwa wyższego oraz
jest wpisane w strategię rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Na realizację mobilności na lata 2019/2020 i 2020/2021 w ramach
Programu Erasmus+ Uniwersytet Jagielloński otrzymał dofinansowanie w ramach kilku projektów KA 103 i KA 107 w łącznej wysokości 7 517 300 EUR.
Dział Współpracy Międzynarodowej obsługuje Program Erasmus+
w zakresie podpisywania umów międzyinstytucjonalnych, wyjazdów pracowników oraz przyjmowania pracowników uczelni zagranicznych. Wymiana
akademicka studentów i pracowników finansowana jest w ramach Akcji 1:
Mobilność edukacyjna. Środki przyznawane są osobno na wymianę z krajami
programu (KA 103), czyli państwami członkowskimi UE, Islandii,
Liechtensteinu, Norwegii, Serbii, Turcji oraz Macedonii Północnej oraz
z krajami partnerskimi (ICM KA 107), tj. pozostałymi krajami świata.

Wydział Biochemii,
Biofizyki
i Biotechnologii
Wydział Prawa
i Administracji
Collegium Medicum
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W 2020 roku w ramach Akcji KA 103 Uniwersytet Jagielloński podpisał
łącznie 39 nowych porozumień z 36 uniwersytetami, najwięcej umów
podpisanych zostało w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa (8).
Mniejsza liczba zawartych w 2020 roku umów, w porównaniu do roku
poprzedniego (w 2019 roku podpisanych zostało 98 nowych umów)
wynikała z jednej strony z zakończenia edycji Programu Erasmus+
przewidzianego na lata 2014-2020 (2021) oraz wybuchu pandemii COVID19, która zatrzymała wymiany pracowników i studentów, przez co nie było
konieczności podpisywania nowych porozumień, a z drugiej strony z tego, że
właśnie ze względu na pandemię Komisja Europejska wydała decyzję o automatycznym przedłużeniu ważności wszystkich podpisanych umów do
30.09.2022 r. Jednocześnie w 2020 roku na szczeblu europejskim prowadzone były prace i ustalenia związane z uruchomieniem nowej perspektywy
Programu Erasmus+ oraz elektronicznym obiegiem podpisywania umów
w ramach systemu Erasmus Without Paper.
Pandemia COVID-19 mocno ograniczyła mobilności pracowników
i studentów w ramach Programu Erasmus+. Każdego roku z możliwości tej
korzysta 250-300 pracowników UJ, a uczelni partnerskich przyjmujemy
prawie 200 pracowników. W 2020 roku liczby te zdecydowanie spadły
i w ramach Akcji KA 103 wyjechało zaledwie 25 pracowników, w tym 17
pracowników na wyjazdy w celach dydaktycznych (Staff Mobility for
Teaching Assignments) oraz 8 pracowników na wyjazdy w celach
szkoleniowych (Staff Mobility for Training Assignments).
W ramach przyznanego dofinansowania na mobilność pracowników
z krajami partnerskimi KA 107 wyjechało łącznie 3 pracowników, w tym 2
osoby na wyjazdy w celach dydaktycznych (Staff Mobility for Teaching
Assignments) oraz 1 osoba na wyjazdy w celach szkoleniowych (Staff Mobility
for Training Assignments). W 2020 r. pracownicy UJ wyjechali do Izraela (1)
i Jordanii (2). Do UJ w ramach podpisanych umów z krajami partnerskimi
przyjechało 3 pracowników akademickich i administracyjnych: 2 z Jordanii
i 1 z Izraela. Dla porównania, w roku 2019 w ramach przyznanego dofinansowania na mobilność pracowników z krajami partnerskimi KA 107 wyjechało łącznie 58 pracowników, w tym 29 osoby na wyjazdy w celach
dydaktycznych oraz 29 osoby na wyjazdy w celach szkoleniowych.
Z uwagi na wybuch pandemii, w roku 2020 na Uniwersytecie
Jagiellońskim nie odbył się Erasmus+ Staff Training Week (ESTW)
organizowany corocznie od 5 lat przez Dział Współpracy Międzynarodowej.

7.2.4. Program PROM
Od roku 2018 na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowany jest Program
PROM – Międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademickiej
finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W 2020
roku na UJ realizowana była druga edycja Programu, za której przeprowadzenie odpowiada Dział Współpracy Międzynarodowej w zakresie m.in.:
zarządzania, monitoringu, czuwania nad poprawną realizacją projektu,
wydatkowaniem środków finansowych, przygotowywaniem raportów i in.
Celem programu jest doskonalenie kompetencji uczestników poprzez
międzynarodową wymianę stypendialną. Wsparcie obejmuje finansowanie
wyjazdów doktorantów oraz pracowników akademickich do zagranicznych
instytucji naukowych z całego świata w celu uczestnictwa w konferencjach,
szkołach letnich lub zimowych oraz krótkich formach kształcenia. Projekt
zakłada również finansowanie przyjazdów doktorantów z uczelni zagranicznych do UJ. Konkurs na wyjazdy dla pracowników i doktorantów UJ
w ramach Programu został ogłoszony w grudniu 2019 i cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. Wpłynęło łącznie 248 aplikacji do realizacji w roku 2020,
jednak w związku z zaistniałą sytuacją w 2020 roku udało się zrealizować
tylko jedną mobilność – przyjazd doktorantki na początku marca 2020 r. na
konferencję odbywającą się na Wydziale Filozoficznym UJ.

7.2.5. Program SYLFF
Program Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawy dla Młodych
Liderów (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, SYLFF),
ustanowiony w 1987 r., ma na celu wspieranie kształcenia magistrantów
i doktorantów o wysokim potencjale przywódczym, których zainteresowania
naukowe mają znaczący wymiar społeczny. Stypendia służące realizowaniu
programów badawczych przyznawane są wybitnym kandydatom z dziedziny
nauk humanistycznych i społecznych, prawnych, ekonomicznych oraz nauk
o zarządzaniu, i przeznaczane są na pobyty w dowolnej instytucji zagranicznej.
W 2020 r. Zespół ds. Programu SYLFF na UJ przyznał sześć stypendiów
wybitnym doktorantom i studentom reprezentującym następujące wydziały:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (1), Wydział Prawa
i Administracji (3), Wydział Filozoficzny (1), Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (1). Realizacja wyjazdów możliwa była w kolejnym roku
akademickim tj. od 01.10.2020 do 30.09.2021, jednak ze względu na
pandemię COVID-19 w roku 2020 udało się zrealizować tylko dwa wyjazdy tj.
do Nottingham Trent University (Wielka Brytania) i Aix-Marseille Université
(Francja), a 4 wyjazdy zostały przełożone na rok 2021.
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jednostkami zrzeszonymi w sieci a uczelniami brazylijskimi. W roku 2020 nie
udało się zrealizować żadnych wyjazdów ani przyjazdów studentów
w ramach podpisanych porozumień o współpracę.
Od 2015 roku DWM aktywnie uczestniczy w pracach grupy roboczej Staff
Mobility Task Force, związanych z podnoszeniem jakości usług świadczonych
przez uczelnie partnerskie dla przyjeżdżających gości zagranicznych, w tym
organizacji szkoleń dla kadry administracyjnej zajmującej się obsługą gości
zagranicznych, związanych głównie z nabywaniem i podnoszeniem
kompetencji językowych i międzykulturowych. W roku 2020 ze względu na
pandemię COVID-19 nie zostało zorganizowane coroczne spotkanie
przedstawicieli sieci (General Assembly Meeting), nie było również
stacjonarnych spotkań grup roboczych. Wszelkie działania przeniesione
zostały do przestrzeni wirtualnej.

7.2.6. IROs FORUM
Dział Współpracy Międzynarodowej aktywnie uczestniczył w pracach
IROs Forum (International Relations Offices Forum) – sieci działów współpracy z zagranicą 26 wiodących polskich akademickich uczelni państwowych.
Forum zostało powołane 31 grudnia 2007 r. przez 9 uczelni założycielskich,
w tym Uniwersytet Jagielloński. Celem sieci jest zwiększenie jakości,
efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni
poprzez m.in.: wymianę informacji i przykładów dobrej praktyki,
organizowanie konferencji, warsztatów i seminariów, realizację wspólnych
projektów, promocję uczelni zrzeszonych IROs Forum w Polsce i za granicą,
wyrażanie opinii związanych z regulacjami dotyczących szkolnictwa
wyższego. Forum upowszechnia kompleksowe podejscie do umiędzynarodowienia, ktore powinno przenikac kazdy proces funkcjonowania nowoczesnej i otwartej uczelni oraz aktywnie wpływała na postrzeganie uczelni
wyzszych jako miejsca spotkan roznych kultur w duchu nauki i tolerancji.
Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli uczelni zrzeszonych, IROs Forum
w Polsce osiągnęło pozycję organizacji eksperckiej, służącej jako ciało
doradcze władzom uczelni oraz państwa. W 2020 r. członkowie Forum
uczestniczyli w licznych konferencjach i spotkaniach, warsztatach, webinariach prowadzonych online. IROs Forum aktywnie uczestniczył również
w przygotowywaniu rekomendacji dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz jego agencji wykonawczych i współpracujących (FRSE,
NAWA) w zakresie wypracowania procedur związanych z przerwanymi przez
pandemię mobilnościami oraz zmianami w formie prowadzonej współpracy
międzynarodowej.

7.2.8. COIMBRA GROUP
Uniwersytet Jagielloński jest członkiem sieci Coimbra Group (CG) od
1991 roku i jest reprezentowany przez prorektora UJ ds. współpracy
międzynarodowej, wybranego na członka Rady Wykonawczej podczas
zgromadzenia ogólnego w czerwcu 2018 r.
W roku 2020 w grupach roboczych Uniwersytet był reprezentowany
przez jedenastu przedstawicieli z różnych jednostek UJ. Niemal wszystkie
spotkania sieci w roku 2020 odbyły się w formie zdalnej, również grupy
robocze pracowały zdalnie. 10 czerwca 2020 r., przy okazji Zgromadzenia
Ogólnego, którego gospodarzem był Uniwersytet w Montpellier, CG
zorganizowała otwarte webinarium na temat Uniwersytetów Europejskich
2020 Open Session on the European Universities Alliances z udziałem
przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz uczelni CG. W roku 2020
Uniwersytet Jagielloński wziął udział po raz pierwszy w konkursie Coimbra
Group Three-Minute Thesis (3MT) Competition, którego koordynację na Uniwersytecie Jagiellońskim powierzono przedstawicielowi UJ w sieci Coimbra
w grupie CG Doctoral Studies. Konkurs cieszył się zainteresowaniem wśród
doktorantów, a w szczególności doceniona została możliwość nabycia kompetencji w zakresie prezentacji obszernej pracy badawczej podczas krótkiego,
trzyminutowego wystąpienia. Pracownik Jagiellońskiego Centrum Językowego przeprowadził dla uczestników konkursu warsztaty ze sztuki prezentacji w języku obcym.
W 2020 roku UJ po raz pierwszy uczestniczył również w programie The
Coimbra Group Scholarship Programme, dedykowanym młodym naukowcom
uczelni wyższych i instytucji naukowych z krajów Afryki, Ameryki Łacińskiej

7.2.7. UTRECHT NETWORK
Sieć Utrechcka (UN) powstała w 1987 r. jako inicjatywa uczelni
europejskich z intencją wspierania mobilności studenckiej. Uniwersytet
Jagielloński dołączył do niej w 1997 r. Sieć aktywnie wspiera mobilność
studentów oraz pracowników poprzez rozszerzanie i optymalizację oferty
mobilnościowej, wymianę dobrych praktyk oraz opracowywanie wspólnych
programów studiów.
Od wielu lat UN współpracuje z konsorcjami uczelni w Australii (AENAustralian European Network) oraz w Stanach Zjednoczonych (MAUI-MidAmerica Universities). W roku 2017 sieć nawiązała również współpracę
z konsorcjum uczelni wyższych w Brazylii (REARI-RJ-Rede das Assessorias
Internacionais das Instituições de Ensino Superior do Rio de Janeiro)
i podpisała porozumienie umożliwiające wymianę studentów pomiędzy
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oraz wybranych krajów sąsiadujących z Unią Europejską na granicy
wschodniej oraz południowej. W ramach programu przyznano 9 stypendiów,
a wybrani laureaci mają możliwości przyjazdu do wybranej jednostki UJ
i realizacji prac badawczych. W maju 2020 r. uczelnie CG opublikowały
raport: Practices at Coimbra Group Universities in response to the COVID-19 –
A Collective Reflection on the Present and Future of Higher Education in Europe,
który był rezultatem obszernej konsultacji wśród uczelni partnerskich CG
w zakresie reakcji i refleksji na temat działań podjętych przez uczelnie
w obliczu pandemii.



7.2.9. THE GUILD OF EUROPEAN RESEARCH-INTENSIVE UNIVERSITIES
Od czerwca 2016 roku Uniwersytet Jagielloński jako jedyna polska
instytucja jest członkiem sieci europejskich uniwersytetów badawczych The
Guild of European Research-Intensive Universities, zrzeszającej 21 uczelni
wyższych, które w swoich działaniach kładą nacisk na najwyższą jakość
badań naukowych. UJ ma status członka założyciela sieci. The Guild jest
organizacją promującą badania naukowe, wprowadzania innowacji
kluczowych dla współczesnego społeczeństwa i wzbogacania debaty
publicznej na poziomie europejskim oraz krajowym. Działania sieci
realizowane są m.in. przez współpracę w ramach grup eksperckich, spotkania
społeczności akademickich, władz rektorskich, dziekańskich, seminaria
i laboratoria typu „policy lab”. W 2020 roku Uniwersytet Jagielloński
aktywnie angażował się w inicjatywy podejmowane przez sieć. W ramach
aktywności poszczególnych grup eksperckich odbyły się spotkania online
przedstawicieli uczelni The Guild w sprawie współczesnych wyzwań
społecznych, kulturalnych, naukowych oraz ekonomicznych, które pojawiły
w związku z pandemią. Wynikiem prac ekspertów było przygotowanie
dokumentów i oświadczeń politycznych oraz propozycji misji badawczorozwojowych tj. m.in.:
 Udział w publicznych dyskusjach na temat aktualizacji strategii
Europejskiego Obszaru Badawczego (European Research Area – ERA)
koncentrującej się na zwiększeniu potencjału badawczego Europy.
W dyskusjach przedstawiciele sieci zwracali uwagę na wyzwania
związane m.in. konkurencyjnością uczelni wyższych, poziomem
finansowania badań naukowych w następnej dekadzie; konsekwencjami
wprowadzania różnych elementów polityki otwartej nauki, znaczeniem
badań podstawowych w zwiększeniu zdolności Europy do odpowiadania
na globalne wyzwania i in. W październiku 2020 r. w ramach sieci
powołano nową grupę roboczą: Research Careers and Assessment,
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skupiającą się na opracowaniu ścieżek rozwoju kariery naukowej oraz
metod jej ewaluacji. Kompleksowe zalecenia The Guild dla odnowionej
Europejskiej Przestrzeni Badawczej podkreślały potrzeby współpracy
europejskich i krajowych systemów badawczych, w szczególności
w obliczu pandemii koronawirusa.
Udział w dyskusji na temat zakończenia finansowania badań podstawowych, infrastruktury badawczej, działań na rzecz budowania
zdolności lub mobilności młodych naukowców w ramach Europejskiego
Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Sieć The Guild w tej dyskusji
była pierwszą siecią uniwersytecką informującą o zagrożeniach
wynikających z zakończenia finansowania w ramach EFRR i zwracającą
uwagę na konieczność utrzymania dotychczasowego mechanizmu
w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.
Zaangażowanie w reformę europejskiej ewaluacji badań naukowych.
Sieć The Guild aktywnie angażowała się w dialog z Komisją Europejską
i Radą, podkreślając znaczenie elastyczności niezbędnej do dostosowania się do instytucjonalnych i krajowych ram oceny oraz kluczowej
kwestii zachowania autonomii uniwersytetów przy wprowadzaniu
rozwiązań szczegółowych, mających na celu zwiększenie harmonizacji
sposobu ewaluacji. Zwracała również uwagę na potrzebę uwzględniania
specyfiki różnych dyscyplin naukowych, istotną przy wyborze kryteriów
oceny.
Promowanie wzmocnienia i ułatwienia badań naukowych w obszarze
zdrowia w całej Europie. Przedstawiciele sieci prezentowali swoje
poglądy w dyskusjach z Komisją Europejską oraz podkreślili ważną rolę,
jaką UE powinna odgrywać w pokonywaniu obecnych barier
legislacyjnych, związanych między innymi z interpretacją przepisów
o ochronie danych osobowych, a utrudniających międzynarodowe
badania medyczne.
Zaangażowanie na rzecz zachowania równowagi pomiędzy badaniami
naukowymi i innowacjami oraz integracji nauk ścisłych i humanistycznych w programie Horizon Europe. Gildia zwracała również uwagę na
znaczenie niezakłóconej współpracy naukowej z uniwersytetami
brytyjskimi i szwajcarskimi dla rozwoju potencjału naukowego Europy.
Udział w przygotowywaniu zaleceń dotyczących kształtu przyszłego
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz rozwoju edukacji
powiązanej z badaniami naukowymi. Zwracano również uwagę na
znaczenie aktywnego udziału uniwersytetów w opiniowaniu
proponowanych rozwiązań.





i doktorantów pod opieką mentorów oraz moderatorów współpracowały
z przedstawicielami lokalnych społeczności, aby sprostać konkretnym
wyzwaniom związanym z COVID-19. Dodatkowo w ramach akcji #UnaStrongerTogether Una Europa zbierała i upowszechniała informacje na temat
dobrych praktyk w organizacji procesu kształcenia, oceniania i egzaminowania zdalnego oraz inicjatyw studenckich. Wszyscy Rektorzy Una Europa
w otwartym liście Rector’s Opinion Piece – Resilience through internationalisation podnieśli kwestię znaczenia współpracy międzynarodowej
w obliczu pandemii COVID-19 podkreślając, że „społeczeństwa przezwyciężą
kryzys związany z COVID-19 tylko dzięki współpracy międzynarodowej”. List
został opublikowany w krajowych gazetach w Belgii, Finlandii, Niemczech,
Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
Od roku akademickiego 2020/2021 studenci i doktoranci Uniwersytetu
Jagiellońskiego mogą brać udział w wirtualnej wymianie w ramach inicjatywy
Virtual Mobility in Emergency i tym samym realizować kursy w uczelniach
partnerskich Una Europa. W semestrze zimowym 2020/2021 na UJ udostępniono dla studentów z uczelni Una Europa 91 kursów. W mobilności
wirtualnej w semestrze zimowym 2020/2021 wzięło udział 34 studentów UJ
(9 ze studiów licenckich, 14 ze studiów magisterskich i 11 doktorantów) na
66 studentów Una Europa.
4 listopada 2020 roku odbyła się pierwsza konferencja Una Europa pt.
Resistance is futile. You will be digitalized!. W tym wirtualnym wydarzeniu,
które było transmitowane na żywo w serwisie internetowym YouTube i połączone z interaktywną dyskusją z publicznością, wzięli udział prelegenci
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Helsingin Yliopisto, KU Leuven, Freie
Universität Berlin.
W trakcie całego roku 2020 trwały intensywne prace nad stworzeniem
pierwszych Joint Innovative Formats, tzw. innowacyjnych formatów kształcenia i mobilności m.in.: Una Europa Joint Bachelor in European Studies oraz
Una Europa Joint PhD in Cultural Heritage.
W 2020 roku wdrożone zostało wewnętrzne finansowanie Una Europa
Seed Funding, którego zadaniem jest inicjowanie długofalowej współpracy
i tworzenie przestrzeni do nawiązywania kontaktów pomiędzy pracownikami uniwersytetów partnerskich. Budżet w ramach pierwszego konkursu
wyniósł około 156 tys. euro. Finansowanie otrzymało 12 projektów, a Uniwersytet Jagielloński został partnerem w siedmiu z nich. Dla podkreślenia
wagi Una Europa w strategii Uniwersytetu Jagiellońskiego, JM Rektor powołał
na Uniwersytecie Jagiellońskim Pełnomocnika Rektora ds. współpracy

Udział w wymianie informacji na temat wpływu pandemii COVID-19 na
funkcjonowanie uniwersytetów, zwłaszcza na prowadzenie zajęć
dydaktycznych i organizację egzaminów.
Udział w dyskusji na temat zagrożeń wolności naukowej, które pojawiają
w różnych krajach UE.
We współpracy z Sojuszem Afrykańskich Uniwersytetów Badawczych
ARUA sieć opowiedziała się za znacznymi inwestycjami w afrykańskie
badania naukowe i innowacje jako priorytet w nowej Strategii UE-Afryka.

7.2.10. UNA Europa
Una Europa to związek ośmiu wiodących europejskich uniwersytetów
oraz partnerów stowarzyszonych działających na rzecz wysokiej jakości
kształcenia i badań naukowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie
wszystkich elementów misji uniwersytetu, wspierania dobrych praktyk
i nowatorskich form współpracy transgranicznej, rozwoju europejskiego
szkolnictwa wyższego oraz europejskiej przestrzeni badawczej. Związek
został utworzony w kwietniu 2018 roku (formalną umowę stowarzyszeniową
podpisano 1 lutego 2019 w Krakowie), a Uniwersytet Jagielloński współtworzy to prestiżowe konsorcjum wraz z Freie Universität Berlin, Alma Mater
Studiorum Università di Bologna, The University of Edinburgh, KU Leuven,
Helsingin Yliopisto, Universidad Complutense de Madrid oraz Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. W ramach Una Europa organizowane są
spotkania, warsztaty, seminaria zarówno dla kadry akademickiej, jak
i studentów i doktorantów w ramach pięciu interdyscyplinarnych obszarów:
Cultural Heritage, European Studies, Sustainability, Data Science and Artificial
Intelligence oraz One Health.
W styczniu 2020 r. Una Europa oficjalnie rozpoczęła projekt 1Europe
realizowany w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej: European Universities
Innitiative. Jedną z pierwszych inicjatyw, którą zaproponował i koordynuje
Uniwersytet Jagielloński, było powołanie Future UniLab, który został
zaprojektowany jako „żywe laboratorium” mające na celu stworzenie
przestrzeni do dyskusji na temat przyszłej roli uniwersytetów w społeczeństwie, opracowanie przełomowych narzędzi i modeli współpracy
naukowej i edukacyjnej w ramach europejskiego obszaru szkolnictwa
wyższego oraz ocenę i ukierunkowanie przyszłych działań Una Europa.
W czasie pandemii COVID-19 Una Europa zdołała utrzymać wzajemny
kontakt, a także odpowiedzieć na wyzwania, które stanęły przed naszymi
społecznościami. Podczas 10 dniowego hacathonu UNA.TEN (27.04–
08.05.2020), Transfer Emergency Now! 10 days for change, zespoły studentów
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w ramach Una Europa, powierzając mu obowiązki i odpowiedzialność za
koordynowanie całokształtem zaangażowania UJ w pracach Una Europa.

7.2.12. Inicjatywa Horizon Europe Weeks
W ramach Inicjatywy Horizon Europe Weeks, która na Uniwersytecie
Jagiellońskim prowadzona jest od 2019 roku, organizowane są spotkania
wybitnych specjalistów i naukowców różnych dziedzin nauki z ośrodków
naukowych z całego świata, którzy mają okazję do wymiany myśli i poglądów
naukowych oraz rozmów na temat prowadzonych prac badawczych.
Spotkania mają służyć nawiązaniu kontaktów oraz ścisłej współpracy
badawczej, której celem jest przygotowanie wniosku projektowego do
Programu Horyzont Europa. Uczestnictwo w HEW wzmacnia wizerunek
Uniwersytetu Jagiellońskiego na arenie międzynarodowej, stwarza możliwość rozwoju naukowego uczestników, a także wzmacnia współpracę
pomiędzy uczestnikami spotkań. Na rok 2020 zaplanowanych było dziewięć
spotkań, z których odbyło się tylko jedno, na początku marca, tuż przed
wybuchem pandemii COVID-19. Na spotkaniu tym mieliśmy przyjemność
gościć 5 naukowców z 3 krajów: Ukrainy, Izraela oraz Nowej Zelandii. Rozwój
pandemii w roku 2020 nie pozwolił na powrót do realizacji stacjonarnych
spotkań, niemniej jednak wszyscy koordynatorzy oraz uczestnicy zostali
powiadomieni o kontynuacji inicjatywy i ponownego jej uruchomienia tak
szybko, jak sytuacja na to pozwoli. W 2021 r. poza spotkaniami stacjonarnymi
uruchomiono możliwości realizacji spotkań online.

7.2.11. Program Profesury Wizytującej
Uniwersytet Jagielloński aktywnie korzysta z możliwości przyjmowania
wybitnych specjalistów z ośrodków naukowych z całego świata, w ramach
inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tj. Programu
Profesury Wizytującej (Visiting Professors Programme). Dzięki finansowemu
wzmocnieniu profilu programu ze środków ogólnouniwersyteckich,
inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony gości
zagranicznych, jak i jednostek UJ, które chętnie przyjmują naukowców
oferując możliwość prowadzenia zajęć i seminariów ze studentami
i doktorantami (60 godzin w semestrze). Dzięki tej inicjatywie zwiększa się
stopień umiędzynarodowienia programów studiów oraz kursów
oferowanych przez jednostki, a przyjazdy gości zagranicznych pozwalają na
nawiązanie nowej lub pogłębienie już istniejącej, często nieformalnej
współpracy naukowej.
Do początku roku akademickiego 2020/2021 tj. do września 2020
Program Profesury Wizytującej obsługiwany był wspólnie przez Dział
Współpracy Międzynarodowej z Biurem Pełnomocnika Rektora UJ ds.
Internacjonalizacji. Od października 2020 roku DWM samodzielnie prowadził
działania tego Programu. Konkursy na przyjazdy gości zagranicznych
w ramach Programu ogłaszane są co roku na przełomie października
i listopada. Na rok 2020 do udziału zakwalifikowało się 43 profesorów
z uczelni zagranicznych z całego świata. Pandemia COVID-19 i wprowadzane
restrykcje spowodowały, że znaczna część (bo aż 25) zaplanowanych wizyt
zostało odwołanych. Pozostałe osiemnaście mobilności zrealizowanych
zostało w trybie hybrydowym lub całkowicie online, zależnie od ustaleń
z jednostką goszczącą oraz obowiązujących regulacji prawnych i restrykcji.
Goście reprezentowali zagraniczne ośrodki z całego świata: Bangladeszu (1),
Grecji (1), Izraela (1), Korei Pd. (1), Meksyku (1), Niemiec (1), Rumunii (1),
Słowacji (2), Ukrainy (6), Węgier (1), Wielkiej Brytanii (1) oraz Włoch (1).
Z możliwości zaproszenia zagranicznych naukowców skorzystało siedem
wydziałów: Wydział Biologii, Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzny,
Wydział Geografii i Geologii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów
Międzynarodowych i Politycznych oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej.

www.dwm.uj.edu.pl
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8. FINANSE8
W skład Uniwersytetu wchodzą następujące jednostki samodzielnie
sporządzające sprawozdanie finansowe:
 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie;
 Rolniczy Zakład Doświadczalny „Łazy” w Rzezawie.
Plan rzeczowo-finansowy i sprawozdawczość sporządzana jest odrębnie
dla Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Rolniczym Zakładem Doświadczalnym
„Łazy” w Rzezawie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Subwencja UJ w latach 2016–2020 (w mln zł)
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W roku 2020 Uniwersytet Jagielloński otrzymał z Ministerstwa Edukacji
i Nauki subwencję w łącznej kwocie 666 260,3 tys. zł na utrzymanie i rozwój
potencjału dydaktycznego i badawczego, z tego:
 634 140,5 tys. zł subwencja bazowa na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego,
 7 610,6 tys. zł zwiększenie wysokości subwencji na poczet regulacji
wynagrodzeń,
 15 009,2 tys. zł zwiększenie wysokości subwencji na utrzymanie
i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego,
 500,0 tys. zł zwiększenie wysokości subwencji na działanie
Pracowni Telewizyjnej,
 9 000,0 tys. zł na realizację zadań związanych z potrzebą podjęcia
badań naukowych związanych z postępującym zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19.
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Dodatkowo z Ministerstwa Edukacji i Nauki Uczelnia otrzymała dotację
w łącznej kwocie 53 082,7 tys. zł, z tego:
 5 170,0 tys. zł na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów
doktoranckich dla 30% najlepszych doktorantów,
 814,3 tys. zł na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni posiadających ocenę wyróżniającą na podstawie
opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Wydział Chemii),
 1 733,0 tys. zł dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,
 45 365,4 tys. zł dotacja na świadczenia dla studentów i doktorantów.

Tekst przygotowany przez Dział Budżetowania, Kontrolingu i Analiz UJ oraz Dział
Finansowy i Ewidencji Majątku UJ CM.
8
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8.1.2. Działalność dydaktyczna

Pozostałe przychody z działalności dydaktycznej

Usługi edukacyjne

Pozostałe przychody działalności dydaktycznej to w szczególności przychody ze sprzedaży usług wydawniczych, hotelowych, wynajmu pomieszczeń, organizacji konferencji, przychody dotyczące edukacyjnych
projektów międzynarodowych i strukturalnych oraz wartość odpisów
amortyzacyjnych majątku trwałego sfinansowanego z dotacji (w latach 2016–
2018), która od 2019 roku jest wykazywana w pozostałych przychodach
operacyjnych.

Na przychody z tytułu usług edukacyjnych składają się w szczególności
przychody z tytułu opłat za studia stacjonarne (m.in. opłaty za studia dla
cudzoziemców, opłaty za powtarzanie roku, przedmiotu), niestacjonarne,
podyplomowe i kursy.
Przychody UJ z tytułu usług edukacyjnych
w latach 2016–2020 (w mln zł)
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Pozostałe przychody z działalności dydaktycznej UJ
w latach 2016–2020, w tym z tytułu edukacyjnych projektów
międzynarodowych i strukturalnych (w mln zł)
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Dynamika przychodów z działalności dydaktycznej UJ (w tys. zł)
Rodzaj przychodów
Subwencja/dotacja
(podstawowa, kierunkowe, zwiększenie
wysokości stypendiów doktoranckich),
środki z budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego
Opłaty za świadczone
usługi edukacyjne
Pozostałe przychody
RAZEM

Podział subwencji MNiSW między jednostki UJ
1. Zgodnie z założeniami do planu rzeczowo-finansowego subwencja na
utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego została
podzielona na następujące części:
a) kształcenie studentów i doktorantów, rozwój kadry i prowadzenie
działalności naukowej
94,4% subwencji, tj. 575 868,8 tys. zł
b) remonty i modernizacja
5,0% subwencji, tj. 30 501,5 tys. zł
c) działania związane z komercjalizacją wyników badań
0,1% subwencji, tj. 610,0 tys. zł
d) rezerwa
0,5% subwencji, tj. 3 050,2 tys. zł
2. Subwencja na kształcenie studentów i doktorantów, rozwój kadry
i prowadzenie działalności naukowej rozdzielona została na:
a) część przeznaczoną dla wydziałów i rozdysponowaną wg algorytmu:
74,16% subwencji, tj. 452 398,6 tys. zł
b) część przeznaczoną do podziałów pozaalgorytmicznych (finansowanie jednostek poza- i międzywydziałowych, międzyuczelnianych
oraz administracji ogólnouczelnianej)
20,24% subwencji, tj. 123 470,2 tys. zł

Wykonanie Wykonanie Procentowy
% zmiana
2019 r.
2020 r.
udział (%)

398 774,3

326 236,2

77,39%

-18,19%

40 593,9

38 554,9

9,14%

-5,02%

74 083,5

56 809,2

13,47%

-23,32%

513 451,7

421 600,3

100,00%

-17,89%

Znaczna zmiana wysokości subwencji/dotacji w 2020 roku w działalności dydaktycznej związana jest z przeznaczeniem jej na działalność badawczą.
Struktura przychodów z działalności dydaktycznej w 2020 roku

Składniki, które mają wpływ na wysokość i podział subwencji to:
 stała przeniesienia z roku poprzedniego,
 składnik studencko-doktorancki,
 składnik kadrowy,
 składnik umiędzynarodowienia,
 składnik badawczy,
 składnik badawczo-rozwojowy,
 składnik projektowy,
 składnik doktorancki.

pozostałe
przychody
13,47%
opłaty za
świadczone
usługi
edukacyjne
9,14%

subwencja/dotacja
77,39%
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Na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2020 roku powyższe wskaźniki kształtowały się następująco:
Składnik stałej przeniesienia
Wydział/Jednostka

Kwota
subwencji
2019 r.
(w tys. zł)

Skł. %

p=0,45

Pozostałe składniki
Stud.-dokt.

Kadrowy

Umiędzynarodowienia

Badawczy

Badawczorozwojowy

Ws = 0,28

Wk = 0,25

Wu = 0,05 Wb = 0,25

Wn = 0,01

Projektowy

Doktorancki

Suma skł. p=0,55

Algorytm
2020 r.

Wp = 0,05 Wp = 0,02

Prawa i Administracji

28 933,5

6,79

3,05

1,73

1,98

0,42

1,18

0,33

0,25

0,08

5,96

3,28

6,33

Filozoficzny

41 096,0

9,64

4,34

2,33

2,51

0,26

2,06

0,65

0,74

0,20

8,75

4,81

9,15

Historyczny

27 800,9

6,52

2,93

1,98

1,68

0,19

1,06

0,44

0,33

0,06

5,74

3,16

6,09

Polonistyki

25 915,9

6,08

2,74

2,16

1,62

0,24

0,75

0,26

0,15

0,09

5,27

2,90

5,64

Filologiczny

39 982,5

9,38

4,22

3,51

3,19

0,37

1,06

0,13

0,13

0,06

8,45

4,65

8,86

Matematyki i Informatyki

24 586,8

5,77

2,59

1,55

1,33

0,13

1,83

0,35

0,28

0,18

5,66

3,12

5,71

Fizyki, Astronomii i
Informatyki Stosowanej

43 866,9

10,29

4,63

2,35

2,00

0,20

4,10

1,37

0,64

0,21

10,86

5,97

10,60

Biologii

28 400,5

6,66

3,00

1,84

1,43

0,12

1,76

0,76

0,51

0,13

6,56

3,61

6,60

Geografii i Geologii

15 072,7

3,54

1,59

1,08

0,83

0,05

0,90

0,15

0,16

0,13

3,31

1,82

3,41

Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii

30 264,3

7,10

3,19

1,96

1,23

0,13

2,18

1,42

0,56

0,19

7,68

4,22

7,42

Chemii

38 574,9

9,05

4,07

2,40

1,66

0,08

3,29

1,24

0,51

0,31

9,49

5,22

9,29

40 003,6

9,38

4,22

3,09

2,23

1,48

1,55

0,21

0,08

0,14

8,78

4,83

9,05

33 897,3

7,95

3,58

2,03

2,66

1,32

1,81

0,16

0,27

0,04

8,29

4,56

8,14

823,7

0,19

0,09

0,00

0,01

0,00

0,00

1,47

0,05

0,00

1,53

0,84

0,93

4 813,6

1,13

0,51

0,00

0,46

0,01

1,01

0,76

0,21

0,18

2,63

1,45

1,96

2 343,9

0,55

0,25

0,00

0,17

0,00

0,45

0,30

0,12

0,00

1,03

0,57

0,81

426 376,4

100,0

45,0

28,0

25,0

5,0

25,0

10,0

5,0

2,0

100,0

55,0

100,0

Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
Małopolskie Centrum
Biotechnologii
Jagiellońskie Centrum
Rozwoju Leków
RAZEM
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Wynik na działalności dydaktycznej

Koszty działalności dydaktycznej
Wykonanie
2019 r.
(w tys. zł)

Rodzaj kosztów
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
RAZEM
Zmiana stanu
RAZEM

Wykonanie
2020 r.
(w tys. zł)

%
zmiana

80 131,7
35 304,5
70 958,6
2 053,7
317 156,8

65 554,7
37 047,3
58 395,4
566,5
323 300,8

-18,2%
4,9%
-17,7%
-72,4%
1,9%

90 848,6

85 029,5

-6,4%

9 732,5
606 186,4
-120 961,4
485 225,0

3 659,0
573 553,2
- 161 900,3
411 652,9

-62,4%
-5,4%
33,8%
-15,2%

Wykonanie Wykonanie
%
2019 r.
2020 r.
zmiana
(w tys. zł) (w tys. zł)
Przychody działalności dydaktycznej
dotacja
podstawowa/subwencja
subwencja
w tym
podstawowa
opłaty za usługi edukacyjne
na studiach
niestacjonarnych
z tego
środki z budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
pozostała działalność
dydaktyczna
środki zagraniczne
w tym oraz współfinansowanie krajowe
w tym

Struktura kosztów z działalności dydaktycznej w 2020 roku
zużycie
materiałów
i energii
6,46%

usługi obce
10,18%

podatki i opłaty
0,10%
wynagrodzenia
56,36%

Koszty działalności dydaktycznej
WYNIK NA
DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ

amortyzacja
11,43%

pozostałe
koszty
rodzajowe
0,64%
ubezpieczenia
społeczne i inne
świadczenia
14,83%
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513 451,7

421 600,3

-18%

398 363,1

325 787,5

-18%

396 481,5

325 026,8

-18%

40 593,9

38 554,9

-5%

18 566,1

17 593,8

-5%

411,2

448,7

9%

74 083,5

56 809,2

-23%

39 170,8

29 281,1

-25%

485 225,0

411 652,9

-15%

28 226,7

9 947,4

Koszty działalności badawczej

8.1.3. Działalność badawcza
Przychody

sprzedaż pozostałych prac i usług
badawczych i rozwojowych
środki na realizację programów lub
przedsięwzięć określonych przez
ministra właściwego do spraw
nauki
pozostałe

3 250,7

16 018,4

4 849,1

2 192,3

7 635,7

9 443,3

Wykonanie
2019 r.
(w tys. zł)

Rodzaj kosztów

W roku 2020 realizowano szereg projektów badawczych, w ramach
których osiągnięto następujące wielkości:
Wykonanie Wykonanie
%
2019 r.
2020 r.
Wyszczególnienie
zmiana
(w tys. zł) (w tys. zł)
Przychody ogółem z działalności
493 621,1 510 111,0
3%
badawczej
subwencja na utrzymanie
308 822,3 332 308,0
8%
potencjału badawczego
dotacje (SPUB, projakościowa
zwiększenie wysokości stypendium
8 419,0
6 398,6
-24%
doktoranckiego)
opłaty za świadczone usługi
1 004,1
613,7
-39%
edukacyjne (doktoranci)
środki na realizację projektów
finansowanych przez Narodowe
6 546,5
5 912,0
-10%
Centrum Badań i Rozwoju
środki na realizację projektów
finansowanych przez Narodowe
94 929,1
87 855,6
-7%
Centrum Nauki
z
środki na finansowanie współpracy
tego
49 781,9
57 751,8
16%
naukowej z zagranicą
zagraniczne środki
w tym finansowe niepodlegające
23 099,4
31 202,0
35%
zwrotowi

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
RAZEM
Zmiana stanu
RAZEM

Wykonanie
2020 r.
(w tys. zł)

%
zmiana

7 511,8
37 644,0
24 909,5
121,3
165 483,1

15 245,7
35 167,8
25 667,0
1 266,1
181 937,5

103,0%
-6,6%
3,0%
943,8%
9,9%

65 416,1

81 772,5

25,0%

25 736,3
326 822,1
169 872,9
496 695,0

5 967,5
347 024,1
157 287,0
504 311,1

-76,8%
6,2%
-7,4%
1,5%

Struktura kosztów działalności badawczej w 2020 roku
wynagrodzenia
52,44%
podatki
i opłaty
0,36%

-33%
usługi obce
7,40%

-52%

zużycie
materiałów
i energii
10,13%

95%
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amortyzacja
4,39%

pozostałe koszty
rodzajowe
1,72%

ubezpieczenia
społeczne i inne
świadczenia
23,56%

Wynik na działalności badawczej
Wykonanie Wykonanie
%
2019 r.
2020 r.
zmiana
(w tys. zł)
(w tys. zł)
Przychody działalności badawczej 493 621,1

510 111,0

3%

Koszty działalności badawczej

496 695,0

504 311,1

2%

-3 073,9

5 799,9

WYNIK NA
DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ

W 2019 roku Uniwersytet Jagielloński zawarł umowę na realizację
programu Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza – IDUB – wartość
78 084,1 tys. zł rocznie na okres 6 lat od 01.01.2020 roku do 31.12.2025 roku
(w tym kwota w 2020 roku dla UJ CM to 13 888,6 tys. zł).
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8.1.4. Wynik finansowy
Łączny wynik na działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2020 to zysk netto w wysokości 47 329,4 tys. zł.
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Przychody działalności dydaktycznej
dotacje/subwencje z budżetu państwa
w tym
subwencja podstawowa
opłaty za usługi edukacyjne
z tego
w tym
na studiach niestacjonarnych
środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
pozostała działalność dydaktyczna
Koszty działalności dydaktycznej
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ
Przychody działalności badawczej
Koszty działalności badawczej
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ
Przychody działalności wyodrębnionej
Koszty działalności wyodrębnionej
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI WYODRĘBNIONEJ
Zysk (strata) z działalności podstawowej
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
WYNIK NA POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto

Wykonanie 2019 r.
(w tys. zł)
513 451,7
398 363,1
396 481,5
40 593,9
18 566,1
411,2
74 083,5
485 225,0
28 226,7
493 621,1
496 695,0
-3 073,9
1 039,7
960,1
79,6
25 232,4
97 837,5
37 784,8
60 052,7
85 285,1
7 478,3
4 080,5
3 397,8
88 682,9
92,2
88 590,7
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Wykonanie 2020 r.
(w tys. zł)
421 600,3
325 787,5
325 026,8
38 554,9
17 593,8
448,7
56 809,2
411 652,9
9 947,4
510 111,0
504 311,1
5 799,9
1 038,7
950,5
88,2
15 835,5
72 554,5
50 255,3
22 299,2
38 134,7
10 396,4
1 176,1
9 220,3
47 355,0
25,6
47 329,4

% zmiana
-18%
-18%
-18%
-5%
-5%
9%
-23%
-15%
3%
2%
-0,1%
-1%

-26%
33%
39%
-71%
-72%

• zwiększenia subwencji na regulację wynagrodzeń od 01.10.2021 –
2 882,1 tys. zł
• zwiększenia subwencji z tyt. wsparcia uczelni medycznych podczas
pandemii – 10 000,0 tys. zł
• zwiększenia subwencji w celu wzmocnienia potencjału uczelni
kształcących personel medyczny, w tym zapewnienie studentom dodatkowych środków ochrony osobistej – 3 000,0 tys. zł
• zwiększenie subwencji – zwiększenie potencjału w prowadzeniu
kształcenia zdalnego – 1 062,9 tys. zł
Łączna kwota subwencji, przekazanej przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki, przeznaczona na działalność bieżącą wyniosła 226 381,5 tys. zł i stanowiła 71,7% przychodów podstawowej działalności operacyjnej UJ CM.

8.1.5. Analiza zdolności płatniczej
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI
Wskaźnik płynności bieżący
(aktywa obrotowe/zobowiązania
krótkoterminowe + rezerwy
krótkoterminowe)
Wskaźnik szybki płynności
(aktywa obrotowe pomniejszone
o zapasy/zobowiązania
krótkoterminowe + rezerwy
krótkoterminowe)
Wskaźnik wypłacalności gotówkowej
(środki pieniężne/zobowiązania
krótkoterminowe + rezerwy
krótkoterminowe)

2019 r.

2020 r.

Zmiana
w%

2,12

2,50

17,9%

2,10

2,49

18,6%

Struktura przychodów z działalności podstawowej w 2020 roku
2,07

2,46

subwencja na
utrzymanie
potencjału
dydaktycznego
i badawczego
71,7%

18,8%

Wskaźniki zdolności płatniczej wskazują na stabilną sytuację finansową.
Wskaźnik powyżej 2 oznacza, iż aktywa w całości pokrywają zobowiązania.

dotacje
projakościowe
0,6%

8.2. Collegium Medicum
8.2.1. Przychody
W roku 2020 kwota przychodów podstawowej działalności operacyjnej
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum wyniosła 315 591,7 tys. zł
i była niższa w stosunku do przychodów roku poprzedniego o 3,76%.
Najistotniejszym składnikiem przychodów była subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w kwocie 205 374,2 tys. zł. (z tego 1 211,3 tys. zł zostało
przeznaczone na zakup środków trwałych oraz realizację zadań inwestycyjnych i jest zaliczone do pozostałych przychodów operacyjnych lub na zwiększenie funduszu zasadniczego – odpowiednio do amortyzacji / umorzenia
majątku).
W roku 2020 Uczelnia otrzymała dodatkowo środki z tytułu:
• zwiększenia subwencji z tyt. utraconych korzyści w związku
z COVID-19 – 4 113,6 tys. zł.
• zwiększenia subwencji na badania nad COVID-19 – 1 160,0 tys. zł

pozostałe
przychody
z podstawowej
działalności
operacyjnej
2,4%
sprzedaż
pozostałych prac
badawczych
i rozwojowych
1,9%
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opłaty za usługi
edukacyjne
16,6%

środki na realizacje
środki na
projektów
finansowanie
ustanowionych
współpracy
przez ministra
z zagranicą
MNiSzW
1,6%
0,2%

środki na realizację
projektów
finansowanych
przez NCBiR
0,6%

środki na realizację
projektów
finansowanych
przez NCN
4,4%

Przychody z działalności dydaktycznej

Przychody z działalności badawczej

Przychody z opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku 2020
zachowały poziom porównywalny do roku 2019 i wyniosły 52 459,7 tys. zł.
Spadły natomiast pozostałe przychody działalności podstawowej, do których
zaliczane są m.in:
 opłaty za korzystanie z domów studenckich,
 wynajem pomieszczeń,
 sprzedaż zwierząt laboratoryjnych,
 sprzedaż dotyczącą opinii Komisji Bioetycznej,
 pozostałe (transport, dyplomy, legitymacje, bilety wstępu, itp.).

Przychody z tytułu działalności naukowo-badawczej za rok 2020
rozliczono do wysokości poniesionych kosztów (nie dotyczy prac i usług
badawczych umownych oraz części subwencji przeznaczonej na utrzymanie
potencjału badawczego) zgodnie z metodologią przyjętą przez Ministerstwo.
Specyfikacja przychodów z działalności badawczej (w tys. zł)
Rodzaj przychodu
Subwencja na utrzymanie potencjału
badawczego/dotacje (projakościowa
dla doktorantów, SPUB)
Środki na realizację projektów
finansowanych przez NCBiR
Środki na realizację projektów
finansowanych przez NCN
Środki na realizację przedsięwzięć
współfinansowanych ze źródeł
zagranicznych
Sprzedaż pozostałych prac i usług
badawczych i rozwojowych
Środki na realizację programów
określonych przez ministra
właściwego do spraw nauki
Pozostałe przychody z podstawowej
działalności operacyjnej
RAZEM

Specyfikacja przychodów z działalności dydaktycznej (w tys. zł)
Rodzaj przychodu
Subwencja i dotacje
Opłaty za usługi edukacyjne
Środki na realizację zagranicznych
projektów edukacyjnych
Pozostałe przychody
RAZEM

2019 r.
139 178,0
52 457,8

Zmiana
w%
131 338,0
-5,6%
52 459,7
0,0%
2020 r.

4 698,0

3 779,0

-19,6%

8 755,7
205 089,5

6 432,3
194 009,0

-26,5%
-5,4%

Struktura przychodów z działalności dydaktycznej w 2020 roku
subwencja
i dotacje (dotacje
projakościowe:
kierunkowa, dla
maturzystów)
67,7%
pozostałe
przychody
z podstawowej
działalności
operacyjnej
3,3%
środki na
realizację
zagranicznych
projektów
edukacyjnych
1,9%

opłaty za
świadczone usługi
edukacyjne
27,0%
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Zmiana
w%

2019 r.

2020 r.

92 500,0

96 910,1

4,8%

1 952,3

2 042,3

4,6%

16 340,7

13 758,5

-15,8%

2 495,6

1 289,2

-48,3%

6 956,4

5 889,4

-15,3%

1 523,6

678,7

-55,5%

586,0

1 012,9

72,8%

122 354,6 121 581,1

-0,6%

Struktura przychodów z działalności badawczej

Przychody finansowe
Przychody finansowe w roku 2020 wyniosły 1 656,1 tys. zł i były wyższe
o 192% w stosunku do roku 2019. Do wzrostu istotnie przyczyniły się
dodatnie różnice kursowe, a także spadek wskaźnika WIBOR 3M, na
podstawie którego dokonuje się okresowego rozliczenia opłat ponoszonych
na rzecz partnera prywatnego zgodnie z zapisami umowy o partnerstwie
publiczno-prywatnym.

subwencja na utrzymanie
potencjału badawczego/
dotacje
79,7%

Specyfikacja przychodów finansowych (w tys. zł)

środki na realizację
projektów
finansowanych
przez NCBiR
1,7%

pozostałe
1%

Rodzaj przychodu

środki na realizację
środki na realizację
programów
projektów finansowanych
określonych przez
przez NCN
sprzedaż
środki na realizację przedsięwzięć
ministra właściwego pozostałych prac
11,3%
współfinansowanych ze środków
ds. nauki
i usług badawczych
pochodzących ze źródeł zagranicznych
0,6%
i rozwojowych
1,1%
4,8%

W 2020 roku pozostałe przychody operacyjne wyniosły 44 828,4 tys. zł.
Szczegóły zawiera poniższa tabela.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych majątku trwałego,
przekazanego w nieodpłatne użytkowanie Szpitalowi
Uniwersyteckiemu oraz sfinansowanego z subwencji, dotacji
celowych lub projektów
Zysk z tytułu sprzedaży majątku trwałego

37 389,4
6 271,4
525,8

Pozostałe

641,8

Rozliczenie opłat z tytułu umowy o partnerstwie publicznoprywatnym

476,2

Odsetki od rachunków bankowych

199,3
29,5

Odsetki od lokat

2,3

Rozwiązanie odpisów aktualizujących

1,5

Koszty poniesione w roku 2020 były o 1,1% niższe niż w roku
poprzednim i wyniosły 291 340,8 tys. zł. Struktura kosztów nie uległa istotnej
zmianie. Wzrost kosztów amortyzacji o 36,9 % został wygenerowany głównie
przez zwiększone zakupy aparatury badawczej z programu „Inicjatywa
Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Spadły natomiast wyraźnie pozostałe
koszty (-79,3%), w tym także z powodu mniejszej ilości podróży służbowych
w związku z trwającą pandemią COVID-19.

Kwota
(w tys. zł)

Rozwiązanie rezerw na zobowiązania

947,3

8.2.2. Koszty

Specyfikacja pozostałych przychodów operacyjnych (w tys. zł)
Rodzaj przychodu

Dodatnie różnice kursowe

Odsetki od należności

Pozostałe przychody operacyjne

Kwota
(w tys. zł)
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Koszty rodzajowe ogółem (w tys. zł)

8.2.3. Wynik finansowy

Rodzaj kosztu

2019 r.

2020 r.

Wynagrodzenia
Świadczenia na rzecz pracowników
Usługi obce
Materiały i energia
Amortyzacja
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty rodzajowe
RAZEM

184 333,7
44 484,8
26 010,9
18 562,4
7 964,3
94,4
13 118,7
294 569,1

184 226,9
45 649,1
27 592,1
20 157,4
10 906,9
93,9
2 714,5
291 340,8

Zmiana
w%
-0,1%
2,6%
6,1%
8,6%
36,9%
-0,5%
-79,3%
-1,1%

Łączny wynik na działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium
Medicum za rok 2020 to zysk netto w wysokości 13 191,0 tys. zł. Wyższy zysk
w roku 2019 był w większości efektem sprzedaży składników majątku.
Wynik finansowy w latach 2019–2020(w tys. zł)
Rodzaj działalności

pozostałe koszty
rodzajowe
0,9%
podatki i opłaty
0,03%

amortyzacja
3,7%

materiały i
energia
6,9%

194 009,0

-5,4%

Koszty działalności dydaktycznej

192 059,6

191 885,5

-0,1%

usługi obce
9,5%

2 123,5 -83,7%

122 354,6

121 581,1

-0,6%

Koszty działalności badawczej

112 813,8

119 501,0

5,9%

9 540,8

2 080,1 -78,2%

Przychody działalności wyodrębnionej

0,0

0,0

0,0

Koszty działalności wyodrębnionej

0,0

0,0

0,0

Wynik na działalności wyodrębnionej
Zysk (strata)
z działalności podstawowej
Pozostałe przychody operacyjne

0,0

0,0

0,0

22 570,7

4 203,6

-81,4%

49 150,7

44 828,4

-8,8%

18 311,1

34 822,3

90,2%

30 839,6

10 006,1

-67,6%

53 410,3

14 209,7 -73,4%

Koszty finansowe
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13 029,9

Przychody działalności badawczej

Pozostałe koszty operacyjne
Wynik na
pozostałej działalności operacyjnej
Zysk (strata)
na działalności operacyjnej
Przychody finansowe

świadczenia na
rzecz
pracowników
15,7%

Wynik

205 089,5

Wynik na działalności badawczej

wynagrodzenia
63,2%

2020

Przychody działalności dydaktycznej
Wynik na działalności dydaktycznej

Struktura kosztów w 2020 roku według rodzaju

2019

566,5

1 656,1

192,3%

3 855,7

2 656,7

-31,1%

Wynik na działalności finansowej

-3 289,2

-1 000,6 -69,6%

Zysk (strata) brutto

50 121,1

13 209,1 -73,6%

Podatek dochodowy

32,3

Zysk (strata) netto

50 088,8

18,1

-44,0%

13 191,0 -73,7%

8.2.4. Zdolność płatnicza

Wskaźniki płynności finansowej w latach 2017-2020

Analiza wskaźnikowa zdolności płatniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Collegium Medicum wskazuje na dobrą kondycję finansową. Wzrost wskaźników jest efektem wzrostu salda środków pieniężnych oraz salda należności
przy jednoczesnym spadku kwoty zobowiązań krótkoterminowych.

2,4

1,8

Lp.

Wyszczególnienie

2019 r.

2020 r.

116 159,5

171 968,0

Zmiana
w%
48,0%

8 559,3

4 591,8

-46,4%

1

Stan środków pieniężnych

2

Zapasy

3

Należności krótkoterminowe

56 462,7

60 985,9

8,0%

4

Zobowiązania krótkoterminowe

59 753,7

52 546,6

-12,1%

5

Rezerwy krótkoterminowe

31 373,8

45 355,9

44,6%

2,0

2,4

20,0%

6
7

Wskaźnik płynności bieżącej
(1+2+3)/(4+5)
Wskaźnik wypłacalności
gotówkowej
1/(4+5)

WARTOŚĆ

Analiza zdolności płatniczej (w tys. zł)

1,8

2,0

1,8
1,1

1,2

1,3

2017

2018

2019

wskaźnik płynności gotówkowej

2020

wskaźnik płynności bieżącej

www.kwestura.uj.edu.pl
1,3

1,8

38,5%

www.kwestura.cm-uj.krakow.pl
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9. INWESTYCJE I REMONTY9
9.1. Inwestycje UJ
Inwestycje realizowane w 2020 roku (w tys. zł)
Nazwa zadania
Przebudowa i modernizacja budynku
Uniwersytetu Jagiellońskiego dla potrzeb
Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
Przebudowa i rozbudowa budynku „Dużego
Paderevianum
Budowa Otwartych Obiektów Sportowych
Przebudowa i rozbudowa budynku „Małego
Paderevianum”

Rok
rozpoczęcia

Wartość
kosztorysowa

Nakłady poniesione
w 2020 r.

Nakłady poniesione
ogółem

Planowany termin
zakończenia/rok

2017

96 943,0

40 228,0

104 389,0

2020

2019

22 904,0

16 239,0

22 780,0

2020

2020

25 900,0

125,0

516,0

2022

2020

12 694,0

0,0

2 520

2022

Uszczegółowiony opis zakresu prac dla zadań inwestycyjnych
Nazwa zadania
Przebudowa i modernizacja budynku
Uniwersytetu Jagiellońskiego dla potrzeb
Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
Przebudowa i rozbudowa budynku „Dużego
Paderevianum”
Budowa Otwartych Obiektów Sportowych
Przebudowa i rozbudowa budynku „Małego
Paderevianum”

Zakres wykonanych prac
Zadanie zakończone, przekazane do użytkowania. Przeprowadzono zakup dostaw inwestorskich oraz
pierwszego wyposażenia, jak również prac związanych z uruchomieniem obiektu.
Zadanie zakończone, przekazane do użytkowania. Przeprowadzono zakup dostaw inwestorskich oraz
pierwszego wyposażenia, jak również prac związanych z uruchomieniem obiektu.
Wykonano sprawdzenie terenu i usunięcie przedmiotów pochodzenia wojskowego. Dokonano wycinki
drzew. Przygotowano dokumenty i ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy realizacji
inwestycji.
Przygotowano dokumenty i ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy realizacji
inwestycji.

Tekst przygotowany przez Pion Zastępcy Kanclerza UJ ds. technicznoinwestycyjnych oraz Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji UJ CM.
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W roku 2020 na inwestycję CIEM poniesiono łączne nakłady w kwocie
5 927 120,32 zł, w tym część nakładów została sfinansowana z dotacji celowej
Ministerstwa Zdrowia w kwocie 305 963,64 zł oraz w ramach dofinansowania unijnego z programu – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER) przewidziany na lata 2014–2020 w kwocie 1 640 369,91 zł.
Także w roku 2020 w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej zakończono roboty budowlane dotyczące adaptacji pomieszczeń dla
nowoczesnej biblioteki medycznej, która została wyposażona w rozwiązania
najnowszego systemu ochrony i kontroli zbiorów. Wartość poniesionych
nakładów w roku 2020 wyniosła 816 199,15 zł.
W październiku 2020 r. zakończono roboty budowlane termomodernizacyjne w ramach wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
zlokalizowanych przy ul. Medycznej 9 i ul. Czystej 18 w Krakowie”. Zadanie to
było realizowane ze wsparciem środków finansowych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa I –
Zmniejszenie emisyjności gospodarki, poddziałanie 1.3.1 – Wspieranie
efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, projekt
pn.: „Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
Medicum zlokalizowanych przy ul. Medycznej 9 i ul. Czystej 18 w Krakowie”
– zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0095/16-00 z dnia
31.03.2017 r. oraz aneksami: nr POIS.01.03.01-00-0095/16-01 z dnia
21.05.2018 r., nr POIS.01.03.01-00-0095/16-02 z dnia 30.11.2018 r.
i aneksem nr POIS.01.03.01-00-0095/16-03 z dnia 21.06.2019 r.
Przeprowadzone w grudniu 2019 roku w budynku przy ul. Czystej 18
roku oraz listopadzie 2020 r. w budynkach przy ul. Medycznej 9 powykonawcze audyty energetyczne ex-post potwierdziły osiągnięcie założonych
rezultatów w zakresie oszczędności energii cieplnej, zużywanej na potrzeby
budynków UJ CM w Krakowie.
Wartość poniesionych nakładów w roku 2020 wyniosła 8 930 131,71 zł,
w tym ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3 992 783,85 zł.
Nakłady finansowe ogółem dla zadania inwestycyjnego pn.
„Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium
Medicum zlokalizowanych przy ul. Medycznej 9 i ul. Czystej 18 w Krakowie”,
jakie poniósł Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie to
kwota w wysokości 26 338 909,76 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowiła kwota 11 901 927,62 zł.
Nakłady planowane i poniesione na inwestycje przedstawia poniższa
tabela.

9.2. Inwestycje UJ CM
W roku 2020 UJ CM trwała realizacja kilku wieloletnich zadań
inwestycyjnych, które zestawiono w tabeli na stronie 94.
W roku 2020 zakończono prace nad Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) dla I etapu zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego
Kampusu UJ CM w Krakowie Prokocimiu”, obejmującego budynek badawczy
(A), budynek dydaktyczny (B), przełączkę łączącą budynki A i B, budynek F
(dla Katedr Anatomii i Medycyny Sądowej).
Po przeprowadzonym dialogu technicznym w formie wideokonferencji
za pomocą platformy Microsoft Teams, w lipcu 2020 roku został ogłoszony
przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego
polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynków A (badawczego), B (dydaktycznego) oraz łączącej ich przełączki. W drugiej połowie
roku 2020 trwała ocena ofert przetargowych oraz postępowania przed
Krajową Izbą Odwoławczą.
Jako kontynuacja prac zakończonych wpisaniem na Polską Mapę
Infrastruktury Badawczej projektu pt. „Centrum Rozwoju Terapii Chorób
Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem” o akronimie: CDT-CARD została
złożona aplikacja o środki na wyposażenie laboratoriów budynku A w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, Działanie 4.2
Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki (konkurs
4/4.2/2020). Projekt uzyskał pozytywną ocenę i dofinansowanie w wysokości 39 997 636 zł.
W związku z podjętymi działaniami w 2020 roku poniesiono nakłady
w wysokości 509 129,10 zł brutto.
W kwietniu 2020 roku nastąpił odbiór końcowy robót budowlanych dla
inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Medycznej 7
w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej
Edukacji Medycznej UJ CM w Krakowie” oraz została wydana decyzja na jego
użytkowanie. W Centrum, od roku akademickiego 2020/2021 rozpoczęły się
zajęcia z metod leczenia z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik
dydaktycznych. W ramach zajęć studenci ćwiczą postępowanie z pacjentem
w różnych, najbardziej skrajnych sytuacjach i warunkach odwzorowanych
w 28 salach dydaktycznych niskiej i wysokiej wierności.
W kolejnych latach, w ramach przyznanych środków z programu
unijnego PO WER, Centrum planuje wyposażyć obiekt w kolejny, najnowocześniejszy sprzęt medyczny i szkoleniowy.
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Wydatki UJ CM na inwestycje w 2020 roku
Okres
realizacji

Nazwa inwestycji

Kampus medyczny UJ CM
Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM
Kraków, ul. Medyczna 7
Aranżacja wnętrz pomieszczeń zlokalizowanych
na parterze i II p. budynku Centrum Innowacyjnej
Edukacji Medycznej, Kraków, ul. Medyczna 7
Termomodernizacja budynków UJ CM
Kraków, ul. Medyczna 9 i ul. Czysta 18

Łączny
Nakłady poniesione
koszt inwestycji ogółem do 2019 r.
(w tys. zł)
(w tys. zł)

Nakłady poniesione w 2020 r.
Razem
(w tys. zł)

budżet centralny
DofinansoMin. Zdrowia
UJ CM
wanie UE
(w tys. zł)
(w tys. zł)
(w tys. zł)

2018–2023

345 530

333

509

509

0

0

2013–2023

51 000

39 296

5 927

3 981

306

1 640

2018–2023

4 314

3 108

816

816

0

0

2016–2020

26 338

17 408

8 930

4 937

0

3 993

9.3. Remonty na UJ i UJ CM
Ważniejsze zadania remontowe
zrealizowane w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2020 r.

Wysokość nakładów, jakie zostały wydatkowane na remonty i modernizacje obiektów Uczelni w roku 2020, przedstawia poniższe zestawienie.
Nakłady na remonty i modernizacje w 2020 r.
według źródła finansowania

Źródło finansowania

Obiekt

Nakłady na remonty
i modernizacje w 2020 r.
(w tys. zł)
UJ
12 742

4 395

subwencja z MNiSW (dotacja projakościowa)

-

169

-

34

448

-

2 241

-

15 431

364
4 962

subwencja MNiSW (dotacja na utrzymanie
potencjału badawczego)
dotacja SKOZK na remonty obiektów
zabytkowych
środki Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju
środki własne wydziałów i jednostek
OGÓŁEM

Przebudowa z rozbudową
ul. Ingardena 6
budynku biurowo
dydaktycznego
Wymiana dźwigu oraz wyul. Gronostajowa 7 miana okien IV etap wraz
z remontem elewacji
Remont instalacji
ul. Gronostajowa 7
wodociągowej w budynku
Remont dachu Adytorium
ul. Krupnicza 33
Maximum
Remont pomieszczeń zespołu
ul. Kopernika 31
budynków oraz dziedzińca
Remont konserwatorski ze
ul. Michałowskiego 9 zmianą sposobu użytkowania
mieszkania nr 5

UJ CM

subwencja MNiSW na remonty obiektów
dydaktycznych

Zakres rzeczowy
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Źródło
finansowania

Poniesione
nakłady
finansowe
(w tys. zł)

– UJ
– NCBiR

15 563
2 241

UJ

486

UJ

1 812

UJ

2 033

UJ

880

UJ

694

Ważniejsze zadania remontowe
zrealizowane w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2020 r. – cd.
Obiekt
ul. Gronostajowa 7

ul. Olszewskiego 2

Modlnica
ul. Gołębia 11

ul. Grodzka 52

ul. Piastowska 26
ul. Garbarska 7a
ul. Gronostajowa 9

Zakres rzeczowy

Przebudowa pomieszczeń
Starej Zwierzętarni
Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania i instalacji
klimatyzacji oraz wymiana
oświetlenia awaryjnego III p.
w budynku Collegium
Wróblewskiego
Remont pomieszczeń Dworu
Remont kanałów osuszających Collegium Minus
Dostosowanie budynku do
aktualnych przepisów p.poż.,
remont łazienek oraz
likwidacja zawilgoceń
Collegium Broscianum
Budowa obiektów sportowych dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Remont i przebudowa
pomieszczeń Bursy Pigonia
Modernizacja systemu
chłodniczego budynku

Źródło
finansowania

UJ

UJ

Zadania remontowo-konserwatorskie zrealizowane przy udziale
dotacji Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

Poniesione
nakłady
finansowe
(w tys. zł)

Obiekt

Renowacja stolarki okiennej
Biblioteka Jagiellońska,
w starym budynku biblioteki
al. Mickiewicza 22
– VI etap
Konserwacja i odtworzenie
Collegium Kołłątaja
stolarki okiennej – I rok realizacji
ul. Anny 6/Gołębia 9
PWE
Remont części elewacji
Collegium Broscianum,
podwórzowej wraz
ul. Grodzka 52
z rekonstrukcją stolarki
Remont konserwatorski elewacji
ul. Michałowskiego 9
frontowych – I rok realizacji PWE
Collegium Sanockie,
Remont elewacji wraz
ul. Batorego 12
z ogrodzeniem

1 987

2 544

UJ

2 150

UJ

269

UJ

9 298

UJ

975

UJ

3 554

UJ

465

Zakres rzeczowy

Koszt zadania
250 274 zł
97 231 zł
417 998 zł
138 486 zł
264 097 zł

W roku 2020 na zadania remontowe w obiektach Uniwersytetu
Jagiellońskiego – Collegium Medicum wydatkowano ogółem kwotę 4 962 000
zł. Remonty były realizowane z subwencji na remonty obiektów
dydaktycznych, dotacji projakościowej, subwencji na utrzymanie potencjału
badawczego oraz środków własnych jednostek Collegium Medicum. Zadania
remontowe miały na celu poprawę stanu technicznego budynków,
rozbudowę bazy dydaktyczno-naukowej oraz poprawę warunków bezpieczeństwa użytkowania.
Wysokość nakładów finansowych z poszczególnych źródeł, jakie zostały
wydatkowane na remonty obiektów UJ CM w roku 2020 przedstawia
zestawienie na stronach 92 i 94-95.

Tak jak w ubiegłych latach, Uniwersytet korzystał z dotacji Narodowego
Funduszu Odnowy Zabytków Krakowa do remontów obiektów zabytkowych
UJ. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa przeznaczył dla Uniwersytetu Jagiellońskiego kwotę w wysokości 448 823 zł. Dotacja ta, wraz ze
środkami finansowymi Uczelni, pozwoliła na realizację następujących zadań
remontowo-konserwatorskich:
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Zadania remontowe zrealizowane w obiektach UJ CM w 2020 r.
Nazwa i adres obiektu,
opis zadania remontowego
I. Prace remontowo-adaptacyjne
Wydział Farmaceutyczny WL UJ CM
Kraków, ul. Medyczna 9
– wymiana pomp próżniowych wraz
z wykonaniem osprzętu stacji sprężarek
w segmencie „B”
– modernizacja szaf sterowniczych na
budynku F: SA3 oraz budynku G: SA4
– dostawa i montaż wentylatorów dachowych na budynkach A i C – kontynuacja
– wykonanie prac malarskich pomieszczeń
obiektu zgodnie z harmonogramem prac
termomodernizacji
– wymiana rozdzielni niskiego napięcia
w segmencie B
– dostawa i montaż stacji uzdatniania
wody w budynku B
Obiekt dydaktyczno-administracyjny UJ CM
Kraków, ul. Skawińska 8
– wykonanie prac remontowych w wybranych pomieszczeniach w budynku
– awaryjne uszczelnienie 38 sztuk okien
połaciowych zamontowanych w budynku
– wymiana aluminiowej ślusarki okiennej
i stolarki drzwiowej w skrzydle zachodnim
budynku
Wydział Nauk o Zdrowiu
Kraków, ul. Kopernika 25
– wykonanie prac w zakresie bieżącej konserwacji w budynku

Źródło
finansowania

subwencja
MNiSW
na remonty
obiektów
dydaktycznych

subwencja
MNiSW
na remonty
obiektów
dydaktycznych

dotacja
projakościowa

Zadania remontowe zrealizowane w obiektach UJ CM w 2020 r. – cd.

Wartość
robót
(w tys. zł)

Nazwa i adres obiektu,
opis zadania remontowego

Źródło
finansowania

Katedra Anatomii UJ CM
– subwencja MNiSW
Kraków, ul. Kopernika 12
na remonty obiektów
– wykonanie prac z zakresu bieżącej
dydaktycznych
konserwacji w budynku
– środki własne
– kontynuacja montażu elementów
jednostki
systemu sygnalizacji pożaru w budynku
(II etap)
łącznie
Budynek administracyjno-dydaktyczny
Kraków, ul. Kopernika 7, 7B
– malowanie sali wykładowej Katedry
subwencja MNiSW
Biochemii Lekarskiej w budynku przy
na remonty obiektów
ul. Kopernika 7B
dydaktycznych
– wykonanie prac w zakresie bieżącej
konserwacji nawierzchni drogi
na terenie wewnętrznym
Klinika Stomatologii
środki własne
Kraków, ul Montelupich 4
jednostki
– wykonanie przestrzeni studenckiej
– subwencja MNiSW
na remonty obiektów
dydaktycznych
– środki własne
jednostki
Pozostałe prace remontowe oraz
– subwencja z MNiSW
eksploatacyjne w obiektach UJ CM
na utrzymanie proj.
bad.
– dotacja
projakościowa

1 322

1 927

151

łącznie
RAZEM

94

Wartość
robót
(w tys. zł)
140
38
178

221

45
729
281
34
18
1 062
4 906

Zadania remontowe zrealizowane w obiektach UJ CM w 2020 r. – cd.
Nazwa i adres obiektu,
opis zadania remontowego
II. Prace projektowe
Collegium Nowodworskiego
Kraków, ul. św. Anny 12
– stworzenie dwóch niezależnych opracowań projektowych: dla instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz instalacji SAP
– opracowanie projektu stałej zmiany
organizacji ruchu w ciągu ul. św. Anny oraz
zaopiniowanie go w zarządzie Dróg Miasta
Wydział Farmaceutyczny WL UJ CM
Kraków, ul. Medyczna 9
– opracowanie kompletnych projektów
budowlano-wykonawczych modernizacji
czterech węzłów cieplnych C.O.
RAZEM
OGÓŁEM I + II

Źródło
finansowania

Wartość
robót
(w tys. zł)

subwencja
MNiSW
na remonty
obiektów
dydaktycznych

24

subwencja
MNiSW
na remonty
obiektów
dydaktycznych

32
56
4 962

www.uj.edu.pl/struktura/administracja/pion-zastepcy-kanclerza-dstechniczno-inwestycyjnych
www.dire.cm-uj.krakow.pl
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10. BIBLIOTEKI I WYDAWNICTWO10
Stan zbiorów bibliotek UJ na dzień 31 grudnia 2020 roku

10.1. Działalność bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2020 r.
10.1.1. Pracownicy
W roku sprawozdawczym Biblioteka Jagiellońska (BJ) zatrudniała ogółem
355 osób (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku), w tym 228 kobiet (64%) i 127
mężczyzn (36%). W działalności podstawowej zatrudnionych było 295 osób
(w tym 243 na stanowiskach bibliotekarskich), natomiast 60 osób to
pracownicy administracji, obsługi technicznej oraz porządkowej. Dziesięć
spośród wymienionych osób pracowało w niepełnym wymiarze etatu. Na
emeryturę odeszło 8 pracowników, z 10 osobami rozwiązano umowę o pracę.
Zmarło 7 pracowników (w tym 5 emerytowanych).

Biblioteka Jagiellońska
Biblioteki instytutowe UJ
RAZEM
Udział procentowy
Biblioteki Jagiellońskiej
w zasobie bibliotecznym UJ

Druki zwarte Wyd. ciągłe Zbiory specj.
RAZEM
(wol.)
(wol.)
(jedn.)
(wol. i jedn.)
2 950 962 1 144 978 2 194 437 6 290 377
1 700 645
287 762
150 860 2 139 267
4 651 607 1 432 740 2 345 297 8 429 644

63,4%

79,9%

93,6%

74,6%

Zestawienie stanu zbiorów tradycyjnych Biblioteki Jagiellońskiej
opracowanych i wpisanych do inwentarzy

10.1.2. Zbiory w systemie bibliotecznym UJ

Przyrost
w 2020 r.*

W okresie sprawozdawczym system biblioteczno-informacyjny
Uniwersytetu Jagiellońskiego obejmował Bibliotekę Jagiellońską wraz z 7
bibliotekami wydziałowymi, 1 międzywydziałową i 23 instytutowymi UJ oraz
Biblioteką Medyczną z podległymi jej bibliotekami instytutowymi i księgozbiorami specjalistycznymi w jednostkach działalności podstawowej Collegium Medicum UJ.
Do inwentarza BJ wpłynęło 133 708 woluminów i jednostek o łącznej
wartości 4 888 871,65 zł. Dodatkowo zdigitalizowano i opublikowano w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej 79 232 publikacje o łącznej pojemności
72 418 GB, których wartość oszacowano na 10 862 700,00 zł (przy założeniu, że wartość wytworzenia, opracowania i opublikowania 1 GB wynosi
150,00 zł).
W rejestrze ubytków odnotowano 255 woluminów druków zwartych
i ciągłych o łącznej wartości 7 933,80 zł.
Ogółem w BJ na zakup literatury naukowej i baz danych wydano
2 116 733,12 zł, w tym z budżetu BJ 168 493,12 zł. Wartość zbiorów, które
wpłynęły do inwentarza Biblioteki w ramach egzemplarza obowiązkowego
wyniosła 3 693 736,00 zł.

A.

B.

Zbiory ogólne (wol.)
druki zwarte nowe
wydawnictwa ciągłe
RAZEM
Zbiory specjalne (jedn.)
rękopisy
stare druki
zbiory graficzne
zbiory kartograficzne
zbiory muzyczne
normy, opisy patentowe
mikroformy**
materiały audiowizualne
dokumenty elektroniczne
inne zbiory
RAZEM
RAZEM stan zbiorów A+B

55 697
25 884
81 581

2 950 962
1 144 978
4 095 940

474
359
181
643
2 404
7 442
0
1 649
5 198
39 535
51 847
133 428

35 744
110 148
65 635
63 695
52 770
313 041
181 689
34 377
44 833
1 292 505
2 194 437
6 290 377

* Po odliczeniu ubytków
** Mikrofilmy, mikrofisze, fotokopie, kserokopie
Tekst przygotowany przez Bibliotekę Jagiellońską, Bibliotekę Medyczną oraz
Wydawnictwo UJ.
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Stan na
31 grudnia 2020 r.

Drukowane czasopisma bieżące w Bibliotece Jagiellońskiej
oraz w bibliotekach instytutowych UJ
Liczba
tytułów
czasopism
krajowych

Liczba
tytułów
czasopism
zagranicznych

UJ. Spójność danych i efektywne wyszukiwanie w Katalogu zapewnia kartoteka haseł wzorcowych (khw). Zbiory opracowane komputerowo stanowią
około 46% ogólnej liczby zbiorów BJ, a 45% ogólnej liczby zbiorów UJ.
Przyrost komputerowego opracowania zbiorów w roku 2020

RAZEM

Biblioteka Jagiellońska

9 442

667

10 109

Biblioteki instytutowe

575

368

943

RAZEM

10 017

1 035

11 052

Udział procentowy
Biblioteki Jagiellońskiej
w zasobie bibliotecznym UJ

94,3%

64,4%

91,5%

Rekordy
bibliograficzne
(tytuły)

Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których
BJ opłaciła dostęp
w tym:
książki elektroniczne
czasopisma elektroniczne
bazy danych
Materiały zdigitalizowane przez Bibliotekę

Rekordy
zasobu
(liczba
tomów)

Rekordy wprowadzone w 2020 r.

90 519

187 865

146 086

Opracowanie dzienne*

ok. 358

ok. 743

ok. 577

* Przy uwzględnieniu 253 dni roboczych w roku sprawozdawczym

Okres sprawozdawczy minął w Bibliotece Jagiellońskiej pod znakiem
pandemii choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa
SARS-CoV-2. Szereg obostrzeń wprowadzonych w Polsce od marca 2020 roku
wymusił zmianę organizacji pracy we wszystkich oddziałach. Stosując się do
komunikatu nr 8 Kanclerza UJ z 11 marca 2020 roku w sprawie organizacji
pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zarządzenia nr 28 Rektora UJ z 13 marca
2020 roku w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie wiosennym (od marca do maja) a następnie
jesiennym (od października do grudnia) większość pracowników świadczyła
pracę w trybie zdalnym.
Okresowo zmieniały się też godziny otwarcia poszczególnych agend.
Dnia 12 marca 2020 roku Biblioteka Jagiellońska została całkowicie zamknięta dla czytelników. Wypożyczalnię otwarto 20 maja, zaś 18 czerwca otwarto
Czytelnię Główną (z ograniczoną do 50 liczbą miejsc) i Czytelnię
Pracowników Nauki (z liczbą miejsc ograniczoną do 15). Wszystkie osoby
chcące korzystać z czytelni obowiązywała wcześniejsza rezerwacja miejsc.
W dniu 20 października, w związku z nasileniem II fali pandemii, czytelnie
zamknięto ponownie. W okresie od 7 do 29 listopada BJ była zamknięta
całkowicie. Otwarcie Biblioteki dla czytelników nastąpiło 30 listopada –
uruchomiono wówczas obsługę w Wypożyczalni, Katalogu, Czytelni Głównej
(liczbę miejsc ograniczono do 40) i Czytelni Pracowników Nauki (liczbę
miejsc ograniczono do 7).

Zbiory elektroniczne Biblioteki Jagiellońskiej
według stanu na 31 grudnia 2020 r.
Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane

Rekordy
egzemplarza

44 833 jedn.
297 916 jedn.
229 034 jedn.
68 789 jedn.
93
755 606 jedn.

10.1.3. Opracowanie zbiorów
W roku 2020 Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ
(katalogi.uj.edu.pl) obsługiwany był przez zintegrowany system zarządzania
zasobami – Alma. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku baza ta
rejestrowała 1 670 096 tytułów książek i czasopism w 4 156 974 egzemplarzach oraz 3 027 941 rekordów zasobu wydawnictw wielotomowych,
seryjnych i czasopism Biblioteki Jagiellońskiej oraz bibliotek instytutowych
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Przez cały czas Biblioteka funkcjonowała zachowując zasady reżimu
sanitarnego. Przy wejściu głównym zainstalowano bramki dokonujące
pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynku oraz umożliwiające dezynfekcję rąk. Zarówno pracowników, jak i użytkowników,
obowiązywało noszenie masek zasłaniających usta i nos. Pomieszczenia
poddawane były regularnej dezynfekcji, a zwracane do Wypożyczalni dzieła
kierowane były na kwarantannę.
Wiele organizowanych co roku wydarzeń kulturalnych, w których
Biblioteka uczestniczyła (m.in. Dni Otwarte UJ, Konferencja Małopolskiego
Forum Bibliotek) zostało odwołanych, inne natomiast odbyły się w formie
zdalnej (np. Dni Otwarte Funduszy Europejskich – wrzesień 2020, Dni
Otwartej Nauki – październik 2020). Poza nielicznymi wyjazdami służbowymi w pierwszych dwóch miesiącach roku nikt z pracowników nie
uczestniczył w delegacjach krajowych ani zagranicznych.

roku. W sumie w 2020 roku z zasobów RUJ skorzystało 489 714
użytkowników (200% wzrost w porównaniu z rokiem 2019!), którzy
aktywnie korzystali z witryny 752 537 razy i zaliczyli 4 316 060 odsłon.
Do dyspozycji czytelników przeznaczone były 43 komputery z dostępem
do Internetu. Identycznie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym
korzystanie ze zbiorów na miejscu odbywało się w czytelniach oraz gabinetach zbiorów specjalnych, zapewniających 362 miejsca (w tym 2 separatki dla
osób niedowidzących).
Liczba czytelników indywidualnych zarejestrowanych
w systemie bibliotecznym UJ w 2020 roku
Jednostka

10.1.4. Udostępnianie zbiorów
W porównaniu z rokiem 2019 liczba czytelników zarejestrowanych
w bazie BJ w 2020 roku zmalała o 10 417 (to jest o 48,7%) – odnotowano
10 968 użytkowników aktywnie korzystających ze zbiorów tradycyjnych.
Wraz z tak dużym spadkiem liczby czytelników proporcjonalnie (o 45,7%)
zmalała liczba pozycji wypożyczanych na zewnątrz – udostępniono 216 111
wol.
Znaczący spadek (ok. 59,7%) odnotowano również w odniesieniu do
czytelników korzystających z czytelń – zarejestrowano 25 940 odwiedzin –
a tym samym nastąpił spadek (o 52,8%) liczby zbiorów udostępnionych na
miejscu (66 324 wol. i jedn.). W sytuacji, kiedy ze względu na zagrożenie
pandemiczne Biblioteka była zamknięta przez kilka miesięcy w roku,
ogromnym zainteresowaniem cieszyła się Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
(JBC), umożliwiająca korzystanie z zasobów online. W sumie w 2020 roku
z zasobów JBC skorzystało 184 317 (35,4% więcej niż w roku 2019)
użytkowników, którzy aktywnie korzystali z witryny 455 069 razy i zaliczyli
4 007 743 odsłony (86% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim).
Średnia miesięczna liczba użytkowników wynosiła 18 061. W miesiącach
wakacyjnych (czerwiec – wrzesień) liczba ta była mniejsza i utrzymywała się
na poziomie około 13 000.
W okresie sprawozdawczym odnotowano prawie 2,5-krotny wzrost
liczby użytkowników Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego w stosunku do roku poprzedniego. Ich liczba utrzymywała się średnio na poziomie
45 756 osób miesięcznie i wykazywała tendencję wzrostową w ciągu całego

Liczba czytelników
zapisanych

Biblioteka Jagiellońska

10 968

Biblioteki instytutowe UJ*

18 421

RAZEM

29 389*

* Spadek o 37,1% w porównaniu z rokiem 2019

Korzystanie ze zbiorów elektronicznych
dostępnych zdalnie lub w sieci lokalnej*
Wyszczególnienie

Ogółem

Liczba sesji

1 125 530

Liczba pobranych dokumentów

1 531 993

Liczba wyświetleń publikacji z JBC

4 007 743**

Liczba odsłon strony internetowej BJ

1 434 571

* Według tabeli zamieszczonej w formularzu sprawozdawczym Głównego Urzędu
Statystycznego (K-03, dział 7, poz. 2)
** Wzrost o 86,2% w porównaniu z rokiem 2019
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Czytelnicy korzystali również z Wypożyczalni Międzybibliotecznej, za
pośrednictwem której można wypożyczać dzieła z innych bibliotek i instytucji
krajowych, a także zagranicznych. Do instytucji krajowych w 2020 roku BJ
wysłała 702 wol. książek oraz 139 kopii materiałów oryginalnych (mikrofisze, kserokopie, mikrofilmy zbiorów specjalnych). Do bibliotek zagranicznych wysłano 14 wol. książek oraz 15 kopii materiałów oryginalnych.
Z instytucji krajowych i zagranicznych otrzymaliśmy z kolei łącznie 70 wol.
druków zwartych i 63 kopie materiałów oryginalnych.
W dalszym ciągu z powodzeniem stosowano tryb urgowania w stosunku
do czytelników zalegających z terminowym oddawaniem wypożyczonych
dzieł. W wyniku podjętych działań odzyskano 177 wol., do budżetu Biblioteki
wpłynęło 3 695,00 zł za pozycje zniszczone bądź zagubione, natomiast z tytułu opłat za przetrzymanie książek wpłynęło 105 486,90 zł.
Z opłat pobieranych za dokonanie wpisu do Biblioteki uzyskano
62 035,00 zł. Ogółem w wyniku opłat pobieranych przez Wypożyczalnię do
budżetu Biblioteki wpłynęło 167 521,90 zł. Ze względu na znaczne ograniczenie zakresu działalności Biblioteki w ciągu roku wpływy te były niższe
o około 50% w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Luminarze naukowo-kulturalnego życia Krakowa i jego okolic (łączna
wartość wykonanego zadania to 11 336,56 zł, w tym wkład własny:
1 040,70 zł). W ramach zadania w okresie sprawozdawczym sporządzono 272 rekordy bibliograficzne w formacie MARC 21. Wszystkie
rekordy zostały wprowadzone do bazy Komputerowego Katalogu
Zbiorów Bibliotek UJ,
 Mapy synoptyczne na kontynencie europejskim i terenie Polski Południowej
(łączna wartość wykonanego zadania to 27 908,61 zł, w tym wkład
własny: 2 565,06 zł). W 2020 roku sporządzono 670 rekordów bibliograficznych w formacie MARC 21 wraz z rekordami dla deskryptorów
indeksujących cechy formalne/bibliograficzne katalogowanych map.
Wszystkie rekordy zostały wprowadzone do bazy Komputerowego
Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ.
W ramach DUN Biblioteka kontynuowała również zadanie pn. Wydanie
anglojęzycznego numeru specjalnego „Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej”
(łączna wartość wykonanego zadania w 2019 roku to 21 397,00 zł, w tym
wkład własny: 1 963,01 zł). W okresie sprawozdawczym wydano anglojęzyczny numer specjalny czasopisma naukowego „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, na łamach którego opublikowano 15 najwyżej ocenionych przez
redaktora naczelnego artykułów z wcześniejszych wydań „Biuletynu…”.
Inne projekty realizowane przez Bibliotekę Jagiellońską w 2020 roku to:
 Edytorstwo muzyczne w Krakowie w latach 1850–1918 (dofinansowanie
w ramach projektów objętych wsparciem przez Narodowe Centrum
Nauki w ramach konkursu Preludium); planowana wartość projektu:
99 554,00 zł; wysokość kosztów poniesionych w 2020 roku to 1 659,00
zł). Kierownik projektu – mgr Michał Lewicki. Realizacja projektu w 2020
roku poświęcona była zbieraniu i porządkowaniu materiału źródłowego
(kwerendy zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i cyfrowych), sporządzaniu katalogu krakowskich druków muzycznych z lat 1850–1918 oraz
analizie zebranego materiału i danych dotyczących działalności
krakowskich wydawców nut w latach 1850–1918,
 Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ; łączna wartość projektu (zaktualizowana aneksem do umowy
w listopadzie 2020 roku) to 7 498 408,00 zł, wysokość kosztów poniesionych w 2020 roku to 2 119 535,94 zł. W okresie sprawozdawczym
zawarto umowę na organizację konferencji planowanej w maju 2021
roku oraz promocję w mediach społecznościowych. Zawarto również
umowę na wykonanie projektu, druk i dystrybucję na UJ ulotek
i plakatów promujących projekt i Repozytorium UJ,

10.1.5. Projekty
W roku sprawozdawczym Biblioteka Jagiellońska kontynuowała rozpoczęty w 2019 roku projekt z zakresu Działalności Upowszechniającej Naukę
(DUN), finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
obejmujący cztery zadania:
 Rozbudowa bazy Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ – książki
z XIX wieku (koszt realizacji zadania w okresie sprawozdawczym to
128 219,52 zł, w tym wkład własny: 11 827,58 zł). W okresie
sprawozdawczym sporządzono 4 030 rekordów bibliograficznych w formacie MARC21 oraz 873 rekordy dla deskryptorów indeksujących cechy
formalne/bibliograficzne katalogowanych książek i 38 rekordów dla
deskryptorów przedmiotowych, służących ich opracowaniu rzeczowemu. Wszystkie rekordy zostały wprowadzone do bazy Komputerowego
Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ,
 Konserwacja, przeoprawa i oprawa czasopism i książek medycznych
z kolekcji XIX i początku XX wieku (do 1945 roku) (zadanie realizowane
przez Bibliotekę Medyczną Collegium Medicum UJ – łączna wartość
wykonanego zadania to 130 800,00 zł, w tym wkład własny BM CMUJ:
12 000,00 zł). W ramach zadania wykonano konserwację, przeoprawę
i oprawę 414 wol. książek i 129 wol. czasopism medycznych,
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związanego głównie z usuwaniem zdezaktualizowanych materiałów bądź
zbiorów na przestarzałych nośnikach (np. kasety magnetofonowe) ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020 roku biblioteki instytutowe UJ posiadały
łącznie 2 139 267 wol. i jedn., w tym 1 700 645 wol. druków zwartych,
287 762 wol. czasopism i 150 860 jedn. zbiorów specjalnych. Liczba
wszystkich tytułów czasopism bieżących wynosiła 943, z czego 575 stanowiły
tytuły polskie.
W roku sprawozdawczym nieznacznie wzrosła liczba posiadanych
komputerów – biblioteki wyposażone były w 458 urządzeń, z czego do
dyspozycji czytelników przeznaczonych było 301 sztuk. 450 komputerów
podłączonych było do Internetu. Do prac biblioteczno-bibliograficznych
wykorzystywano łącznie 359 komputerów, z czego 223 urządzenia dostępne
były jako terminale katalogowe dla czytelników.
Sytuacja epidemiczna w 2020 roku wymusiła na bibliotekach
wydziałowych i instytutowych UJ czasowe zamknięcia oraz ograniczenia
w dostępie do księgozbiorów. Zmniejszono liczbę godzin pracy wypożyczalni
oraz znacząco zredukowano ilość miejsc w czytelniach. W tej sytuacji
w odniesieniu do liczby użytkowników odnotowano spadek o 6 947 osób (to
jest o 27%) w stosunku do roku poprzedniego – w 2020 roku liczba
zarejestrowanych czytelników indywidualnych wyniosła 18 421. Ze względu
na charakter i różnice w funkcjonowaniu poszczególnych bibliotek oraz brak
danych z niektórych jednostek, które nie rejestrują liczby zrealizowanych
zamówień bądź mają wolny dostęp do półek (jak np. Biblioteka Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej) niemożliwe jest zliczenie liczby udostępnionych przez biblioteki zbiorów. Bardzo dużą popularnością cieszyło się
np. uruchomienie przez Bibliotekę Instytutu Socjologii E-biblioteki, umożliwiającej pracownikom i studentom instytutu korzystanie z zasobów online,
jednak nierejestrującej ilości zamówień, ani wypożyczeń.
Liczba bibliotekarzy zatrudnionych w okresie sprawozdawczym
nieznacznie wzrosła – w bibliotekach instytutowych i wydziałowych Uczelni
pracowało łącznie 130 osób, w tym 117 na pełnym etacie.
W związku z obostrzeniami wynikającymi z reżimu sanitarnego
szkolenia merytoryczne dotyczące komputerowego opracowania dokumentów zwartych oraz wydawnictw ciągłych w systemie Alma organizowane były
w ograniczonym zakresie. Przeprowadzone zajęcia, w których uczestniczyło
8 osób, trwały łącznie 91 godzin.

Patrimonium – zabytki piśmiennictwa (projekt realizowany wspólnie
z Biblioteką Narodową w Warszawie); łączna wartość projektu:
33 604 886,59 zł, w tym po stronie BJ: 7 086 237,51 zł; wysokość
kosztów poniesionych w 2020 roku to 1 291 459,39 zł). W okresie
sprawozdawczym w ramach projektu opracowano 9 567 obiektów,
12 015 jednostek objęto konserwacją i zdigitalizowano 7 486 obiektów.
W JBC opublikowano 5 645 tytułów.

10.1.6. Imprezy naukowo-kulturalne
W okresie sprawozdawczym ze względu na sytuację epidemiczną
działalność organizacyjno-kulturalna w swoim tradycyjnym kształcie
prowadzona była jedynie w pierwszym kwartale roku. W Bibliotece odbyło
się tylko 5 wystaw tematycznych. Sekcja Wydarzeń Kulturalnych Oddziału
Organizacji podjęła się przygotowania prezentacji organizowanych w BJ
imprez w trybie online i zbudowała w tym celu stronę domową Wirtualnych
Wystaw Biblioteki Jagiellońskiej (wystawy.bj.uj.edu.pl). W ciągu roku
zrealizowano w ten sposób 3 wystawy wirtualne: Beethoven – wielki
inspirator, Iluminacja – obrazowanie w książce i Oblicza samotności w kulturze.
Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej zorganizował
dziewięć „Wystaw Nowości”, na których w wolnym dostępie eksponowano
784 wol. nowych nabytków BJ (w tym 709 polskich i 76 zagranicznych).
„Wystawy Nowości” prezentowano jednocześnie na profilu Facebook BJ.
W ramach Salonów literackich „Jagiellonki” odbyły się 2 spotkania
z pisarzami promującymi swoje książki.
Organizowana co roku Noc Bibliotek nie odbyła się.
Przez cały rok (od kwietnia w formie zdalnej) kontynuowano cykl
wykładów Ars Quaerendi Plus, obejmujących 8 różnych sesji tematycznych.
Skorzystało z nich 19 grup (łącznie 343 osoby).
W 2020 roku Bibliotekę zwiedziło 435 osób, w tym 45 z zagranicy z 24
krajów. Dla wielu z nich zorganizowano pokazy zbiorów specjalnych.
W styczniu Biblioteka gościła w swoich murach prezydenta Malty, George’a
Wiliama Vellę, który przyjechał do Polski z oficjalną wizytą na obchody 75.
rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz.

10.1.7. Biblioteki instytutowe
W roku 2020 biblioteki instytutowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
wzbogaciły swój księgozbiór o 12 318 woluminów druków zwartych, 4 463
jednostki inwentarzowe czasopism i 561 jednostek zbiorów specjalnych. Po
uwzględnieniu ubytkowania księgozbiorów poszczególnych jednostek,

www.bj.uj.edu.pl
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na to różnych problemów wynikających z rozszerzającej się epidemii
spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 podjęte zostały różnorodne
działania, aby umożliwić użytkownikom regularne wypożyczanie książek od
nowego roku akademickiego 2020/2021. Wprowadzono zapisy oraz
aktywację kont wyłącznie online poprzez system formularzy elektronicznych,
książki mogły być zamawiane z komputerów domowych lub smartfonów
poprzez katalog online, a ich odbiór poprzez rezerwację godziny wizyty
użytkownika w Wypożyczalni lub wolnostojący na parterze budynku
Książkomat. Jednym z ważnych udogodnień wprowadzonych w 2020 roku
było również umożliwienie całodobowego zwrotu wypożyczonych książek za
pomocą wrzutni, umieszczonej przy głównym wejściu do budynku przy
ul. Medycznej 7. Niezależnie od tego biblioteka utrwaliła i rozwinęła kompleksowy system usług bibliotecznych wykonywanych za pośrednictwem
Internetu, m.in.: zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów, przewodnik
docierania do pełnego tekstu artykułu w bazach danych i korzystania
z książek elektronicznych, zamawiania skanów artykułów, zamawiania analiz
bibliometrycznych, inicjowania zakupu książki i czasopisma oraz zamówienia na szkolenia e-learningowe z zakresu technik korzystania z zasobów
wiedzy oraz narzędzi informacji naukowej.

10.1.8. Biblioteka Medyczna Collegium Medicum
Organizacja
System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum obejmuje Bibliotekę Medyczną (BM) wraz z 4 agendami
bibliotecznymi funkcjonującymi przy Instytucie Stomatologii, Instytucie
Pediatrii, Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz Instytucie Zdrowia
Publicznego. Ogółem zatrudnionych było 41 osób (w tym 6 w bibliotekach
instytutowych).
W centralnym systemie rejestrowane są jeszcze niektóre księgozbiory
funkcjonujące przy katedrach, ale są one pod opieką kierowników katedr (bez
etatów bibliotekarzy) oraz biblioteczne zbiory specjalne przy Muzeum
Farmacji i Katedrze Historii Medycyny. W ramach systemowej likwidacji tzw.
bibliotek zakładowych przekazane zostały do głównej biblioteki księgozbiory
z Pracowni Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych, Katedry
Biochemii Klinicznej, Katedry i Kliniki Endokrynologii, Katedry Chemii
Farmaceutycznej, Katedry Farmakologii oraz Katedry i Kliniki Dermatologii.
Do końca czerwca główna Biblioteka Medyczna znajdowała się w trzech
lokalizacjach tymczasowych: budynku administracyjno-dydaktycznym przy
ul. Grzegórzeckiej 20, magazynie zbiorów dydaktycznych i nowych przy
Centrum Dydaktyczno-Kongresowym przy ul. Św. Łazarza oraz magazynie
zbiorów w Morawicy 356 gm. Liszki/k. Krakowa, gdzie odbywała się
realizacja zamówień użytkowników na skanowanie artykułów oraz selekcja
i renowacja zbiorów.
W okresie od 15 lipca do 15 września 2020 roku nastąpiła relokacja
głównego księgozbioru bibliotecznego w ilości 8 150 metrów bieżących
i mienia Biblioteki do nowej siedziby przy ul. Medycznej 7 oraz do magazynu
przy ul. Łazarza 16 (który pozostaje w dyspozycji Biblioteki w celu zamknięcia procesów selekcyjnych oraz na potrzeby okresowej kwarantanny
zbiorów dotkniętych uszkodzeniami mikrobiologicznymi).
Ponadto w listopadzie relokacji uległ również księgozbiór Biblioteki
Instytutu Zdrowia Publicznego, który z obiektu administracyjno-dydaktycznego przy ul. Grzegórzeckiej 20 trafił do pomieszczeń dawnej biblioteki
II Katedry Chorób Wewnętrznych przy ul. Skawińskiej 8.
Na dzień 31.12.2020 r. Biblioteka funkcjonowała 46 h tygodniowo,
łączna powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych na UJ CM wyniosła 2 475 m2
i w całym systemie było 117 miejsc dla czytelników.
W sytuacji kompleksowej reorganizacji funkcjonowania głównej biblioteki medycznej w zmodernizowanych warunkach i pomimo nakładających się

Zbiory i zasoby wiedzy
Wydatki na zakup wszystkich źródeł wiedzy, narzędzi i usług informacji
naukowej przez Collegium Medicum osiągnęły w 2020 roku wartość
2 018 364 zł.
Wpływ zbiorów bibliotecznych objął 1 581 wol. i jednostek inwentarzowych (jest to spadek o około 28% w stosunku do ubiegłego roku).
Jednocześnie na podstawie dokonanej selekcji wykreślono z inwentarza 913
wol. W związku z prowadzoną selekcją zbiorów zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych waga usuwanego materiału bibliotecznego z przeznaczeniem na makulaturę wyniosła 58 ton.
W ramach środków przyznanych przez MNiSW na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na lata 2019–2020 oraz programu Społeczna odpowiedzialność nauki – wsparcie dla bibliotek naukowych na
lata 2020–2021 w roku sprawozdawczym wykonano konserwację, przeoprawę i oprawę 455 wolumenów czasopism i książek medycznych z kolekcji XIX
i pocz. XX w. (do 1945 r.). Konserwacja miała za zadanie odtworzenie lub
renowację opraw i bloków wolumenów zgodnie z ich pierwotnym
wykonaniem, właściwym dla sztuki introligatorskiej przełomu XIX/XX wieku.
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Niezależnie od tych działań – ze względu na różne uszkodzenia mechaniczne
– poddano oprawie dodatkowe 173 pozycje.

Zasoby wiedzy, własne bazy danych oraz usługi z zakresu bibliometrii
Kolekcja e-booków dostępnych online na koniec 2020 roku liczyła 6 986
pozycji. W 2020 roku Biblioteka Medyczna udostępniała 48 baz online oraz
9 184 tytuły biomedycznych czasopism w pełnotekstowej wersji elektronicznej i 228 w formie tradycyjnego druku.
Pełnotekstowa Baza Prac Doktorskich w ramach Cyfrowej Biblioteki
Medycznej obejmuje 1 341 obiektów, w tym ponad 40% w dostępie otwartym.
Bibliografia UJ CM zawiera dane za lata 1995–2020 i obejmuje 100 018
rekordów bibliograficznych, którym przypisane są zmienne wskaźniki
bibliometryczne. W 2020 roku nastąpił przyrost o 4 118 rekordów. W bazie
dostępnych jest 37 508 prac z pełnym tekstem dostępnym w Internecie lub
linkiem na serwer wydawcy. Za pośrednictwem bazy bibliograficznej można
skorzystać ogółem z 8 331 publikacji w modelu otwartym Open Access.
W okresie sprawozdawczym wykonany został eksport danych za lata
2017–2020 do tzw. Huba Migracyjnego Polskiej Bibliografii Naukowej zawierający uzupełnienia brakujących informacji, takich jak data udostępnienia
w otwartym dostępie, a w przypadku monografii także adres url. Równocześnie – w ramach transferów danych bibliograficznych do Repozytorium UJ
dokonanych w roku ubiegłym za okres 2013–2019 – nadal rozwiązywano
wiele problemów związanych z koniecznością korekty poprawności opisów
publikacji UJ CM (podwójne numery SAP, zbieżność nazwisk, doktoranci
spoza USOS, brak nazwiska w polu autorskim w pracach wieloośrodkowych)
oraz dalszym importem publikacji pracowników UJ CM za rok 2020.
W 2020 roku zespół Informacji Naukowej opracował 397 analiz bibliometrycznych indywidualnych i 45 grupowych analiz (na każdą z nich składa
się wykonanie ponad 1 200 różnorodnych pomiarów bibliometrycznych).

Zbiory Biblioteki Medycznej z systemem bibliotek UJ CM
według stanu inwentarza na 31 grudnia 2020 roku
Typ zbiorów
Druki zwarte
Wydawnictwa ciągłe
Zbiory specjalne
RAZEM

Liczba
285 547
97 103
6 542
389 192

W związku ze zmianą metodyki pracy katalogowej oraz prowadzeniem
statystyki w systemie ALMA (wdrożonym w sierpniu 2019 r.) przedstawiony
poniżej stan opracowania katalogu uwzględnia różnice z tego wynikające
i stanowić będzie punkt wyjściowy do raportowania danych za rok 2021.
Typ zbiorów Stan na 31.12.2019 r. Stan na 31.12.2020 r.
96 632
96 276
rekordy egzemplarzy rekordów egzemplarzy
Druki zwarte
51 638
53 075
rekordów
rekordów
bibliograficznych
bibliograficznych
82 186
72 740
rekordów egzemplarzy rekordów egzemplarzy
4 673 rekordy zasobu 3 673 rekordy zasobu
Czasopisma
podpięte do
podpięte do
4 091 rekordów
3 271 rekordów
bibliograficznych
bibliograficznych

Przyrost/
ubytek
-356
1 437
-9 446
-1 000

Według obecnej statystyki proces retrokonwersji tradycyjnych
katalogów kartkowych do bazy katalogowej pozostaje zaawansowany na
poziomie 43% (utrzymuje się na prawie takim samym poziomie jak
w ubiegłym okresie sprawozdawczym, pomimo znaczącego ubytkowania
zbiorów inwentarzowych w 2020 r.).
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Udostępnianie zbiorów i działalność usługowa

Działalność dydaktyczna i edukacyjna

Biblioteka Medyczna
6 535 14%
w tym aktywnie
wypożyczający*:
4 323 14%

Biblioteki instytutowe

Liczba odwiedzin

3 520  40%

5 295 73%

Liczba
udostępnionych
materiałów
bibliotecznych

5 973 63%
czytelnie: 1 615
na zewnątrz: 4 358

4 903 71%
czytelnie: 3 351
na zewnątrz: 1 552

Zarejestrowani
użytkownicy

Usługi dla
użytkowników
indywidualnych

Usługi
wypożyczalni
międzybibliotecznej

392 zlecenia
skanowania artykułów
poprzez SDDE i 981
przesłanych artykułów
Open Access
8 263 kwerendy
i zestawienia
105 wypożyczeń na
zewnątrz
208 wypożyczeń
z zewnątrz

W ramach działań edukacyjnych przeprowadzono różnorodne szkolenia
z zakresu informacji naukowej dla 705 osób (223 godziny), a także 40 instruktażowych szkoleń bibliotecznych w formie online.
Były to zamawiane szkolenia indywidualne dla studentów, pracowników
naukowych UJ CM oraz szkolenia grupowe dla kół naukowych. Przeprowadzono również zajęcia dydaktyczne programowe w ilości 10 godzin lekcyjnych dla 4 grup w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk
o Zdrowiu.

–

Doskonalenie zawodowe pracowników
W 2020 roku 19 osób z zespołu pracowniczego BM uczestniczyło
w różnych formach doskonalenia zawodowego poprzez udział w webinariach, warsztatach, konferencjach oraz seminariach (łącznie 522 godzin).
Ponadto zespół pracowniczy opublikował artykuł, który ukazał się w czasopiśmie „Forum Bibliotek Medycznych”.

575 wykonanych zleceń
reprograficznych
3 648 kwerend
i zestawień tematycznych

Inne prace
Od 19 kwietnia 2019 roku Biblioteka Medyczna prowadzi realizację
projektu pn. Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej
Platformy Medycznej. Projekt finansowany jest z funduszy Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 w ramach Działanie 2.3
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł
administracyjnych i zasobów nauki, PO PC. Całkowita wartość projektu
wynosi 6 151 033,25 PLN. Celem projektu jest stworzenie do 2022 roku
nowoczesnego narzędzia zarządzania potencjałem naukowym Uniwersytetu
Jagiellońskiego – Collegium Medicum. W ramach prac projektowych we
wrześniu 2020 roku podpisano umowę z firmą Sages Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie i rozpoczęto bardzo złożone i wielopoziomowe wdrażanie
systemu informatycznego typu Current Research Information System (CRIS).

–

*Aktywnie wypożyczający: pracownicy naukowi – 559, studenci – 3 464, inni – 300

Korzystanie ze zbiorów elektronicznych
dostępnych zdalnie lub w sieci lokalnej
Liczba sesji (26%)
Liczba pobranych dokumentów (26%)
Liczba wyświetleń publikacji z własnej biblioteki cyfrowej
Liczba odsłon portalu internetowego Biblioteki (17%)
Liczba unikalnych użytkowników portalu internetowego
Biblioteki (22%)

137 212
274 424
103 155
298 519
39 808

www.bm.cm.uj.edu.pl
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W 2020 r. wydano 353, a przyjęto do wydania 408 tytułów (w tym 226
nowości) oraz dodatkowo 82 inne zlecenia. W roku sprawozdawczym rozpoczęto produkcję 169 tytułów dofinansowanych przez Uczelnię, 24 tytułów
dofinansowanych ze środków pozyskanych poza UJ oraz 215 tytułów, które
Wydawnictwo wydaje z własnych środków.

10.2. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
10.2.1. Finanse
W 2020 roku przychody z podstawowej działalności operacyjnej
Wydawnictwa wyniosły 8 641,9 tys. zł, a koszty rodzajowe zamknęły się
kwotą 6 415,7 tys. zł*. Przychody zewnętrzne stanowiły 80,51%, przychody
pochodzące z jednostek UJ 18,56%, a przychody finansowe 0,93% ogólnych
przychodów Wydawnictwa. Koszty produkcyjne stanowiły 59,24%, koszty
sprzedaży 10,09%, a koszty ogólnego zarządu 30,67% ogółu kosztów rodzajowych poniesionych w 2020 roku.

10.2.3. Sprzedaż
Obroty ze sprzedaży towarów i usług na rynku zewnętrznym wyniosły
6,12 mln zł. Sprzedaż zorganizowana jest w kilku kanałach dystrybucyjnych,
do których należą: sieć księgarń współpracujących bezpośrednio z Wydawnictwem, wybrane hurtownie zapewniające pośrednie dotarcie do pozostałych księgarń i bibliotek w Polsce, bezpośrednie zamówienia z instytucji
naukowych i bibliotek w całej Polsce, własna księgarnia internetowa oraz
sprzedaż bezpośrednia związana z prowadzonymi akcjami marketingowymi
(sprzedaż na kiermaszach, targach, konferencjach naukowych, spotkaniach
promocyjnych). Ważnym elementem rozpowszechniania treści naukowych
jest również sprzedaż elektronicznych wersji publikacji

Przychody i koszty Wydawnictwa UJ w latach 2015-2020 (w tys. zł)
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10.2.2. Produkcja wydawnicza
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10.2.4. Osiągnięcia
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Rok 2020 z powodu pandemii COVID-19 stanowił wielkie wyzwanie,
któremu Wydawnictwo podołało zarówno pod względem logistycznym, jak
i finansowym. Dzięki możliwości pracy w „chmurze” oraz wcześniejszym zakupom sprzętu, a także szkoleniom w programie ZintegrUJ udało się przy-
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gotować Zespół do pracy zdalnej oraz utrzymać produkcję i promocję
publikacji. Wydawnictwo wypracowało nowe formy spotkań z autorami, specjalistami i czytelnikami, wykorzystując media społecznościowe, dostępne
programy i aplikacje. Książki przedstawiane w wielu konkursach uzyskały
nagrody i wyróżnienia, do których należą:
 Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2020, przyznawana
na Poznańskich Targach Książki, dla opracowania Ireny Paczyńskiej
„Aktion gegen Universitäts-Professoren”,
 nagroda oraz nominacja do Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań
Teatralnych dla książek: „Kantor. Nie/Obecność” Katarzyny Fazan –
nagroda i „Hamlet.pl. Myślenie Hamletem w powojennej kulturze
polskiej” Wandy Świątkowskiej – nominacja,
 Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej za najlepszą publikację z zakresu problematyki amerykanistycznej dla książki autorstwa Andrzeja
Mani „Department of State i Foreign Service w polityce zagranicznej
USA lat gorącej i zimnej wojny, 1939–1989”,
 Nagroda i nominacja w konkursie Książki Roku 2019, organizowanym przez portal Granice.pl, dla publikacji „Grypa. Sto lat walki” –
nagroda w kategorii książki popularnonaukowe oraz „Burze
w mózgu. Opowieści ze świata neurologii”– nominacja,
 Laureat IX Konkursu KRRiT o Nagrodę im. dr. Pawła Stępki w kategorii najlepsza publikacja naukowa – Jan Kreft, za książkę „Władza
algorytmów”,
 Wyróżnienie w 25. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka –
Dorota Gil „Dylematy identyfikacyjne w obrębie serbsko-czarnogórskiej kulturosfery. Dawne i współczesne modele (auto)refleksji”,
 Nominacja do 25. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka –
„Europa Środkowa i Bałkany. Konteksty historyczne i politologiczne.
Narody, mniejszości narodowe i religijne. Księga jubileuszowa ofiarowana prof. dr hab. Irenie Stawowy-Kawce” pod red. Mirelli Korzeniewskiej–Wiśniewskiej, Agnieszki Kastory i Rafała Woźnicy,
 Nominacja do Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego
Shmeruka – dr Hanna Kozińska–Witt, „Politycy czy klakierzy? Żydzi
w krakowskiej radzie miejskiej w XIX wieku”,
 Nominacja do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza
Moczarskiego – Irena Paczyńska, za książkę „Aktion gegen Universitäts-Professoren”,
 Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza 2020 – Katarzyna Fazan,
za książkę „Kantor. Nie/obecność”,





Nominacja w konkursie Mądra Książka Roku 2020 dla książki „GPS
mózgu. Droga Moserów do Nagrody Nobla” autorstwa Unni Eikeseth,
Nominacja w plebiscycie portalu Lubimy Czytać na Książkę Roku
2019 – „Dziewczyna z konbini” Sayaki Muraty w kategorii Literatura
piękna,
Nominacja do II etapu Nagrody Przeglądu Wschodniego XXVII edycji
(2019) dla książki Macieja Strutyńskiego „Myśl społeczno-polityczna Kościoła greckokatolickiego w II RP (1918–1939)”,
Krakowska Książka Miesiąca – marzec 2020 – książka Katarzyny
Fazan „Kantor. Nie/Obecność”.

10.2.5. Zmiany strukturalne i osobowe
W Wydawnictwie na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudnionych było 35
osób. Bardzo poważnym i nierozwiązanym wciąż problemem jest lokalizacja
magazynów Wydawnictwa, gdyż za główny magazyn Wydawnictwo zmuszone jest płacić wysoki czynsz. Nie udało się dotychczas pozyskać pomieszczeń magazynowych w ramach budynków Uczelni.
www.wuj.edu.pl
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11. DZIAŁALNOŚĆ WYBRANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH12
ponad 1300 zdjęć cyfrowych dla 40 czytelników i instytucji. Na zamówienia
jednostek UJ i czytelników oraz w ramach digitalizacji wewnętrznej zostało
wykonanych ok. 10 000 skanów (rozprawy doktorskie).
Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry Archiwum UJ przeprowadziła
w 2020 roku konserwację i naprawy introligatorskie wielu obiektów, w tym:
2 katalogów (studentów), 9 fascykułów (łącznie ok. 3 500 kart), albumu
fotografii oraz kilkuset dokumentów z różnych zespołów.
Ważnym statutowym zadaniem Archiwum UJ są badania nad
przeszłością naszego Uniwersytetu. Skoncentrowane są one na okresie
staropolskim oraz międzywojennym. W 2020 r. pracownicy ogłosili drukiem
18 publikacji naukowych i uczestniczyli w 3 konferencjach krajowych
i międzynarodowych z referatami oraz brali udział w charakterze
wykonawców w 4 grantach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
Pracownicy Archiwum UJ kontynuowali prace nad Corpus academicum
Cracoviense, elektroniczną bazą studentów i profesorów Uniwersytetu Krakowskiego z okresu staropolskiego (1364–1780), a także korpusem
studentów UJ z okresu międzywojennego (1918–1939). W ramach projektu
Pamięć Uniwersytetu Oddział Audiowizualny Archiwum UJ zrealizował 1 film
pt. Oblicza samotności oraz zarejestrował wspomnienia kilku emerytowanych profesorów UJ.

11.1. Jednostki pozawydziałowe
11.1.1. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zasadnicze prace Archiwum w 2020 roku były skoncentrowane na:
przejmowaniu akt od jednostek, porządkowaniu zasobu, udostępnianiu akt
jednostkom UJ, instytucjom oraz czytelnikom, pracach badawczych nad
dziejami Uczelni, konserwacji archiwaliów, obsłudze Archiwum Prac (AP),
realizacji projektu „Pamięć Uniwersytetu” i monitorowaniu jednostek UJ
w zakresie stosowania Instrukcji kancelaryjnej i Jednolitego rzeczowego
wykazu akt, a także na udziale w realizacji projektu przygotowania uczelni
do wprowadzenia Elektroniczego Zarządzania Dokumentacją (EZD).
W Archiwum zatrudnionych było 21 osób. Od 13 marca do 24 maja
Archiwum działało w warunkach lockdownu, a od 25 maja było dostępne dla
osób z zewnątrz z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.
Z jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Archiwum przejęło w 2020
roku 136,02 mb dokumentacji (UJ: 50,51 mb; UJ CM: 85,51 mb).
Wybrakowano (przekazano na makulaturę) z magazynów łącznie 61,41 mb
materiałów. Archiwum wzbogaciło się o kolejne części spuścizny po prof.
Stanisławie Grodziskim, przekazane przez córkę Karolinę Grodziską.
Uporządkowano merytorycznie 7 zespołów: Jubileusz 2012-2014, Ośrodek
Badań Prasoznawczych, Kwestura (1953-1972), a także spuścizny: Romany
Czapik, Tadeusza Estreichera, Romana Wojtaszka i Karola Olszewskiego.
Ze zbiorów Archiwum UJ i UJ CM skorzystało w 2020 roku około 415
osób, którym udostępniono w Czytelni Archiwum około 1615 jednostek
archiwalnych. Ponadto pracownicy wykonali ponad 200 różnego rodzaju
kwerend archiwalnych zamówionych przez badaczy, instytucje naukowe,
muzealne oraz urzędy z Polski (m.in. sądy, prokuraturę) i zagranicy. Na
potrzeby administracji UJ i UJ CM, m. in. Działu Spraw Osobowych oraz wielu
jednostek Uniwersytetu, zrealizowano łącznie 343 wypożyczenia jednostek
archiwalnych, głównie akt personalnych. Ponadto na zlecenie DSO
wykonanych zostało kilkadziesiąt kwerend. Sekretariat Archiwum UJ
wystawił ok. 450 urzędowych zaświadczeń, głównie na potrzeby Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. W pracowni reprografii zostało wykonanych

www.archiwum.uj.edu.pl

11.1.2 Centrum Zdalnego Nauczania
Edukacja pandemiczna
W roku akademickim 2018/19 mieliśmy w sumie na Uniwersytecie
5 468 zajęć aktywnych na naszej platformie zdalnego nauczania, co
stanowiło 12,4% wszystkich zajęć dydaktycznych na UJ. Wprawdzie jak na
polskie warunki był to dobry wynik, ale z drugiej strony w praktyce oznaczał
on, że co najmniej 4 na 5 nauczycieli akademickich nie miało w ogóle
styczności z nauczaniem zdalnym. Wybuchła pandemia i z dnia na dzień 80%
nauczycieli akademickich w związku z zarządzeniem rektora UJ musiało
zupełnie zmienić metody kształcenia.

Tekst przygotowany przez poszczególne jednostki pozawydziałowe,
międzywydziałowe, jednostki administracji ogólnouczelnianej oraz Centrum

Transferu Technologii CITTRU, Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ i
Muzeum Farmacji.

12
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Skala wyzwań była wtedy naprawdę ogromna. Przez drugą połowę
marca mailowy i telefoniczny helpdesk Centrum Zdalnego Nauczania działał
12 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu. O każdej porze dnia pojawiały się
zapytania lub prośby o wsparcie – w sumie kilkadziesiąt dziennie. Ponad
tysiąc osób dziennie korzystało wtedy z przewodników online, przygotowanych przez CZN, a poświęconych różnym aspektom kształcenia zdalnego.
Rozmiar zamieszczanych na Pegazie materiałów dydaktycznych i oddawanych przez studentów zadań wzrósł niemal dziesięciokrotnie ze 160 GB
w okresie marzec–czerwiec 2019 do 1 580 GB w okresie marzec–czerwiec
2020, a liczba użytkowników Pegaza w pierwszych miesiącach pandemii
podwoiła się w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019.
Liczba unikatowych użytkowników platformy Pegaz
od 11 marca 2020 roku oraz w analogicznym okresie 2019 roku

Ikonka z przewodników online dla nauczycieli akademickich

Gdy chodzi o szkolenia dla nauczycieli akademickich – z konieczności
odbywały się one w formie zdalnej (w małych grupach; z zapewnieniem
interaktywności). Dużą popularnością cieszyły się, dla przykładu, szkolenia
Jak bez stresu przeprowadzić egzaminy zdalne na platformie Pegaz (27 edycji
i 234 uczestników). Były też prowadzone szkolenia dedykowane dla
poszczególnych wydziałów i innych jednostek UJ. W sumie odbyło się 47
różnego typu szkoleń dla 558 pracowników.
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Pierwsza w historii zdalna sesja egzaminacyjna
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Na potrzeby sesji egzaminacyjnej semestru letniego 2020 uruchomiliśmy dedykowaną platformę egzaminacyjną Pegaz-Egzaminy, która dawała
możliwość przeprowadzania zdalnych egzaminów ustnych oraz testowych
i pisemnych z monitoringiem lub bez. Do obserwacji zachowań studentów
podczas egzaminów egzaminatorzy mogli używać BBB lub MS Teams.
Mechanizmy platformy Pegaz-Egzaminy takie jak:
 losowanie pytań,
 losowa kolejność odpowiedzi,
 brak możliwości powrotu do pytania,
 zapis historii wszystkich akcji studenta,
skutecznie ograniczały możliwość ściągania w trakcie egzaminów
testowych.
W sumie podczas sesji letniej i wrześniowej sesji poprawkowej na
platformach Pegaz-Egzaminy i Pegaz odbyło się 1 396 zdalnych egzaminów
testowych (w tym 297 egzaminów testowych monitorowanych) oraz 817
zdalnych egzaminów pisemnych (w tym 287 monitorowanych). Zbiorcza
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Sprzyjającą okolicznością było to, że UJ jeszcze przed pandemią posiadał dostęp (licencje) do pakietu Office 365, w skład którego wchodzi m.in.
narzędzie MS Teams. Spotkania wirtualne ze studentami w czasie rzeczywistym mogły więc odbywać się zarówno poprzez BBB (BigBlueButton) zintegrowany z Pegazem, jak i MS Teams.
Przewodniki online i szkolenia zdalne dla nauczycieli akademickich
Z kolejnymi miesiącami pandemii zwiększała się rola przewodników
online dla nauczycieli. Przewodniki te były cały czas rozbudowywane
i aktualizowane. Dotyczyły one nie tylko obsługi platform zdalnego nauczania i BBB, lecz także tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych
oraz kwestii metodycznych.
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liczba podejść studentów do egzaminów testowych i oddanych zadań
w ramach egzaminów pisemnych wyniosła 49 142.

11.1.3. Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Ze względu na pandemię SARS-CoV-2 rok 2020 okazał się wyjątkowy
w 38-letniej historii Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (JUTW).
Zarówno kierownictwo, jak i słuchacze zostali zmuszeni do poszukiwania
i zastosowania nowych metod i form kształcenia. Jako jeden z nielicznych
w kraju uniwersytetów dla seniorów JUTW dość szybko podjął decyzję
o przestawieniu się na tryb nauki zdalnej.
W 2020 r. niezmienne pozostały dwa podstawowe kryteria przyjęcia do
Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: minimum 60 lat oraz
minimum wykształcenie średnie. 80% uczestników zajęć w JUTW legitymuje
się wyższym wykształceniem. Ponad połowa suchaczy mieści się w przedziale wiekowym 60–70 lat. Najstarsza czynna studentka miała 87 lat
(obecnie 88).
W styczniu 2020 roku w zajęciach JUTW uczestniczyło blisko 650
słuchaczy. Każdy z nich mógł wybrać jeden z czterech głównych kursów,
uczestniczyć w wybranych dwóch fakultetach, których działało ponad 20,
szlifować języki obce na wybranym kursie i preferowanym poziomie.
Funkcjonowały 23 grupy językowe: angielskie, niemieckie, francuskie,
hiszpańskie, chińskie, włoska, rosyjska, w tym 5 grup było prowadzonych
bezpłatnie przez lektorów-wolontariuszy, rekrutujących się spośród
słuchaczy JUTW.
W okresie sprawozdawczym w JUTW zorganizowano następujące
kursy główne:
1. Historia sztuki,
2. Historia i kultura Krakowa,
3. Chiny – historia, kultura, społeczeństwo,
4. Judaistyka.
Programy kursów głównych, obejmujących cotygodniowy wykład oraz
zajęcia dodatkowe (warsztaty, seminaria, prelekcje, wycieczki edukacyjne,
wyjścia studyjne, wyjścia do muzeów i instytucji kultury) zostały zaplanowane na 2 semestry jednego roku akademickiego. W kolejnym roku słuchacze
powinni zmienić kierunek główny. Spośród ponad 20 fakultetów (zajęcia raz
na dwa tygodnie) największą popularność wśród słuchaczy zdobyły: Daleki
Wschód, indologia, astronomia, historia średniowiecza, politologia, kulturoznawstwo, archeologia, muzykologia. Bardzo dużym zainteresowaniem
cieszyły się warsztaty psychologiczne pn. Stymulacja pracy mózgu. Zajęciami
dodatkowymi były kursy języków obcych, warsztaty ze smartfonami,
warsztaty informatyczne na różnych poziomach, warsztaty z malarstwa
chińskiego i kaligrafii oraz ćwiczenia fizyczne, w tym gimnastyka ogólno-

Transmisje na żywo do Internetu
CZN realizowało nie tylko zadania stricte związane z dydaktyką
akademicką. Ze względu na know-how pracowników dotyczący transmisji
na żywo do Internetu, przeprowadziliśmy w 2020 r. m.in. następujące
transmisje:
 spotkanie profesora Jacka Popiela, kandydata na Rektora UJ na
kadencję 2020–2024, ze społecznością akademicką,
 uroczystość inauguracji I Roku na Wydziale Lekarskim UJ,
 profesor Adam Szymusik – człowiek, który łączył (Katedra
Psychiatrii UJ CM),
 Cafe Nauka Extra – Małe, silne, odporne. Bakterie vs. Antybiotyki
w XXI wieku.

Rys. 3 Spotkanie Profesora Jacka Popiela, kandydata na Rektora UJ, 6 maja 2020 r.

www.czn.uj.edu.pl
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usprawniająca prowadzona przez doświadczonych fizjoterapeutów, a także
ćwiczenia tai chi.
Spośród kilkunastu zaplanowanych w semestrze letnim 2020 roku
krajowych i zagranicznych wyjazdów edukacyjnych udało się zrealizować
tylko dwudniową wycieczkę do Warszawy – obejście historyków sztuki – połączoną z wieczornym spektaklem teatralnym – w dniach 4–5 marca 2020 r.
Ze względu na zagrożenie epidemiczne, decyzją Prorektor ds. rozwoju prof.
dr hab. Doroty Malec w dniu 10 marca 2020 r. zajęcia stacjonarne w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku zostały zawieszone.
Po Wielkanocy, w okresie trwającego w kraju lockdownu, JUTW zaczął
sukcesywnie reaktywować zajęcia w formie zdalnej. Ani biuro JUTW, ani
studenci-seniorzy nie byli jednak w tym czasie przygotowani do nauki na
odległość. Wykładowcy przygotowywali prezentacje lub prezentacje
z głosem umieszczane na stronie internetowej, lektorzy zestawy ćwiczeń do
samodzielnego wykonania w domu, rozsyłane pocztą elektroniczną. Mimo
tak prostych form i technik edukacyjnych, część słuchaczy i tak nie potrafiła
z nich korzystać, w rezultacie nie uczestniczyli w zajęciach II semestru. Na
podstawie Pisma Okólnego nr 2 Prorektor UJ ds. rozwoju JUTW zwrócił
wszystkim słuchaczom większą część wpłaconych na semestr letni opłat
edukacyjnych.
Decyzja Rady Naukowo-Programowej JUTW z 15 maja 2020 r. określiła
wyjątkowe zasady naboru na nowy rok akademicki, umożliwiając powtórzenie roku wszystkim dotychczasowym słuchaczom, bez uwzględniania 3letniego limitu nauki, przesuwając jednocześnie rekrutację nowych osób
z czerwca na 1 września. Po raz pierwszy w historii Jagiellońskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku naboru na I rok kształcenia dokonano
wyłącznie za pomocą rekrutacji elektronicznej. Po raz pierwszy w historii
JUTW w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia miały się odbywać
w trybie zdalnym.
39. rok akademicki w JUTW został zainaugurowany w niecodziennej
formie nagrania transmitowanego w czasie rzeczywistym (streaming).
Bardzo szybko rozprzestrzeniająca się epidemia spowodowała, że w inauguracji – obok JM Rektora UJ, prof. dr. hab. Jacka Popiela oraz Prorektor UJ ds.
współpracy międzynarodowej – prof. dr hab. Doroty Malec – uczestniczyli
tylko pracownicy biura JUTW, z dyrektor Ewą Piłat, oraz wykładowczyni –
dr Iwona Sikorska z Instytutu Psychologii Stosowanej. Wykład inauguracyjny nosił tytuł Niezwykły umysł seniora. W roku akademickim 2020/2021
zajęcia rozpoczęło prawie 500 słuchaczy. Należy dodać, że liczba seniorów
uczestniczących w różnego rodzaju zajęciach edukacyjnych jest zmienna. Ta

prawidłowość dotyczy nie tylko wszystkich UTW, ale i klubów seniora,
centrów aktywności, projektów realizowanych z udziałem seniorów itd.
W Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku każdego roku przeciętnie
10 proc. słuchaczy rezygnuje z uczestnictwa w zajęciach z powodu chorób
własnych lub najbliższych, obowiązków rodzinnych (opieka nad wnukami
lub niesprawnymi członkami rodziny), rzadziej zmiany miejsca zamieszkania lub powrotu do pracy zawodowej. Na rok akademicki 2020/2021
zapisało się 528 osób, w zajęciach ostatecznie uczestniczyło 488. To
nadspodziewanie duża liczba, zważywszy na fakt, że zajęcia odbywały się
wyłącznie w formie zdalnej, wymagały od uczestników przynajmniej
podstawowych umiejętności informatycznych, posiadania sprawnego
sprzętu komputerowego, dostępu do internetu i akceptacji faktu, że
podstawowy cel uczestnictwa UTW, czyli systematyczny, osobisty kontakt
z rówieśnikami, dzięki któremu budowane są więzi społeczne, w warunkach
koniecznej izolacji nie został spełniony. Jagielloński Uniwersytet Trzeciego
Wieku jako jeden z nielicznych w kraju rozpoczął regularne zajęcia
edukacyjne w warunkach pandemii.
W roku akademickim 2020/2021 obniżono czesne ze 150 do 100 zł,
jednocześnie ograniczając ofertę edukacyjną do czterech głównych kursów
(kontynuacja z roku 2019/2020) i dziewięciu fakultetów. W formie zdalnej
funkcjonowało tylko 9 grup językowych. Nie zebrano wystarczającej liczby
chętnych, aby uruchomić grupę hiszpańską, francuską czy rosyjską.
Wszystkie zajęcia odbywały się w czasie rzeczywistym, prowadzone były
interaktywnie na platformie MS Teams. Mimo formy zdalnej, frekwencja na
mniej licznych zajęciach była prawie 100-procentowa, a na wykładach
ponad 80-procentowa.
Organizowane były dodatkowe wykłady (m.in. z zakresu edukacji
prozdrowotnej, poświęcone życiu i twórczości niedawno zmarłej Ewy
Demarczyk, z zakresu prawa spadkowego) oraz kilkanaście dodatkowych
seminariów z judaistyki. W formie zdalnej prowadzone były ćwiczenia
gimnastyczne, w których 2 razy w tygodniu systematycznie uczestniczyło
ponad 80 osób. Słuchacze kierunku „Chiny” uzyskali możliwość bezpłatnego
uczestnictwa w ćwiczeniach z zakresu chińskiej gimnastyki zdrowotnej
Luohan Qigong – odpowiedniej dla osób starszych. Spośród zaplanowanych
wycieczek edukacyjnych do skutku doszedł tylko – zorganizowany w okresie
pewnej ulgi od epidemii – wrześniowy, 3-dniowy wyjazd – obejście
historyków sztuki – na polsko-niemiecko-czeskie pogranicze, do Łużyc.
W roku 2020 po raz pierwszy nie zorganizowano spotkania opłatkowego dla
studentów-seniorów. W czasie trwania I semestru, ze względów epidemi109

cznych zrezygnowano z organizacji nawet edukacyjnych spacerów po
Krakowie w kilkoosobowym gronie.
Rok 2020 bardzo skomplikował funkcjonowanie Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wyeliminował z grona uczestników część
słuchaczy, którzy nie posiedli podstawowych kompetencji cyfrowych,
zmusił seniorów do przewartościowania myślenia nt. roli nowych
technologii w codziennym życiu. Jednocześnie jednak przyśpieszył pewne
nieuniknione procesy (m.in. wprowadzenie rekrutacji elektronicznej),
usprawnił pracę biura JUTW, wymuszając u słuchaczy załatwianie części
spraw biurowych za pomocą poczty elektronicznej i systematycznego
korzystania ze strony internetowej, dostosowania metod kształcenia
i codziennego funkcjonowania do okoliczności zewnętrznych, zmusił
zarówno pracowników JUTW, jak i słuchaczy, do opanowania nowych
programów i umiejętności informatycznych, co zawsze jest korzystne dla
rozwoju intelektualnego człowieka na każdym etapie życia.

oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi, a także Łotewski Instytut Syntezy
Organicznej z siedzibą w Rydze.
W 2020 r. zespół JCET kontynuował realizację drugiego strategicznego
projektu pt. Mechanizmy farmakoterapeutyczne, markery spektroskopowe
i nanomechanika dysfunkcyjnego śródbłonka w stłuszczeniu wątroby i w niewydolności serca; w poszukiwaniu narządowej specyficzności. Zakończenie
tego projektu, który uzyskał niemal 7 mln zł dofinansowania z Narodowego
Centrum Nauki w ramach programu SYMFONIA, planowane jest na początek
2021 r. W realizację projektu zaangażowani są trzej naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Małgorzata Barańska, prof. Stefan Chłopicki
(lider) oraz prof. Marek Szymoński.
W sumie w 2020 r. było realizowanych w JCET 48 projektów – głównie
finansowanych z programów Narodowego Centrum Nauki. Choć wiele
z realizowanych projektów to projekty niskobudżetowe, ich zdobycie jest
dla młodych pracowników naukowych JCET ważnym etapem ich kariery
naukowej, ułatwi im też staranie się o większe projekty w kolejnych latach
i świadczy też o rozwoju środowiska naukowego JCET. Wśród największych
projektów, na które JCET uzyskał dofinansowanie w 2020 r., należy
wymienić projekt prof. Stefana Chłopickiego pt. Endothelial profiling to
predict therapeutic activity or vascular toxicity of compounds in early
preclinical research dofinansowany kwotą 3,5 mln zł z programu FNP oraz
projekt dr. G. Zająca pt. Sondy CPL i RROA w badaniu struktury białek –
indukcja chiralności oraz nowe metody wzmacniania sygnału chiralooptycznego dofinansowany kwotą niemal 1,5 mln zł z programu OPUS (NCN).

www.utw.uj.edu.pl

11.1.4. Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Rok 2020 był dziewiątym pełnym rokiem funkcjonowania Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET), będącego pozawydziałową jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem działalności JCET jest
rozwijanie innowacyjnej, interdyscyplinarnej farmakoterapii śródbłonka
oraz ściany naczyń krwionośnych, w tym w szczególności rozwijanie badań
nad nowymi mechanizmami farmakoterapeutycznymi śródbłonka oraz
ściany naczyń krwionośnych, rozwijanie metodyki oceny śródbłonkowego
działania związków chemicznych oraz leków, a także profilowanie działania
farmakologicznego i właściwości farmakokinetycznych nowych związków
chemicznych, potencjalnych leków.

Publikacje i patenty
Pracownicy JCET opublikowali w 2020 r. 44 publikacje naukowe, które
w większości miały charakter interdyscyplinarny. Spośród 44 prac aż 41
zostało opublikowanych w czasopismach naukowych o punktacji ministerialnej wynoszącej 100 pkt. lub więcej. Wszystkie opublikowane prace
obejmowały współpracę JCET z przynajmniej jednym z następujących
wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydziałem Chemii, Wydziałem
Lekarskim, Wydziałem Farmaceutycznym, Wydziałem Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej lub Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.
W roku 2020 pojawiły się też kolejne zgłoszenia patentowe, wzmacniające portfolio praw własności intelektualnej JCET o kolejne pozycje.

Projekty badawcze
W 2020 r. zespół JCET zakończył realizację strategicznego projektu pt.
Farmakoterapia śródbłonka naczyniowego i aktywacji płytek krwi zależna od
prostacykliny, tlenku azotu i tlenku węgla – nowa strategia w zapobieganiu
przerzutowości nowotworowej. Przedsięwzięcie to było dofinansowane
z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego STRATEGMED (wartość dofinansowania ponad 20 mln zł). W jego
realizacji oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestniczyły także inne
jednostki: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
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Seminaria, wykłady i dni otwarte

i wielu innych krajów. MCB wraz z dwoma innymi instytutami UJ, JCET
i Solaris, prowadzi program szkolenia doktorantów w ramach Szkoły
Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodnich UJ i każdego roku rekrutuje około
25 studentów, przy czym około 30–40% to studenci z zagranicy.
Jednym z bardzo ważnych elementów funkcjonowania Centrum jest
umiędzynarodowienie grup badawczych. Od 2016 roku w MCB działają trzy
grupy badawcze kierowane przez zagranicznych naukowców, w tym grupa
Max’a Planck’a utworzona w MCB na podstawie porozumienia pomiędzy UJ
a Towarzystwem Max’a Planck’a. Około jedna trzecia osób prowadzących
badania w MCB to obcokrajowcy pochodzący m.in. z Japonii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Rosji, Indii, Niemiec i in., dlatego językiem roboczym w Centrum
jest język angielski.
Warto podkreślić, że praca naukowców z MCB została doceniona
w 2020 roku m.in. poprzez przyznanie indywidualnych i grupowych Nagród
Miasta Krakowa.

W 2020 roku kontynuowano organizację cyklu interdyscyplinarnych
wykładów JCET, które wygłaszają znakomici prelegenci z międzynarodowych ośrodków naukowych. W tym okresie zorganizowano kolejnych 7
wykładów otwartych JCET dla społeczności akademickiej. W sumie od
początku działalności JCET do końca 2020 roku zorganizowano już 124
wykłady.
www.jcet.eu

11.1.5. Małopolskie Centrum Biotechnologii
Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB) to działające w ramach
Uniwersytetu Jagiellońskiego międzynarodowe centrum badawcze utworzone w 2014 roku w celu zwiększenia potencjału naukowo-badawczego
Uniwersytetu. Celem MCB jest konkurowanie z najlepszymi instytucjami
badawczymi w Europie i na świecie. W Centrum działa kilkanaście grup
badawczych prowadzących badania naukowe w zakresie tematycznym
definiowanym przez kontinuum gen–struktura–funkcja. Grupy w szczególności działają w obszarach bioinformatyki, genetyki, biologii strukturalnej, wirusologii, biologii molekularnej roślin i sygnalizacji komórkowej.
Wspierane są przez pracownie usługowe (ang. core facilities), do których
należy Centrum Genomiki, Pracownia Krystalizacji Białek, Pracownia Proteomiki i Spektrometrii Mas, Pracownia Obrazowania Mózgu oraz Zwierzętarnia. Pracownie dysponują wykwalifikowaną kadrą i oferują swoje usługi
zarówno dla grup badawczych funkcjonujących w obrębie MCB, jak i sąsiednich wydziałów, a także podmiotów zewnętrznych, w tym jednostek
naukowych i firm. Dzięki uruchomieniu w sąsiadującym budynku synchrotronu, Krajowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej, MCB uzyskało
dostęp do najnowocześniejszych urządzeń z zakresu biologii strukturalnej.
W celu utrzymania jakości badań na najwyższym międzynarodowym
poziomie, działania wszystkich grup badawczych są regularnie weryfikowane przez Międzynarodowy Komitet Doradczy, w skład którego wchodzą
uznani naukowcy z kraju i zagranicy. Wysoki poziom badań w MCB potwierdza niezmiennie wysoki poziom sukcesu w pozyskiwaniu środków na
badania w ramach konkursów krajowych i międzynarodowych, jak również
osiągnięcia w zakresie publikacji w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych. Międzynarodowy skład autorów publikacji MCB,
wskazuje na szeroki zakres współpracy naukowców MCB na całym świecie,
w tym z jednostkami z Wielkiej Brytanii, USA, Japonii, Niemczech, Australii

Projekty
W 2020 roku w MCB realizowano ponad 70 projektów badawczych.
Granty finansowane były głównie ze środków Narodowego Centrum Nauki
(m.in. MAESTRO, SYMFONIA, OPUS, SONATA, SONATA BIS, MINIATURA),
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (First Team, Team, Team Tech Core Facility,
Homing) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Mikrobiom, Epigenom i in.) we współpracy z przedsiębiorcami. Wartym podkreślenia jest fakt,
że MCB udało się pozyskać prestiżowe granty z takich źródeł jak środki Unii
Europejskiej H2020, MNiSW (NAWA) oraz EMBO. Szczególnie dużym
osiągnięciem było uzyskanie przez naukowca z MCB pierwszego w Polsce
grantu ERC Consolidator Grant z zakresu life science.
Laboratoria i nowoczesna aparatura badawcza MCB były wykorzystywane do prowadzenia badań naukowych zarówno przez pracowników
i doktorantów MCB, jak i naukowców z innych wydziałów UJ, oraz spoza
Uniwersytetu (ponad 150 zleceń prac badawczych).
Zatrudnienie, publikacje i zgłoszenia patentowe
Na koniec 2020 roku w MCB zatrudnione były 132 osoby. Koszty
wynagrodzeń dla 71 etatów pokryte zostały z budżetu pozyskanych
projektów badawczych. Spośród 132 etatów, 77 stanowiły stanowiska naukowe, 40 techniczne i 15 administracyjnych. W 2020 roku pracownicy MCB
opublikowali 126 publikacji naukowych z afiliacją MCB, w tym 11 za 200
111

punktów (zgodnie z punktacją MEiN). Ponadto, uzyskano 2 polskie patenty
(UPRP).

Wypożyczenia
W 2020 roku wypożyczono 28 obiektów do instytucji muzealnych:
w drodze 6 użyczeń na wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie,
Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Krakowa.

Kultura i środowisko pracy
Bardzo ważnym elementem funkcjonowania MCB jest rozwijanie
kultury „tak, mogę” („can do” attitude), dzielenie się sprzętem i wyposażeniem oraz stosowanie najlepszych praktyk badawczych. MCB wdrożyło
prężnie działającą serię seminariów, na których wszyscy naukowcy
i doktoranci prezentują regularnie wyniki swoich badań, co pozwala na
uzyskanie konstruktywnej informacji zwrotnej w celu ich udoskonalenia.
Centrum gościło również wielu międzynarodowych prelegentów, którzy
reprezentują najwyższy światowy poziom naukowy.

Konserwacje
W Muzeum UJ w obrębie działu Głównego Konserwatora działają
następujące pracownie konserwatorskie: pracownia konserwacji dzieł
sztuki, pracownia konserwacji dawnych instrumentów naukowych i zegarów oraz pracownia konserwacji mebli ze stolarnią.
W 2020 roku pracami konserwatorskimi w różnym zakresie objęto:
numizmaty (1 331), fotografie (901), pozostałe działy (63). Przygotowano
28 obiektów na wypożyczenia i opracowano dokumentację ich stanu zachowania.

Pandemia a MCB
W roku pandemii MCB podjęło szereg działań praktycznych i edukacyjnych mających na celu wsparcie społeczeństwa, tj. udzielenie pomocy
w przeprowadzaniu testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w początkowej fazie pandemii, pomoc w zrozumieniu rozprzestrzeniania się
koronowirusa w przestrzeni miejskiej, publikacje i wystąpienia mające na
celu przybliżenie i wyjaśnienie kwestii związanych z koronawirusem
z naukowego punktu widzenia i wiele innych.

Wydawnictwa Muzeum UJ
Książki, katalogi wystaw:
1. Anna Jasińska, Artur Jasiński, Stare Kolekcje – Nowa Architektura.
Problemy modernizacji kolekcjonerskich muzeów sztuki, Warszawa 2020
2. Jolanta Pollesch, Bartłomiej Makowiecki, Magdalena Kunińska, Róża
Książek-Czerwińska, Julianna Karp, Piotr Jamski, Agata Dworzak,
Andrzej Betlej (red.), Zapomniane dziedzictwo: zbiór odlewów gipsowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019
3. Małgorzata Taborska: Rzecz o zegarach słonecznych…. About sundials…
katalog kolekcji Muzeum UJ, Kraków 2020
4. Joanna Ślaga, Natalia Bahlawan, Marta Piszczatowska, Hubert Kowalski,
Magdalena Muskała, Marek Bukowski, Marta Szaszkiewicz: Treasure
Houses of Polish Academic Heritage, Warszawa 2020

www.mcb.uj.edu.pl

11.1.6. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pracownicy
Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło ogółem 66 pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (62,25 etatów).
Nabytki zbiorów

Rozdziały w książkach
1. Antoni Jackowski, Małgorzata Taborska: Wystawa Geografia polska
tradycja i współczesność [w:] Przemysław Śleszyński (red.): Badania
geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Warszawa 2020. Wydawnictwo Sejmowe, s. 11-43
2. Ewa Wyka, Scientific Heritage – How to Understand and Study It? [w:]
47th Conference of CIMUSET, Voices of Traditions for a Sustainable
Future, 2020, s.109-115;, ISBN: 978-2-491997-08-3, organizator konferencji: International Council of Museums, International Committee for
Museums and Collections of Science and Technology (CIMUSET). Kyoto,

W drodze daru przyjęto krzyż procesyjny z przeznaczeniem do celów
dydaktycznych, reprodukcję rysunku autorstwa Ignacego Wróblewskiego
z 1908 r., portret rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszka Gabryla
oraz 35 instrumentów pomiarowych.
Zakupiono globusy firmy Felkl, wagę analityczną oraz portret Józefa
Łepkowskiego autorstwa Włodzimierza Tetmajera.
Łącznie przyjęto 40 obiektów.

112

1-7 IX 2019, wydawnictwo Maroc Telecom Museum, red. Echcherki
Dahmali, Rabat 2020

12. Joanna Ślaga, Marta Szaszkiewicz, Muzeum uczelniane – muzeum
w uczelni. Strażnicy dziedzictwa akademickiego według uregulowań
prawnych i praktyki. Muzealnictwo 62 (artykuł przyjęty do publikacji
w 2021)

OPUSCULA MUSEALIA, 2020, vol. XXVI
Artykuły naukowe
1. Anna Jasińska, Artur Jasiński, Muzeum Susch, Muzealnictwo, z. 61,
s. 200–214
2. Anna Lohn: Czy skutecznie docieramy do naszych słuchaczy? Badania na
podstawie zajęć ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku
prowadzonych w Muzeum UJ, Opuscula Musealia (w druku)
3. Małgorzata Taborska: Antique Globes in Poland, 1480–1860 : A new
inventory, Journal of the International Map Collector`s Society (IMCoS
Journal), 2020, z. 161, s. 18–29
4. Małgorzata Taborska: Złoty Globus Jagielloński ze zbiorów Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego – niezwykły obiekt z fascynującą historią.
Opuscula Musealia 2020, z. 27 (w druku)
5. Włodzimierz Kisza, Jarosław Bodzek, Znalezisko olbijskiego „asa”
w Ostroladowiczach na Białorusi. Opuscula Musealia 2020, z. 27 (w druku)
6. Anna Głowa, Joanna Sławińska, The Collection of Late Antique Textiles
from Egypt Acquired in 1893 by the Archaeological Cabinet of the
Jagiellonian University in the Context of the Early Interest in “Coptic”
Weaving [w:] Collecting Antiquities from the Middle Ages to the End of
the Nineteenth Century (materiały konferencyjne) [ w druku]
7. Małgorzata Taborska, Marcin Banaś: The Jagiellonian Globe as a mechanical armillary sphere – history, construction, operation. Der
Globusfreund (w druku)
8. Ewa Wyka, Recenzja: Marek Górlikowski, Noblista z Nowolipek. Józefa
Rotblata wojna o pokój., Analecta R. XXVIII: 2019, z. 2, s. 159-162
9. Ewa Wyka, The World Inventory of Historical Scientific Instruments – The
Polish Contribution, Kwartalnik Historii Nauki I Techniki, T. 65, 2020, nr
1, s. 81–99, DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.005.11621
10. Katarznya Zięba: Muzea uczelniane i kolekcje na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poszukiwanie nowych regulacji w Konstytucji dla
nauki, „Muzealnictwo” nr 61, 2020 (K. Zięba).
11. Joanna Ślaga: głos w dyskusji [w:] Turystyka kulturowa vol. 4 2020,
Pytanie 91: Potencjał muzeów uczelnianych w turystyce kulturowej.
Jaki potencjał kryje się w muzeach uczelnianych dla turystyki
kulturowej; Joanna Ślaga, Paweł Plichta

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Artykuły popularno-naukowe
Maria Gajek, Il Museo della Jagiellonian University di Cracovia – una storia
secolare. https://www.universityheritage.eu/en/the-jagiellonian-university-museum-collegium-maius-in-krakow/
Grazyna Grzechnik Correale, Wielotysięczny zbiór fotografii Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Alma Mater numer specjalny 217/2020,
s. 126-131
Małgorzata Taborska: Globus Jagielloński z kolekcji Muzeum UJ. Alma
Mater 2020, z. 217, s. 112-119
Małgorzata Taborska: Il Globo Jagellonico del Museo Universitario di
Cracovia Un tesoro del Cinquecento. University Heritage Patrimonio
Culturale in Rete, z. 2 https://www.universityheritage.eu/il-globojagellonico-del-museo-universitario-di-cracovia/
Małgorzata Taborska: The Jagiellonian Globe. 16th century historical
treasure from Jagiellonian University Museum in Kraków. University
Heritage
Patrimonio
Culturale
in
Rete,
z.
2.
https://www.universityheritage.eu/en/the-jagiellonian-globe-of-theuniversity-museum-in-krakow/
Joanna Ślaga: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasie pandemii,
Alma Mater nr 218
Joanna Ślaga: Ewidencjonowanie zbiorów pomocniczych w muzeach.
(artykuł poseminaryjny przyjęty przez NIMOZ do publikacji w 2021)

Noty katalogowe
1. Marcin Banaś, Astrolabium Ludolfa de Scicte, Katalog wystawy,
Friedberg (w druku)
2. Beata Frontczak, 2 noty do publikacji Anny Szkarłat: Serwis sułtański.
Unikatowy zabytek. Dyplomacja i fascynacja, fakty i tajemnice.
3. Grazyna Grzechnik-Correale, 50 not do fotografii wybranych do
kolejnego tomu „Ikonografii Krakowa” publikacji MN w Krakowie
4. Anna Jasińska, dwie noty do katalogów wystaw na Zamku Królewskim
w Warszawie (w druku)
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5. Róża Książek-Czerwińska, Model anatomiczny mężczyzny typu
„ecorche” w: katalogu wystawy – Geniusz baroku1689–1775 – red.
Andrzej Betlej, Tomasz Zaucha,
6. Małgorzata Taborska, Noty w katalogu wystawy w Muzeum Narodowe
w Warszawie, oddział w Nieborowie 3 szt: Vincenzo Coronelli, globus
Ziemi, globus nieba (w druku),
7. Ewa Wyka, 21 not książek z biblioteki naukowej Stanisława Augusta i 6
przyrządów naukowych ze zbiorów Muzeum UJ oraz esej do katalogu
wystawy realizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie: Biblioteka
Stanisława Augusta (druk 2021).

naukowa Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych Dziedzictwo
Akademickie dla przyszłości nauki, Kielce, 22-23.10.2020 r.,
7. Joanna Ślaga: Kierunki rozwoju muzeów i kolekcji uczelnianych. Konferencja naukowa Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych Dziedzictwo
Akademickie dla przyszłości nauki, Kielce, 22-23.10.2020 r.,
8. Joanna Ślaga, Żaneta Kubic: Elektroniczna ewidencja i opracowanie
zbiorów akademickich. Jak specyfika obiektów i organizacja jednostki
determinuje konstruowanie bazy danych. Konferencja naukowa Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych Dziedzictwo Akademickie dla przyszłości nauki, Kielce, 22-23.10.2020 r.,
9. Wioletta Kolbusz-Lasa: Potencjał muzeów uczelnianych a programy
nauczania w szkołach. Konferencja naukowa Stowarzyszenia Muzeów
Uczelnianych Dziedzictwo Akademickie dla przyszłości nauki, Kielce, 2223.10.2020 r.

Publikacje inne:
1. Kalendarz Muzeum UJ na rok 2021.(850 szt.),
2. Folder informacyjny o Muzeum (wydawany w języku polskim,
angielskim, niemieckim i rosyjskim). Łącznie 5.000 egz.,
3. „Grzegorz Zygier Twoone Next” – katalog w wersji online.

Odczyty
1. Anna Lohn, „Pyszne młodopolskie głowy”. Portrety profesorskie Leona
Wyczółkowskiego, wykłady dla studentów Uniwersytetu Trzeciego
Wieku,
2. Anna Lohn, Łukasz Pieróg: Tradycje świąteczne na Uniwersytecie,
wykład popularnonaukowy w ramach wydarzenia online „Wigilia
Instytutu Psychologii”, 17.12.2020 r.,
3. Ewa Wyka: Instrumenty i modele dydaktyczne w matematyce,
Seminarium z historii matematyki, Pracownia Historii Matematyki,
Instytut Matematyki UJ, Kraków, 13.01.2020 r.,
4. Joanna Ślaga: Universeum Voices During COVID–19: Reconnecting
Online #2,
5. Maciej Kluza: Academic Heritage Day, 19.10.2020 r.,
6. Katarzyna Zięba: „Muzea uczelniane a budowanie wizerunku szkoły
wyższej” dla studentów I roku SUM na kierunku relacje międzykulturowe w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ, 29.04.2020 r.
7. Jolanta Pollesch: Portret Marii Pusłowskiej Jana Matejki, ze zbiorów
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius – odsłonić
niewidzialne w ramach sesji: Analiza chemiczna w ochronie zabytków
4.12.2020 r.

Wystąpienia na konferencjach
1. Maciej Kluza, Marcin Banaś: Travelling exhibitions from the Jagiellonian
University in Kraków, 29th Annual MUT Meeting, Bistra, Słowenia, 2224.01.2020 r.,
2. Maciej Kluza, Marian Smoluchowski (1872-1917). Romantyk nauki,
współtwórca nowoczesnej fizyki statystycznej. Konferencja naukowa
Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych Dziedzictwo Akademickie dla
przyszłości nauki, Kielce, 22-23.10.2020 r.,
3. Anna Lohn, Łukasz Pieróg: Niech nas lajkują i komentują. Budowanie
społeczności akademickiej przez muzeum uczelniane w sieci. Konferencja naukowa Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych Dziedzictwo
Akademickie dla przyszłości nauki, Kielce, 22-23.10.2020 r.,
4. Małgorzata Taborska: Instrumenty miernicze z zasobu Klasztoru oo.
Dominikanów w Krakowie „Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów.
Nowe studia” Kraków, 15-17.10.2020 r. W ostatniej chwili przeniesiona
na 2021 rok z uwagi na pandemię COVID–19 (prezentacja gotowa),
5. Ewa Wyka: Niedocenione dziedzictwo nauki. Rys historyczny, próba
interpretacji, konferencja: Trudne dziedzictwo, Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Białystok, 11-13.03.2020 r.,
6. Katarzyna Zięba: „Muzeum jako laboratorium. Kilka uwag o działalności
badawczej i dydaktycznej muzeów i kolekcji uczelnianych”. Konferencja
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Projekty badawcze

Plus ratio quam vis – „Wielcy uczeni – bohaterowie wiedzy” – projekt z konkursem naukowo-kulturowym w ramach współpracy z Akademią Żakowską.

Kompleksowe badania najstarszych klisz fotograficznych ze zbiorów
Muzeum UJ. Grant realizowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki umowa 0023/NPRH3/H11/82/2014 (2014-2019 r.).
Narodowy inwentarz historycznych przyrządów naukowych. Udział
w grancie Instytutu Historii Nauki PAN (proj. Nr 2017/25/B/HS3/01829).
Opracowanie historyczno-artystyczne portretów ksień benedyktynek
ormiańskich ze Lwowa, Kraków 2020 mps (w ramach projektu konserwatorskiego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, dla Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich).

Zorganizowane wystawy czasowe
W 2020 roku Muzeum zorganizowało 2 wystawy czasowe. Ograniczenie
działalności ekspozycyjnej było wynikiem pandemii. Planowane wydarzenia
zostały odsunięte w czasie lub rozpoczęto przygotowania do zaprezentowania ich w wersji cyfrowej. Wystawy, które miały miejsce:
 „Grzegorz Zygier Twoone Next”. Wystawa zorganizowana przez
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Związek Polskich Artystów
Fotografików,
 Wystawa plakatu muzealnego w piwnicach.

Działalność w sieciach krajowych i międzynarodowych
Działalność obejmuje nie tylko członkostwo, ale i aktywną reprezentację oraz stały udział w projektach naukowych i popularyzatorskich,
w realizacji i koordynacji przedsięwzięć istotnych dla środowiska, a tym
samym naszej jednostki. Obejmuje działalność w sieciach: Universeum.
Icom, (Umac, Cimuset) Coimbra Group, Stowarzyszenie Muzeów
Uczelnianych, Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych oraz sojuszu UNA Europa.
UNA Europa – kontynuacja działań związanych z udziałem w sojuszu
UNA Europa i realizacja bieżących spraw dotyczących partycypacji Muzeum
UJ w programach z zakresu Cultural Heritage (członkostwo w zespole
Jagiellonian University Cultural Heritage Self-Steering Committee):
 prace w ramach projektu „Phoenix” kierowanego przez Université
Paris 1 Sorbonne, dedykowanego strategiom udostępniania dziedzictwa kulturowego uniwersytetów partnerskich UNA EUROPA,
 “Managing issues in running university museums and collections”
UNA Europa Seed funding (aplikacja przyjęta),
 Local museums and European identities: heritage as a practice of
belonging in Europe (aplikacja przyjęta).

Zwiedzanie Muzeum UJ
W 2020 roku wystawy stałe odwiedziło 9 790 zwiedzających, czyli
ponad 45 tysięcy zwiedzających mniej niż w latach ubiegłych.
Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią COVID-19 nie realizowano
innych wydarzeń skierowanych do publiczności. Był również ograniczony
dostęp do dziedzińca Collegium.
Zestawienie frekwencji
Wejścia do Muzeum
w tym:
 bilety ulgowe
 bilety normalne
 pakiety, lekcje muzealne i warsztaty
 wejścia bezpłatne:
o w tym wejścia w dniu bezpłatnym
RAZEM

9 790
3 310
3 019
306
2 952
2 381
9 790

Muzeum UJ było niedostępne dla publiczności częściowo lub w pełni
w miesiącach marcu, kwietniu, maju, czerwcu, listopadzie i grudniu.

Lekcje muzealne
Lekcje muzealne w Muzeum UJ prowadzone są od roku 2006 przez
pracowników Działu Oświatowego oraz Działu Zbiorów Muzealnych. W roku
2020 przeprowadzono ich łącznie 32 w dwóch kategoriach tematycznych:
tropem historii i tropem nauki. Ponadto współrealizowano dwa konkursy
edukacyjne: U źródeł wiedzy (Żaczek) – IX edycja konkursu wiedzy o uniwersytecie średniowiecznym współrealizowana z Akademią Żakowską oraz
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Frekwencja odwiedzających w stałych ekspozycjach Muzeum
w roku 2020
3500
3000

2 844

znajdowała się na etapie zamawiania części front-end’u oraz projektowania
dalszych komponentów optycznych. Dzięki przyznanej przez Ministerstwo
Nauki dotacji, możliwe będzie w kolejnych latach rozbudowanie hali NCPS,
w której znajdzie się linia SOLCRYS, przeznaczona do badań strukturalnych.
Łącznie – mimo trwającej pandemii – w dwóch otwartych naborach
wniosków o dostęp do infrastruktury zgłoszono 170 aplikacji, co jest istotnym wzrostem w stosunku do roku poprzedniego. Międzynarodowa Komisja Oceniająca, złożona z naukowców z całego świata, zaakceptowała 123
wnioski. W trzecim roku od udostępnienia synchrotronu, zostało opublikowanych 8 publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych. Pojawiła się
także pierwsza publikacja z badań przeprowadzonych na kriomikroskopie
elektronowym, który został udostępniony użytkownikom zaledwie rok
wcześniej. Również zespół naukowy SOLARIS pracował nad swoimi badaniami. W efekcie nazwiska naszych naukowców znalazły się w 24 publikacjach, często w prestiżowych czasopismach. Po raz pierwszy w 2020 roku
Centrum włączyło się także w organizację kształcenia w ramach Szkoły
Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ.
W roku 2020 NCPS SOLARIS pozyskał środki na dwa ważne projekty.
Dofinansowanie zakupu kriomikroskopu elektronowego do badań przemysłowych. W trakcie tego roku udało się nie tylko zakupić i zamontować, ale
także uruchomić unikatowy w skali Polski kriomikroskop Glacios. Natomiast
fundusze uzyskane z unijnego programu Horyzont 2020 pozwolą na zrealizowanie międzynarodowego projektu „Sylinda”. Liderem przedsięwzięcia
jest NCPS SOLARIS, partnerami zaś synchrotron ALBA (Hiszpania) oraz dwie
uczelnie: Hochschule Niederrhein i Uniwersytet w Bonn. Działania, które
zostaną podjęte przez konsorcjum, mają zachęcić przemysł do korzystania
z infrastruktury badawczej SOLARIS.
Pandemia częściowo wymusiła pracę zdalną Centrum, ale także sprawiła, że zostały otwarte możliwości, aby użytkownicy wykonywali pomiary
na liniach oraz na mikroskopie za pomocą zdalnego dostępu. Pandemiczne
obostrzenia spowodowały, że większość cyklicznych wydarzeń, które były
planowane nie mogła odbyć się na żywo. Jednakże szereg konferencji
przeprowadzono w formie online. A najistotniejszym organizowanym przez
SOLARIS wydarzeniem, była konferencja Joint Meeting of Polish Synchrotron
Radiation Society and SOLARIS Users – pierwsze w historii spotkanie
użytkowników Centrum SOLARIS. Konferencja odbyła się w dniach 9–11
września za pośrednictwem innowacyjnej platformy wirtualnej.

3 086

2500
2000
1 347

1500

948

1000
500
0

369
0

0

211

640

332

13

0

www.maius.uj.edu.pl

11.1.7. Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego
SOLARIS
Podstawową misją Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS (NCPS SOLARIS) jest projektowanie, tworzenie i udostępnianie stanowisk do prowadzenia badań z wykorzystaniem unikalnych
metod doświadczalnych, bazujących na właściwościach promieniowania
synchrotronowego oraz narzędzi, jakimi są kriomikroskopy.
W 2020 roku Centrum udostępniało naukowcom dwie linie badawcze
PEEM/XAS oraz UARPES, oferujące trzy techniki badawcze. Jednym z najważniejszych wydarzeń – jeśli chodzi o rozwój infrastruktury – było zakończenie prac nad trzecią linią pn. PHELIX oraz udostępnienie jej dla użytkowników w jesiennym naborze wniosków. Jednocześnie budowane było pięć
kolejnych linii: na podczerwień – SOLAIR, krystalograficzna – SOLCRYS,
POLYX – linia do multimodalnego obrazowania rentgenowskiego oraz wykorzystująca delikatne promieniowanie rentgenowskie – SOLABS, a także
DEMETER – działająca na promieniowaniu o zmiennej polaryzacji.
W połowie roku zakończono instalację brakujących elementów sekcji
front-end’u dla linii badawczej SOLABS, na której pierwsi użytkownicy (tzw.
friendly users) pojawią się już w zimie 2021 r. Także na linii DEMETER trwały
prace konstrukcyjne wszystkich zakupionych wcześniej części, co pozwoliło
na zakończenie jej budowy w pierwszym kwartale 2021 r. Linia SOLAIR

www.synchrotron.uj.edu.pl
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Edukacji Narodowej. W 2020 roku Zaświadczenie uzyskania kwalifikacji
pedagogicznych do pracy nauczycielskiej odebrało 187 osób.
Funkcję dyrektora Studium Pedagogicznego UJ pełni dr Jerzy Lackowski
(w latach 1990–2002 wojewódzki kurator oświaty w Krakowie). Zastąpił on
dr hab. Kazimierę Pacławską, kierującą Studium od momentu jego reaktywowania w 1991 roku, autorkę oryginalnej koncepcji pracy jednostki.
Zespół nauczycieli akademickich SPUJ w roku 2020 tworzyło 10 osób.

11.1.8. Studium Pedagogiczne UJ
Informacja ogólna
Powołane uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1991 roku
Studium Pedagogiczne jest kontynuatorem działań jednostki UJ, zajmującej
się kształceniem nauczycieli w latach 1921–1952.
Studium Pedagogiczne jest pozawydziałową, dydaktyczną jednostką
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykonującą zadania związane z uzyskiwaniem przez studentów przygotowania pedagogicznego, określonego
w treści § 2 pkt 2) obowiązującego rozporządzenia MEN z 1.08.2017 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Bezpośrednio w Studium Pedagogicznym studenci realizują zajęcia bloku
przygotowania ogólnonauczycielskiego, a w jednostkach prowadzących
studia kierunkowe mają możliwość zaliczania zajęć bloku dydaktycznego.
Oprócz tych zajęć studenci muszą zaliczyć praktykę pedagogiczną
(psychologiczno-pedagogiczną oraz przedmiotową, dydaktyczną). Program
zajęć umożliwiających studentom uzyskanie uprawnień pedagogicznych jest
zgodny z obowiązującym od 1.10.2019 r. standardem kształcenia przyszłych
nauczycieli, określonym w treści załącznika nr 1 do rozporządzenia MNiSW
z 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela. Zastąpił on obowiązujący od 1.10.2012 r.
standard kształcenia przyszłych nauczycieli (określony w treści rozporządzenia MNiSW z 17.01.2012 r.). Trzeba zaznaczyć, że jego wprowadzenie
wymagało całkowitej zmiany wcześniej obowiązującego programu zajęć
przygotowania pedagogicznego. Fundamentalną zmianą było odejście od
możliwości uzyskiwania uprawnień do poszczególnych etapów szkolnej
edukacji. Obecnie każdy student zainteresowany uzyskaniem uprawnień do
pracy w systemie oświaty musi zostać przygotowany do prowadzenia zajęć
w każdym typie szkoły. Trzeba podkreślić, że udało się wprowadzić nowe
standardy bezkolizyjnie. Równocześnie w roku akademickim 2020/2021
w ofercie były również zajęcia dla studentów, którzy rozpoczęli przygotowanie pedagogiczne wcześniej (przed wejściem w życie standardu z 2019 r.),
zgodnie ze standardami z roku 2012.
Studenci, którzy pozytywnie sfinalizują wszystkie zajęcia tworzące
zbiór przedmiotów przygotowania pedagogicznego mogą otrzymać dyplom
– Zaświadczenie uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej. Zaświadczenia takie, wydawane po ukończeniu studiów kierunkowych, mają status dokumentu potwierdzającego nabycie nauczycielskich
uprawnień zawodowych, zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez Ministra

Działalność dydaktyczna
Głównym zadaniem Studium jest praca dydaktyczna, prowadzona
w zakresie przygotowania pedagogicznego (nauczycielskiego) studentów
zainteresowanych wykonywaniem w przyszłości nauczycielskiej profesji. Jej
celem jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z psychologii,
pedagogiki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia i praktyką pedagogiczną, niezbędnych dla skutecznego
wykonywania w przyszłości nauczycielskich zadań.
Trzeba podkreślić, że program zajęć w SP UJ jest mocno zakorzeniony
w szkolnej rzeczywistości, dzięki czemu absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmując pracę nauczycielską unikają „szoku adaptacyjnego”.
Taką konstrukcję zajęć ułatwia – bogate w sukcesy – doświadczenie pracy
nauczycielskiej w systemie oświaty naszych pedagogów, jak również bliska,
bieżąca współpraca z placówkami oświatowymi.
Szczegółowe zasady organizacji zajęć oraz informacje przydatne
studentom, zainteresowanym uzyskaniem uprawnień nauczycielskich,
znajdują się na stronie internetowej Studium Pedagogicznego UJ. Obok
oferty zawierającej zajęcia niezbędne do uzyskania uprawnień pedagogicznych SP UJ proponuje zainteresowanym studentom możliwość uczestnictwa
w dodatkowych zajęciach warsztatowych. W Studium studenci mogą
korzystać z czytelni, w której mają do dyspozycji bogatą ofertę literatury
przydatnej osobom zainteresowanym przyszłą pracą nauczycielską, w tym
kompletny zestaw wydawanych w Polsce czasopism o tematyce edukacyjnej.
Dążymy do tego, aby nauczyciel – absolwent Uniwersytetu
Jagiellońskiego był osobą:
 w pełni przygotowaną do pracy w szkole zarządzającej wiedzą,
 bardzo dobrze przygotowaną merytorycznie (kierunkowo),
 potrafiącą popularyzować wiedzę związaną z nauczanym przedmiotem,
 autentycznie dobrze wykształconą, zasługującą na miano „erudyty”,
 rozumiejącą, że najważniejszym jej zadaniem jest rozbudzanie
zainteresowań uczniów,
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Podsumowanie

dla której najważniejszy jest wszechstronny rozwój ucznia,
otwartą na potrzeby drugiego człowieka, życzliwą,
krytyczną, prawą, samodzielną,
kreatywną, ciągle doskonalącą jakość swojej pracy,
potrafiącą kształtować wśród uczniów postawy obywatelskie i patriotyczne,
szanującą drugiego człowieka i kształtującą wśród swoich uczniów
postawy szacunku dla każdego człowieka.
W zajęciach przygotowania pedagogicznego w roku akademickim
2020/21 uczestniczyło 650 studentów z 12 wydziałów Uniwersytetu
Jagiellońskiego i z Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Z możliwości uzyskiwania kwalifikacji pedagogicznych w SP UJ
korzystają również doktoranci.

W 2020 roku nauczyciele akademiccy SP UJ kontynuowali wcześniej
podjęte przedsięwzięcia, jak też aktywnie uczestniczyli w pracach związanych z przygotowaniem i wdrażaniem nowego modelu kształcenia przyszłych nauczycieli i doskonalenia czynnych nauczycieli. Efektem prac powołanego przez MNiSW oraz MEN zespołu jest nowy standard kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, obowiązujący od
1.10.2019 r., jak również projekt nowego rozporządzenia w sprawie
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Główny wysiłek nauczycieli akademickich SP UJ związany był jednak ze
skutecznym realizowaniem zajęć przygotowania pedagogicznego w kontekście zadań czekających na przyszłych nauczycieli w szkołach (placówkach oświatowych). Trzeba podkreślić, że nauczyciele akademiccy SP UJ
bardzo dobrze radzili sobie z prowadzeniem zajęć w trybie zdalnym, stosując przydatne w tej formie pracy metody dydaktyczne, w tym różnorakie
metody aktywizujące. Prowadzone na bieżąco monitorowanie i analizowanie przebiegu zajęć pozwala na modyfikowanie ich szczegółowego programu oraz organizacji pod kątem bardziej efektywnej realizacji założonych
celów uczenia się (w tej materii istotne znaczenie ma bieżąca współpraca
z dyrektorami szkół i nauczycielami – naszymi absolwentami).

Liczba studentów biorących udział w roku akademickim
2020/2021 w zajęciach przygotowania pedagogicznego
wg wydziałów/jednostek
Filologiczny

178

Historyczny

139

Chemii

98

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

www.sp.uj.edu.pl

62

Geografii i Geologii

45

11.2. Jednostki międzywydziałowe

Biologii

43

11.2.1. Centrum Badań Ilościowych nad Polityką

Filozoficzny

34

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stos.

W roku akademickim 2019/2020 Centrum Badań Ilościowych nad
Polityką (CBIP) kontynuowało projekty badawcze w sześciu podstawowych
kierunkach: teoria wyboru społecznego, matematyczne aspekty systemów
wyborczych, siła głosu w systemach opartych na głosowaniu ważonym,
wielopoziomowość systemu wyborczego oraz analiza sieciowa decyzji
sądowych. Rozpoczęło również projekty w nowych obszarach zainteresowań badawczych, jak analiza przemówień parlamentarnych i programów
partyjnych z zastosowaniem metod przetwarzania języka naturalnego.
Wyniki badań prowadzonych w Centrum były publikowane w renomowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych, m.in. w Public Choice
i Mathematical Social Science, oraz prezentowane na uznanych
konferencjach międzynarodowych (m.in. AAAI 2021, IJCAI 2021, SING 16,
GAMES 2020, 31st European Conference on Operations Research).

20

Matematyki i Informatyki

13

Polonistyki

10

Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

3

Studiów Międzynar. i Politycznych

3
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* Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
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W kończącym się roku akademickim Centrum realizowało cztery
projekty badawcze finansowane przez NCN: Wzory wyborcze: efekty polityczne wybranych systemów wyborczych w perspektywie ilościowej (OPUS, nr
2019/35/B/HS5/03949, kierownik: dr Dariusz Stolicki), Konstytucjonalizacja polityki jako narzędzie kontroli i równowagi w ujęciu porównawczym
(OPUS, nr 2018/31/B/HS5/02637, kierownik: dr. hab. Paweł Laidler,
prof. UJ), Ścieżki sukcesu, drogi odwrotu – wzorce kariery wyborczej i cyrkulacji elit w polskim wielopoziomowym systemie rywalizacji wyborczej (OPUS,
nr 2016/21/B/HS5/00437, kierownik: dr hab. Jarosław Flis, prof. UJ) oraz
Problem izomorfizmu elekcji (PRELUDIUM, nr 2018/29/N/ST6/01303, kierownik: mgr Stanisław Szufa), a także projekt rozbudowy infrastruktury
bazodanowej, finansowanego z konkursu DIALOG MNiSW.
Centrum uczestniczy czynnie w realizacji programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego
DigiWorld (jako Voting & Social Choice Lab), m.in. realizując sześć minigrantów badawczych na tematy związane z zastosowaniem uczenia maszynowego i zaawansowanych metod obliczeniowych do analizy m.in. systemów
głosowania w budżetach obywatelskich, systemów sędziowskich, losowych
systemów głosowania ważonego i przemówień parlamentarnych, a także do
zautomatyzowanego kodowania tematyki projektów ustawodawczych oraz
pozycjonowania partii politycznych.
W roku akademickim 2020/2021 Centrum rozwijało współpracę międzynarodową z zespołami badawczymi z FernUniversitat Hagen, University
of California Irvine, Uniwersytetu w Hamburgu, TU Berlin i Uniwersytetu
Ben Guriona, której rezultatem były wspólne publikacje i wnioski grantowe.
Centrum kontynuowało również organizację międzywydziałowego seminarium Wybory – Decyzje – Liczby, na którym prezentowane były wyniki realizowanych w CBIP badań, dyskutowane były otwarte problemy, wreszcie
gościnnie występowali badacze z innych ośrodków.

10 – liczba języków nauczanych na kursach ogólnodostępnych
7 – liczba poziomów językowych na lektoratach i kursach ogólnodostępnych według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego
153 – liczba przeprowadzonych egzaminów doktorskich z języków
nowożytnych
Źródło: USOS oraz dane własne JCJ

Międzynarodowa akredytacja instytucjonalna
Z powodu organizacji w Krakowie warsztatów Eaquals (listopad 2019 r.),
wizyta akredytacyjna, początkowo planowana na koniec 2019 roku, została
przesunięta na pierwszy kwartał 2020 r., potem ponownie przesunięta na
semestr zimowy roku akademickiego 2021/22. Aktualnie zaplanowana na
15–17 listopada 2021
Działania popularyzujące uczenie się języków obcych






Działania na rzecz promocji JCJ
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11.2.2. Jagiellońskie Centrum Językowe
Jagiellońskie Centrum Językowe (JCJ) w liczbach
10 376
707
109
8
7

doskonalenie oferty językowej JCJ dla studentów, pracowników UJ
oraz lokalnej społeczności pozauniwersyteckiej,
opracowywanie sylabusów autorskich kursów dostosowanych do
specyfiki wydziałów (kierunków i specjalizacji),
przygotowanie specjalnej oferty dla pracowników i jednostek UJ:
o kursy językowe (stacjonarne, zdalne, in-company),
o tłumaczenia,
o korekta językowa,
organizacja kolejnej edycji konkursu Best UJ Presentation w ramach
Tygodnia Jakości Kształcenia (TJK),



– liczba studentów uczęszczających na lektoraty
– liczba grup lektoratowych
– liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych i współpracujących
– liczba pracowników administracyjnych
– liczba języków nauczanych na lektoratach
119

promocja wydawanych przez JCJ „Zeszytów Glottodydaktycznych”,
udział lektorów JCJ w projektach:
o ZintegrUJ,
o Ars Docendi,
o Eaquals Technology Workshops,
nauczanie języków obcych w programach studiów w języku
angielskim (ISAD, IRAZ oraz SCEE),



Działania JCJ w zakresie utrzymania jakości nauczania zgodnie ze
strategią rozwoju UJ






















realizacja zasady przeprowadzania obserwacji zajęć wszystkich
pracowników w roku akademickim,
określenie potrzeb szkoleniowych na podstawie analizy raportów
z obserwacji lekcji oraz przeprowadzonych krótkich obserwacji
zajęć,
rozpowszechnianie praktyki dzielenia się przez lektorów swoimi
umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem poprzez prowadzenie
warsztatów,
ciągła rozbudowa elektronicznego banku materiałów Topic Rooms,
rozbudowa elektronicznego banku materiałów do wykorzystania
na Pegazie,
kontynuowanie prac nad standaryzacją egzaminów wydziałowych,
popularyzacja narzędzi dostępnych na platformie Pegaz oraz Office
365 do wykorzystania w nauczaniu języków obcych,
zebrania Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia w celu analizy
aktualnych problemów i potrzeb,
aktualizacja strony internetowej oraz korekta tekstów dostępnych
w innych językach,
aktualizacja wszystkich sylabusów,
aktualizacja „Księgi procedur dydaktycznych i administracyjnych w JCJ”,
wprowadzenie zasady archiwizacji egzaminów przeprowadzanych
w formie zdalnej,
organizowanie szkoleń i warsztatów, które umożliwiają wszystkim
pracownikom rozwój zawodowy,
ciągła rozbudowa repozytorium nagrań CD w chmurze Office 365
(nagrania są dostępne dla lektorów JCJ w każdej lokalizacji po
zalogowaniu się),
przygotowanie dokumentacji na potrzeby planowanej wizyty
akredytacyjnej,
organizacja prowadzenia zajęć w formule zdalnej,
przygotowanie banku pytań z wszystkich języków i zamieszczenie
ich na platformach internetowych,
opracowanie formuły zaliczeń i egzaminów kończących lektorat
w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych:
Pegaz, Big Blue Button, FORMS, MS Teams,
opracowanie formuły egzaminów odpłatnych w trybie zdalnym,

konsultacje z Samorządem Studentów dot. zaliczeń i egzaminów
końcowych w formie zdalnej,
przesłanie do Samorządu Studentów propozycji zmian zasad
uznawalności certyfikatów od roku akademickiego 2021/2022.

Weryfikacja jakości i wsparcie pracowników
Jakość nauczania jest monitorowana na bieżąco poprzez system
hospitacji zajęć. W JCJ przeprowadzane są trzy rodzaje hospitacji: krótkie,
pełne i koleżeńskie. W jednostce działa zespół ds. hospitacji. Celem
procedury hospitacyjnej jest obserwacja i ocena zajęć każdego pracownika
raz w roku. W szczególnych przypadkach pracownicy mogą być hospitowani
częściej. Wyniki hospitacji służą dyrekcji w planowaniu szkoleń metodycznych. Dwa razy w roku organizowane były sesje szkoleniowe dla
pracowników. Dodatkowo dyrekcja promuje uczestnictwo pracowników
w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez instytucje zewnętrzne
w kraju i za granicą.
Troska o (nowych) pracowników




cztery osoby zyskały możliwość awansu zawodowego na
stanowisko starszego wykładowcy,
jednostka sukcesywnie wyposaża sale dydaktyczne i pokoje
lektorskie w nowy sprzęt multimedialny (komputery, laptopy,
rzutniki, ekrany, drukarki, kserokopiarki),
JCJ uzyskało zgodę prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej na
wypłatę honorarium za godziny ponadwymiarowe co dwa miesiące.

Szkolenia
W 2020 roku, tak jak w poprzednich latach, przeprowadzono szkolenia,
które wynikały z dokonanych obserwacji zajęć oraz potrzeb zgłaszanych
przez pracowników. Ich celem było konsekwentne utrwalanie modelu nauczania języków obcych realizowanego przez JCJ. Nowością była organizacja:
 standaryzacji oceny prezentacji,
 warsztatów z emisji głosu,
 warsztatów na temat organizacji czasu w pracy lektora,
Kontynuowano również warsztaty, których formuła sprawdziła się
w poprzednich latach: przygotowane przez pracowników JCJ, których celem
była popularyzacja ciekawych rozwiązań dydaktycznych i innowacji
technologicznych, we współpracy z:
 CZN (obsługi oprogramowania Corel, wideonagrywania),
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Działem Infrastruktury Sieciowej (obsługa programów dostępnych
w chmurze UJ).

Przekłady na język obcy
Bogumiła Bielańska, Giovanni Botero, O racji stanu. Edycja krytyczna
pism politycznych Giovanniego Botera (1544-1617), „Della Ragion di Stato
Libri Dieci. Venetia. M.D.LXXXIX” (jest to pierwsze w Polsce tłumaczenie
z aparatem naukowym fundamentalnego dzieła w historii europejskiej myśli
politycznej); książka opracowana w ramach projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, została wydana w Wydawnictwie
Naukowym „Księgarnia Akademicka” z datą 2019, ale weszła do dystrybucji
i obiegu naukowego w roku 2020
Alessandro Campi, Niccolo` Machiavelli o spiskach. Walka o władzę we
Włoszech epoki Odrodzenia (w tym także tekstu źródłowego autorstwa
Machiavellego: VI rozdział księgi 3 „Rozważań nad pierwszym dziesięcioksięgiem Historii Rzymu Liwiusza”), Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020.

Działalność naukowa i translatorska pracowników JCJ
Artykuły naukowe
Zbigniew Głowala, Through the Eyes of a Child: The Old Wonders and the
New Oddities in Neil Gaiman’s Coraline, The Old Meets the New. Spotkanie
„starego” z „nowym”, 2020, str. 41–54.
Zbigniew Głowala, Wstęp do monografii, The Old Meets the New.
Spotkanie „starego” z „nowym”, 2020, str. 7–11.
Książki
Monografia The Old Meets the New. Spotkanie „starego” z „nowym”,
Nowy Targ, 2020, redakcja: Anna Borkowska, Zbigniew Głowala, Ewa
Papierz-Łapsa. 5.
Katarzyna Machała, Edycja i korekta książki Innovation 4.0. pod red.
Prof. Zbigniewa Makieły i dr Magdaleny M. Stuss (przygotowanie do wysłania do wydawnictwa Routledge: ujednolicenie tekstów, poprawa bibliografii, opracowanie rysunków i tabel zgodnie z wytycznymi wydawnictwa)
Monika Sobejko, Introducing interactive speaking tasks to improve the
construct coverage of a test: A welcome change for test users? [w:]
A.Dąbrowski, R.Kucharczyk, A. Leńko-Szymańska and J. Sujecka–Zając (eds.)
Competences of the 21st Century: Certification of language proficiency.
Warszawa 2020, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedstawiciele JCJ w organach UJ:
Stała Senacka Komisja ds. Nauczania (Dominika Stopa),
Senat UJ (dr Monika Stawicka),
Komisja dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich na UJ (Mirosław Kruk).

Publikacje w „Zeszytach Glottodydaktycznych” JCJ, z.10 (2020)
Dorota Lubińska-Pyla, Using short stories as an attempt at developing
extensive reading for advanced university students, s. 39–47
Katarzyna Opiela, Katarzyna Machała, Using YouTube in the classroom s. 61–74
Katarzyna Machała, Użycie materiałów autentycznych na lektoracie dla
studentów fizyki – II stopień studiów, s. 75–76
Katarzyna Machała, Roller coaster physics, s. 77–86
Katarzyna Machała, The fizz-ics of champagne, s. 87–97
Katarzyna Machała, The truth about Santa, s. 99–108
Katarzyna Opiela, Sleep and memory, s. 109–119
Katarzyna Opiela, The most unethical psychological experiments, s. 121–134
Katarzyna Opiela, Intelligence, s. 135–143
Katarzyna Opiela, On mental illnesses and how to live with them, s. 145–163
Katarzyna Opiela, „Mad Max: Fury Road” and why it is so great, s. 165–177.
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Zajęcia językowe prowadzone przez JCJ w ramach lektoratów dla
studentów studiów stacjonarnych w roku 2020*
Języki
nauczane

angielski

romańskie

niemiecki

Liczba
grup

494

87

38

rosyjski

19

łaciński

69

RAZEM

691

Liczba egzaminów odpłatnych w roku 2020*

Liczba grup
Liczba
Liczba
według poziomów
lektorów/
studentów
CEFR
wykładowców
B1 – 2
B2 – 205
B2+ – 159
C1 – 119
C2 – 9
A1 – 51
A2 – 16
B1 – 9
B2 – 5
B2+ – 3
C1 – 3
A1 – 14
A2 – 11
B1 – 3
B2 – 6
B2+ – 4
C1 – 1
A1 – 9
A2 – 2
B1 – 2
B2 – 3
B2+ – 1
C1 – 2
I – 25
V – 40
V+ – 4
A1 – 74
A2 – 29
B1 – 16
B2 – 218
B2+ – 167
C1 – 125
C2 – 9
j. łaciński:
I – 25
V – 40
V+ – 4

63

12

Egzamin z języka

7 328

1 217
*

Liczba osób, które przystąpiły
do egzaminu

angielskiego

514

francuskiego

4

hiszpańskiego

6

włoskiego

8

łacińskiego

7

niemieckiego

18

rosyjskiego

19

Dane na podstawie systemu USOS

Kursy ogólnodostępne w JCJ w roku 2020**
6

499

Język
2

224

9

1 108

92

10 376

angielski
francuski
hiszpański
koreański
niemiecki
norweski
nowogrecki
rosyjski
esperanto
włoski
RAZEM
**

Dane na podstawie raportu wygenerowanego z systemu USOS „Administracja >
Wydruki raportów > JCJ > Wydruk (BIRT) > [JCJ] Liczba studentów na lektoratach”

Liczba osób Liczba osób Liczba grup Liczba grup
w semestrze w semestrze w semestrze w semestrze
letnim
zimowym
letnim
zimowym
2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021
18
73
8
3
26
27
3
4
43
63
7
7
10
21
3
1
22
53
6
4
22
20
2
3
0
9
1
0
15
29
3
3
12
16
3
2
9
26
3
1
177
337
39
28

Źródło: dane własne JCJ

*

www.jcj.uj.edu.pl
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(czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie ze słuchu) w kontekście
medycznym. Materiały egzaminacyjne opracowywane są oddzielnie dla
każdego z nauczanych kierunków, tak aby uwzględnić terminologię oraz
umiejętności językowe specyficzne dla każdego z kierunków.

11.2.3. Centrum Językowe UJ CM
Informacje ogólne
Liczba studentów studiów objętych obowiązkowym nauczaniem języków obcych prowadzonym przez Centrum Językowe UJ CM wg stanu na 31
grudnia 2020 r. wyniosła 2 510 osób w 155 grupach lektoratowych.
W ramach nadobowiązkowych zajęć językowych studenci uczyli się
języka niemieckiego oraz języka hiszpańskiego. Łącznie w zajęciach nadobowiązkowych brało udział 77 studentów.
Kształceniem studentów zajmowało się ogółem 27 wykwalifikowanych
etatowych lektorów, wykładowców i starszych wykładowców CJ UJ CM.
Centrum Językowe UJ CM prowadziło również działalność komercyjną,
organizując ogólnodostępne kursy językowe dla wszystkich zainteresowanych nauką języka angielskiego medycznego. W 2020 r. w kursach tych
wzięło udział ogółem 26 słuchaczy.

Działania w zakresie podnoszenia jakości nauczania
Centrum Językowe UJ CM zorganizowało cykl warsztatów szkoleniowych w trakcie których lektorzy dzielili się dobrymi praktykami w różnych
obszarach nauczania języków obcych. Szczególny nacisk położony został na
rozwój kompetencji cyfrowych, w tym doskonalenie znajomości platform do
nauczania zdalnego: Pegaz oraz MS Teams. Na kierunku lekarskim pilotażowo wdrożony został kurs językowy w formie hybrydowej z wykorzystaniem opracowanych zadań interaktywnych mających na celu rozwijanie
wszystkich umiejętności językowych, w tym w szczególności umiejętności
rozumienia fachowej literatury medycznej oraz wykładów i audycji na
tematy medyczne w języku angielskim. W związku z sytuacją epidemiczną
wdrożono nauczanie zdalne także na innych kierunkach.

Kursy dla nauczycieli akademickich
Centrum Językowe UJ CM w ramach projektu ZintegrUJ – Kompleksowy
Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadziło cykl kursów
dla kadry akademickiej: Presentation Skills for Health and Medical Sciences.
Kursy miały na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry
akademickiej w zakresie efektywnego przekazywania wiedzy na zajęciach
z dziedziny nauk medycznych prowadzonych w języku angielskim. W 3 kursach przeprowadzonych metodą blended learning (30 h zajęć warsztatowych oraz 30 h zajęć w formie e-learningu) wzięło udział 19 nauczycieli
akademickich.

Przeprowadzone egzaminy
W 2020 r. przeprowadzono standaryzowane egzaminy końcowe dla
studentów wszystkich wydziałów UJ CM uczęszczających na obowiązkowe
lektoraty. Wszystkie egzaminy były przeprowadzane komisyjnie z udziałem
dwóch egzaminatorów. Łącznie zorganizowano 135 komisji egzaminacyjnych. Studenci otrzymali certyfikat językowy poświadczający uzyskany
poziom biegłości językowej zgodnie ze standardami Europejskiego Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Ponadto w roku 2020 przeprowadzono 50 egzaminów z języków
nowożytnych w przewodach doktorskich doktorantów z UJ CM (w tym 49
z języka angielskiego oraz 1 egzamin z języka rosyjskiego).
Lektorzy Centrum przeprowadzili również 36 egzaminów językowych
do specjalizacji, w tym 33 z języka angielskiego oraz 3 egzaminy z języka
rosyjskiego.

Standaryzacja wymagań egzaminacyjnych
Centrum Językowe UJ CM kontynuowało działania mające na celu
dalszą standaryzację wymogów egzaminacyjnych zgodnych z Europejskim
Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESKOJ) pozwalających na ocenę
biegłości językowej z uwzględnieniem specyficznych potrzeb językowych
studentów poszczególnych kierunków Wydziału Lekarskiego, Wydziału
Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Zorganizowano szkolenia standaryzujące dla lektorów przeprowadzających egzaminy językowe mających na celu ujednolicenie projektowania
zadań egzaminacyjnych, sposobu ich walidacji oraz kryterium oceny dla
każdego z nauczanych poziomów biegłości językowej ESKOJ. Wszystkie
egzaminy sprawdzają znajomość podstawowych umiejętności językowych

Współpraca międzynarodowa
Centrum Językowe UJ CM koordynuje realizację międzynarodowego
projektu International Medical English Testing System (IMETS), którego
celem jest kontynuacja międzynarodowej współpracy w zakresie opracowania systemu egzaminacyjnego testującego znajomość języka angielskiego
dla celów zawodowych wśród personelu medycznego. W ramach projektu
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opracowano system egzaminacyjny z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, tak aby cały proces egzaminacyjny mógł przebiegać zdalnie,
a studenci mogli podchodzić do egzaminów, które będą zdawać komputerowo w salach egzaminacyjnych. Poprawianie prac egzaminacyjnych podobnie jak cały proces tworzenia egzaminów, walidacji oraz opracowywania
materiałów informacyjnych i szkoleniowych będzie przebiegał z wykorzystaniem zdalnej platformy typu LMS. W ramach podjętych działań projektowych opracowano standardy egzaminacyjne oraz zestawy egzaminacyjne
dla trzech poziomów biegłości językowej ESKOJ: B1, B2 i C1.

w Polsce. Najważniejszym przejawem tej aktywności był udział w realizowanym przez miasto Kraków programie Otwarty Kraków oraz uczestniczenie w pracach Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji, wspólnej
inicjatywie Urzędu Miasta Krakowa i Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie.
www.jcsm.uj.edu.pl

11.2.5. Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM
W 2020 roku ograniczenia związane z wystąpieniem na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
jak również związane z tym faktem ograniczenia w funkcjonowaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie
i zwalczanie COVID-19, wpłynęły także na działalność Medycznego Centrum
Kształcenia Podyplomowego w zakresie prowadzonego szkolenia podyplomowego kadr medycznych.
Część zajęć dydaktycznych została odwołana ze względu na zaangażowanie kadry dydaktycznej UJ CM w realizację zadań związanych z zabezpieczeniem systemu ochrony zdrowia i realizacją świadczeń medycznych związanych ze zwalczaniem COVID-19.
Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego,
zgodnie z regulacjami obowiązującymi społeczność akademicką większość
zajęć dydaktycznych w ramach kursów i studiów podyplomowych została
zrealizowana w formie zdalnej.
Oferta dydaktyczna Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum (MCKP CM) w 2020 roku w zakresie kształcenia podyplomowego obejmowała kształcenie specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy
i lekarzy dentystów, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia ustawicznego.

11.2.4. Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych
W roku 2020 działalność Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych została zdeterminowana przez pandemię wywołaną wirusem SARSCoV-2. W efekcie Centrum było zmuszone ograniczyć działania w zakresie
współpracy badaczy procesów migracyjnych, polegające na organizowaniu
seminariów naukowych, w trakcie których osoby zaproszone w poprzednich
latach (badacze z Polski i zagranicy) prezentowały wyniki swoich badań,
a także przygotowywane projekty naukowe.
Podstawowym działaniem dotyczącym współpracy naukowej było
nawiązanie kontaktów z badaczami w innych krajach i w oparciu o nie
przygotowanie konferencji międzynarodowej dotyczącej problematyki
szeroko rozumianych ograniczeń przestrzennej mobilności ludzi, a więc
kwestii polityk migracyjnych, granic, detencji itp. itd. Konferencja ta
zaplanowana jest w Krakowie na wiosnę 2022 roku.
Badacze skupieni wokół JCSM wraz z pracownikami Centrum Badań
Migracyjnych (Uniwersytet im. A. Mickiewicza) kontynuowali prace nad
opracowaniem danych pochodzących z badań terenowych w sześciu
strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w ramach realizacji projektu
badawczego „Organizacja przestrzeni w polskich ośrodkach detencyjnych dla
cudzoziemców”. Efektem tych prac było wydanie w 2020 roku monografii
(Detencja cudzoziemców w Polsce. Perspektywa teoretyczno-metodologiczna), oraz przygotowywanie ekspertyzy dla Komitetu Badań nad
Migracjami PAN pt. Strzeżone ośrodki dla cudzoziemców w Polsce jako kultura
organizacyjna. Analiza prawna, politologiczna, socjologiczna i antropologiczna, której złożenie przewidziane jest na październik 2021 roku.
Badacze skupieni wokół JCSM prowadzili także działania o charakterze
praktycznym, mające na celu propagowanie idei tolerancji i otwartości
kulturowej wobec migrantów, a także działalności eksperckiej i konsultacyjnej na rzecz instytucji zajmujących się cudzoziemcami i imigrantami

Kształcenie specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów
W ramach kształcenia specjalizacyjnego w 2020 roku MCKP CM
zorganizowało 96 programowych kursów specjalizacyjnych (82 dla
specjalizacji lekarskich i 14 dla specjalizacji lekarsko-dentystycznych), na
których przeszkolono łącznie 2 630 lekarzy, w tym 2 306 lekarzy oraz 324
lekarzy dentystów.
Ponadto MCKP CM na zlecenie Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie zorganizowało 8 programowych kursów
specjalizacyjnych, w których udział wzięło 356 lekarzy oraz 5 kursów
w ramach projektu systemowego Rozwój kształcenia specjalizacyjnego
124



lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologicznodemograficznych kraju współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego, na których przeszkolono 156 lekarzy.
Łącznie w 109 programowych kursach specjalizacyjnych uczestniczyło
3 142 lekarzy.



Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej, Katedra Patomorfologii UJ CM – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie patomorfologii – 5 rezydentów (do dnia 30.11.2020),
Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego UJCM –
zdrowie publiczne – 2 rezydentów.

Kształcenie doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów

Studia podyplomowe

W ramach kształcenia doskonalącego w roku 2020 MCKP CM
zorganizowało 3 kursy doskonalące, w których uczestniczyło 70 osób.
Łącznie Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium
Medicum w 2020 roku zorganizowało 112 kursów (kursy specjalizacyjne,
kursy doskonalące), w których udział wzięło 3 212 uczestników.

Oferta studiów podyplomowych prowadzonych przez MCKP CM wraz
z Wydziałem Lekarskim UJ CM objęła w roku akademickim 2020/2021
jedenaście kierunków studiów podyplomowych, na których kształciło się
łącznie 600 słuchaczy (w tym jeden cudzoziemiec).
W roku akademickim 2019/2020 studia ukończyło 564 absolwentów
(w tym trzech cudzoziemców).
Decyzją Senatu UJ w 2020 roku został utworzony nowy kierunek studiów podyplomowych „Medycyna górska” – jedyne w Polsce studia podyplomowe rozwijające tematykę ratownictwa górskiego i szkolące kadrę
medyczną w tym zakresie.
W roku akademickim 2020/2021 z powodu niewypełnienia dolnego
limitu przyjęć wymaganego do uruchomienia studiów podyplomowych nie
zostały uruchomione następujące kierunki studiów:
 Geriatria i opieka długoterminowa,
 Psychogeriatria z elementami neuropsychologii,
 Koloproktologia praktyczna,
 Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej,
 Medycyna górska.

Wykaz kursów zorganizowanych przez MCKP CM w 2020 roku
(wg danych na dzień 31 grudnia 2020 r.)
Kursy zorganizowane przez MCKP CM
w 2019 roku
1. Kursy specjalizacyjne
kursy organizowane przez MCKP CM dla
specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych
kursy organizowane przez MCKP CM na zlecenie
CMKP w Warszawie
kursy organizowane przez MCKP CM na zlecenie
CMKP w Warszawie, współfinansowane
z funduszy UE
2. Kursy doskonalące
RAZEM

Liczba
Liczba
kursów uczestników
109

3 142

96

2 630

8

356

5

156

3

70

112

3 212

Koordynacja szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów
MCKP CM koordynowało szkolenie specjalizacyjne prowadzone przez
jednostki organizacyjne UJCM, posiadające akredytację do prowadzenia
szkolenia specjalizacyjnego:
 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej UJ CM – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny sądowej – 3 rezydentów,
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Wykaz kierunków studiów podyplomowych prowadzonych przez
MCKP CM wraz z Wydziałem Lekarskim UJ CM
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.)
Liczba
Liczba
absolwentów
słuchaczy
Kierunki studiów
w roku
w roku
podyplomowych
akademickim akademickim
2019/2020
2020/2021
Antropologia sądowa w praktyce
23
28
Antybiotyki i zarządzanie lekiem
przeciwdrobnoustrojowym –
antibiotic stewardship
27
42
Badania kliniczne – metodologia
66
85
organizacja i zarządzanie
Biostatystyka- praktyczne
aspekty statystyki w badaniach
22
19
klinicznych
Geriatria i opieka
32
długoterminowa
Koloproktologia praktyczna
38
Kontrola zakażeń w jednostkach
27
opieki zdrowotnej
Medycyna bólu
85
86
Medycyna ekstremalna i
45
37
medycyna podróży
Neurologopedia z elementami
39
78
audiologii i foniatrii
Podstawy psychoterapii
38
77
Psychogeriatria z elementami
24
neuropsychologii
Psychoonkologia w praktyce
34
44
klinicznej
Szczegółowe zagadnienia
24
58
psychoterapii
Żywienie w zdrowiu i chorobie
40
44
Medyna górska
RAZEM
564
598

Inne formy kształcenia
W 2020 roku Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum objęło patronatem dwie konferencje o charakterze
naukowo-szkoleniowym, tj.:
 XI Krakowska Konferencja „Bezpieczeństwo i leczenie pacjentów
onkologicznych”,
 IX Kongres Prawa Medycznego.
MCKP CM współpracowało ze Szpitalami zrzeszonymi w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących w szczególności:
 przygotowywało ofertę kursów szkoleniowych specjalizacyjnych
i doskonalących, którą regularnie przekazywano Szpitalom oraz
prezentowano w Newsletterze opracowywanym przez Dział Kliniczny UJCM,
 w ramach współpracy ze Szpitalami zrzeszonymi w Uniwersyteckiej
Sieci Szpitali Szkolących w roku akademickim 2019/2020, na preferencyjnych zasadach w studiach podyplomowych uczestniczyło:
o dwóch psychologów skierowanych przez ZOZ Sucha Beskidzka
(studia Podstawy psychoterapii),
o jeden lekarz skierowany przez SPOZ Bochnia Szpital Powiatowy
(studia Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – Antibiotic Stewardship).

Liczba
semestrów
2
2
2
2
2
2
2

www.mckp.uj.edu.pl

2

11.2.6. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ

2

W roku 2020 w zajęciach z wychowania fizycznego uczestniczyło ponad
4 000 studentów, którzy zapisali się na wybraną przez siebie formę zajęć (wf
ogólny, fitness, rolki, rowery, siłownia, pływalnia, wioślarstwo, piłka nożna,
koszykówka, siatkówka, zdrowy kręgosłup, trening personalny, gimnastyka
korekcyjna, sekcja sportowa ). Dodatkowo, w treningach sekcji sportowych
uczestniczyli studenci starszych lat bez obowiązku zaliczenia przedmiotu.
Dla studentów, którzy ze względu na stan zdrowia wymagali zajęć
rehabilitacyjnych (skierowanie od lekarza), Studium prowadziło ćwiczenia
z gimnastyki korekcyjnej w jedenastu grupach na sali gimnastycznej,
natomiast dla studentów niepełnosprawnych zajęcia odbywały się na
pływalni. Blisko 350 studentów było zwolnionych z zajęć wychowania
fizycznego ze względów zdrowotnych, ponad 900 przepisało zaliczenie z WF
uzyskane w poprzednich latach na innym kierunku, bądź innej uczelni
wyższej.

3
4
2
2
4
2
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Ze względu na sytuację epidemiczną, zajęcia w trybie stacjonarnym
w obiektach sportowych trwały tylko przez tydzień, następnie, zgodnie
z wytycznymi Władz, prowadzone były w formie zdalnej – teoretycznej
i praktycznej. Podczas zajęć zdalnych teoretycznych realizowane były
tematy dotyczące różnych form aktywności fizycznej, zdrowej diety, wpływu
różnych czynników na zdrowie, działania i budowy układu mięśniowego,
zasad i przepisów gry w różne dyscypliny sportowe itp. Nauczyciele prowadzili również zajęcia praktyczne online dla studentów typu: zdrowy
kręgosłup, pilates, ćwiczenia rozciągająco-wzmacniające itp.
Studenci posiadający szczególne predyspozycje sportowe trenowali
w sekcjach sportowych (22 sekcje w 15 dyscyplinach) reprezentując naszą
Uczelnię na zawodach o randze krajowej i międzynarodowej. Sekcje
sportowe prowadzone były w formie zdalnej. Przed zawodami za zgodą
Władz, zawodnicy mieli możliwość uczestnictwa w treningach i zawodach
na obiektach sportowych.
Podczas przerwy semestralnej nauczyciele Studium prowadzili zajęcia
praktyczne nieobowiązkowe dla studentów i pracowników w formie zdalnej.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Zawodnicy sekcji mieli możliwość uczestniczenia w Akademickich
Mistrzostwach Małopolski i Akademickich Mistrzostwach Polski, poniżej
przedstawiamy uzyskane wyniki.

Akademickie Mistrzostwa Małopolski
Badminton kobiet i mężczyzn – V miejsce
Ergometr wioślarski kobiet – I miejsce
Ergometr wioślarski mężczyzn – IV miejsce
Futsal mężczyzn – VI miejsce
Judo mężczyzn – III miejsce
Koszykówka kobiet – II miejsce
Koszykówka mężczyzn – III miejsce
Narciarstwo kobiet – I miejsce
Narciarstwo mężczyzn – I miejsce
Piłka nożna mężczyzn – VI miejsce
Piłka siatkowa kobiet – III miejsce
Piłka siatkowa mężczyzn – VII miejsce
Pływanie kobiet – II miejsce
Pływanie mężczyzn – IV miejsce
Siatkówka plażowa kobiet – IV miejsce
Siatkówka plażowa mężczyzn – VI miejsce
Snowboard kobiet – V miejsce
Snowboard mężczyzn – V miejsce
Tenis kobiet – I miejsce
Tenis mężczyzn – I miejsce
Uniwersytet Jagielloński zajął 3. miejsce w klasyfikacji generalnej
Akademickich Mistrzostw Małopolski zdobywając 225 punktów, rywalizując
w 21 dyscyplinach spośród 26 w cyklu rozgrywek.

Akademickie Mistrzostwa Polski
Złoty medal w typie uniwersytety :
- Piłka siatkowa kobiet
- Narciarstwo alpejskie kobiet
- Snowboard kobiet
Srebrny medal w typie uniwersytety :
- Narciarstwo alpejskie mężczyzn
- Snowboard mężczyzn
- Wioślarstwo
Brązowy medal w typie uniwersytety :
- Jeździectwo
- Trójbój siłowy kobiet
- Tenis mężczyzn
- Ergometr wioślarski kobiet
Uniwersytet Jagielloński zajął 12 miejsce w klasyfikacji generalnej
Akademickich Mistrzostw Polski oraz 5 miejsce w klasyfikacji w typie
uniwersytety.

www.swfis.uj.edu.pl

11.2.7. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM (SWFiS CM) jako jednostka międzywydziałowa prowadziła działalność dydaktyczną:
 na Wydziale Lekarskim na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, na kierunku dietetyka – 3-letnie (licencjackie),
 na Wydziale Farmaceutycznym na kierunku farmacja, na kierunku
analityka medyczna,
 na Wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunku ratownictwo medyczne
studia stacjonarne pierwszego stopnia I, II, III rok, na kierunku
fizjoterapia studia jednolite magisterskie I, II, III, IV rok, na
kierunku fizjoterapia studia stacjonarne drugiego stopnia I i II rok,
na kierunku fizjoterapia studia niestacjonarne drugiego stopnia II
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rok (studia magisterskie), na kierunku elektroradiologia studia
stacjonarne pierwszego stopnia I i II rok,
 na kierunku pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia
I i II rok, na kierunku położnictwo studia stacjonarne pierwszego
stopnia I i II rok, na kierunku zdrowie publiczne studia stacjonarne
pierwszego stopnia I rok, na kierunku zarządzanie w ochronie
zdrowia studia stacjonarne pierwszego stopnia I rok,
 ze studentami Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców.
Na stanowiskach pracowników dydaktycznych zatrudnionych było 14
nauczycieli akademickich, absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie. Zajęciami wychowania fizycznego zostało objętych 2 034 osób:
obligatoryjnie 1 488 osób, nadobowiązkowo 546. Nadobowiązkowe zajęcia
z wychowania fizycznego przeprowadzono dla studentów wszystkich lat
i kierunków w formie zespołowych gier sportowych (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, futsal), w formie lekkoatletyki, narciarstwa, zajęć na siłowni,
pływalni, w formie zajęć fitness oraz tenisa stołowego.
Studium współuczestniczyło w rozgrywkach Akademickich Mistrzostw
Polski oraz w Akademickich Mistrzostw Małopolski. Było współorganizatorem zawodów o Puchar w narciarstwie alpejskim oraz Mistrzostw Polski
Uczelni Medycznych w Futsalu kobiet i mężczyzn. Drużyna kobiet zdobyła
pierwsze miejsce.
W trakcie roku akademickiego 2020/2021 pracownicy Studium prowadzili (z niewielkimi przerwami, spowodowanymi ograniczeniami pandemicznymi), zajęcia z różnymi sekcjami sportowymi: siatkówka, koszykówka,
piłka nożna, futsal, pływacka, tenis ziemny, tenis stołowy, ergometry
wioślarskie, lekka atletyka.
W październiku pracownicy SWFiS UJ CM przeszli na nauczanie zdalne.
Wszystkie zajęcia obligatoryjne WF realizowane były w czasie rzeczywistym
na platformie MS TEAMS. Dzięki temu umożliwiliśmy studentom UJ CM
zaliczenie przedmiotu wychowania fizycznego. W semestrze letnim zajęcia
na większości wydziałów odbywały się w trybie stacjonarnym, natomiast na
niektórych kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu zdalnie w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams.
Z uwagi na zawieszenie zajęć dydaktycznych, spowodowane pandemią,
część imprez rekreacyjnych zostało zrealizowanych przez pracowników
SWFiS UJ CM 29 maja, w trakcie festynu „Rusz się z nami”. Wiele imprez
sportowych zostało przełożonych na rok akademicki 2021/2022.

11.3. Jednostki administracji ogólnouczelnianej
11.3.1. Dział Zaopatrzenia UJ CM
Dział Zaopatrzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum,
z wyodrębnionymi w swojej strukturze organizacyjnej Sekcją Aparatury
i Zespołem Wsparcia Technicznego oraz Sekcją Zakupów, na podstawie
złożonych zapotrzebowań i wniosków, dokonuje zakupów dla wszystkich
jednostek organizacyjnych UJ Collegium Medicum na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Dział kompleksowo realizuje te zakupy w oparciu
o Regulamin określający zasady i formy udzielania zamówień finansowanych ze środków publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium
Medicum oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
W 2020 roku Dział Zaopatrzenia UJ Collegium Medicum prowadził
całość spraw związanych z procesem zakupowym, a w szczególności: prowadził rozeznania rynkowe i postępowania ofertowe, weryfikował pod względem merytorycznym wnioski o udzielenie zamówień publicznych, kompleksowo realizował zakupy i dostawy towarów od wykonawców krajowych
oraz zagranicznych (w związku z czym sporządzał deklaracje obrotu towarowego wewnątrz wspólnoty Unii Europejskiej INTRASTAT i koordynował
odprawy celne towarów zakupionych poza jej obszarem), wystawił 2 188
druków przyjęcia środka trwałego OT, realizował umowy na sukcesywne
dostawy odczynników, środków czystości, materiałów laboratoryjnych,
urządzeń komputerowych i drukujących, projektorów multimedialnych oraz
materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.
Sekcja Aparatury
W roku 2020 Sekcja Aparatury realizowała 25 umów zawartych w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych, na łączną kwotę 10 624 868,94 zł brutto.
Powyższa kwota obejmowała m.in. realizację dostaw w ramach prowadzenia zakupów dla strategicznych projektów Uczelni:
1. Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia
poprzez rozwój innowacyjnej edukacji ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. –
projekt finansowany przez Ministerstwo Zdrowia ze współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej (realizacja 6 umów na
kwotę 1 422 728,10 zł brutto);

www.studiumwf.cm-uj.krakow.pl
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2. Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych Akronim
CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015
– projekt dofinasowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
(realizacja 1 umowy na kwotę 308 977,20 zł brutto);
3. Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej, umowa numer: POWR.05.04.00-00-0147/18-00 – projekt
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (realizacja 2 umów na kwotę
4 493 275,30 zł brutto);
4. POB qLife w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia
Badawcza na podstawie umowy nr 06/IDUB/2019/94 zawartej
pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem Jagiellońskim (realizacja 3 umów na kwotę 1 246 523,49 zł
brutto).
W roku 2020 Sekcja Aparatury zrealizowała również 3 umowy zawarte
w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz
art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych na łączną kwotę 850 689,20 zł brutto.
W 2020 roku Sekcja Aparatury zrealizowała zakupy sprzętu komputerowego na łączną kwotę 1 388 493,66 zł brutto, w tym na podstawie
zawartych umów na sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych,
monitorów, drukarek, przenośnego sprzętu komputerowego, projektorów
i urządzeń wielofunkcyjnych. Zrealizowała również 70 zamówień na
dostawy urządzeń oraz specjalistycznego oprogramowania na sumaryczną
kwotę 1 544 509,55 zł brutto.
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Sekcja Aparatury zakupiła do
jednostek UJ Collegium Medicum specjalistyczne urządzenia i sprzęt komputerowy za łączną kwotę 2 413 302,74 zł brutto, służące do przeciwdziałania
COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych.

Reasumując Sekcja Aparatury w roku 2020 zrealizowała zakupy
sprzętu na łączną kwotę 14 707 618,41 zł brutto, a w trakcie swojej bieżącej
działalności:
 zweryfikowała pod względem merytorycznym 133 wnioski
o udzielenie zamówienia publicznego ze środków publicznych na
UJ CM,
 zaopiniowała 5 wniosków o przyznanie dofinasowania na zakup
specjalistycznej aparatury w ramach składania wniosków do
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie dotacji
na inwestycje związane z działalnością naukową na rok 2021,
 wnioskowała do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
o przyznanie uprawnień do zerowej stawki VAT na zakup sprzętu
komputerowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług,
 prowadziła naprawy i konserwacje sprzętu należącego do jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,
 wydała 167 orzeczeń technicznych środków trwałych, zakończonych kasacją zbędnego majątku,
 wydawała opinie techniczne o sprzęcie oraz dokonywała niezbędnych napraw aparatury,
 przeprowadzała zbiórki zużytych źródeł światła, baterii, tonerów
i przekazywała odpady do utylizacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,
 obsługiwała 32 urządzenia ciśnieniowe i uczestniczyła w 26 rewizjach zewnętrznych oraz 2 rewizjach wewnętrznych urządzeń
ciśnieniowych objętych dozorem Urzędu Dozoru Technicznego,
 prowadziła bieżącą obsługę multimedialną sal UJ Collegium
Medicum,
 pracownicy Sekcji Aparatury kontynuowali działalność w pracach
Zespołu ds. przenosin oraz zagospodarowania zbędnego lub
zużytego mienia jednostek Collegium Medicum, które zostaną
przeniesione do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego.
Sekcja Zakupów
Sekcja Zakupów w roku 2020 realizowała zamówienia na dostawy
odczynników chemicznych i laboratoryjnych, materiałów laboratoryjnych,
zwierząt, drobnego sprzętu medycznego, mebli, materiałów biurowych
i eksploatacyjnych, środków czystości i środków ochrony indywidualnej
oraz innych materiałów potrzebnych do działalności statutowej jednostek
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organizacyjnych Uczelni. Z wykorzystaniem modułu SAP MM prowadziła
magazyn UJ Collegium Medicum.
W roku 2020 Sekcja Zakupów zrealizowała 2 130 zamówienia zgodnie
z art. 4 pkt 8, art. 4d ust. 1 pkt 1, art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem określającym zasady
i formy udzielania zamówień publicznych na UJ CM o łącznej wartości
6 522 590 zł brutto.
Sekcja Zakupów uczestniczyła w realizacji 31 umów na sukcesywne
dostawy towarów zawartych w trybie przetargu nieograniczonego lub
poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Powyższe umowy
obejmowały również realizację dostaw w ramach zakupów na potrzeby
strategicznych projektów Uczelni:
1. Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia
poprzez rozwój innowacyjnej edukacji ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. –
projekt finansowany z Ministerstwa Zdrowia wraz ze współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej;
2. POB qLife w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia
Badawcza na podstawie umowy nr 06/IDUB/2019/94 zawartej
pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem Jagiellońskim;
3. Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad
pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2 finansowany przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia Wsparcie
szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażeń
wirusem SARS-CoV-2 oraz leczeniu COVID-19.
W 2020 roku Sekcja Zakupów brała udział w pracach komisji przetargowych, w wyniku których podpisano umowy na sukcesywne dostawy
towarów przeznaczonych do działalności dydaktycznej i administracyjnej UJ
CM, tj.: odczynników chemicznych i laboratoryjnych, materiałów laboratoryjnych, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
drukujących oraz środków czystości przeprowadzonych w trybie przetargu
nieograniczonego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych. Sekcja Zakupów realizowała wszystkie zawarte powyżej umowy.
Przez okres całego 2020 roku Sekcja Zakupów realizowała także umowę na
sukcesywne dostawy ciekłego azotu do zbiorników przenośnych minitank
należących do jednostek organizacyjnych UJ Collegium Medicum.

Ponadto w roku sprawozdawczym Sekcja zajmowała się rozeznaniem
rynku oraz zweryfikowała pod względem merytorycznym 79 wniosków
o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem określającym
zasady i formy udzielania zamówień publicznych na UJ CM.
dz.cm-uj.krakow.pl

11.3.2. Dział Zamówień Publicznych UJ CM
Zgodnie z obowiązującym zakresem działania Działu Zamówień
Publicznych UJ CM (DZP UJ CM), do zadań Działu należy obsługa formalno–
prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia od strony
formalnej, opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zamieszczenie ogłoszeń dotyczących postępowania, udział w pracach
Komisji Przetargowych, przygotowywanie i wysyłanie korespondencji do
wykonawców w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem,
prowadzenie na bieżąco protokołu postępowania zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzenie negocjacji w trybach
ustawowych, w zakres których wchodzą negocjacje, zabezpieczenie
dokumentacji postępowania po zakończeniu procedury i przekazanie jej do
archiwum oraz prowadzenie rejestrów wniosków o udzielenie zamówienia
oraz corocznej sprawozdawczości ze zrealizowanych zamówień m.in. do
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, pomoc w zakresie wypełnienia
wniosków o udzielenie zamówienia, udzielanie informacji dotyczących
procedur udzielania zamówień publicznych na UJ CM, wyjaśnień, konsultacji,
a także wykonywanie innych czynności administracyjno–biurowych.
W roku 2020 DZP UJ CM, zgodnie z Regulaminem określającym zasady
i formy udzielania zamówień finansowanych ze środków publicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum, zarejestrował następującą
liczbę wniosków o udzielenie zamówienia:
 kwoty powyżej 10 000 tys. zł netto do 30 tys. euro netto (działalność statutowa) – 234 wniosków (o łącznej szacunkowej wartości
6 754 836,08 zł netto),
 na kwoty powyżej 30 tys. euro netto (działalność statutowa) – 84
wnioski (o łącznej szacunkowej wartości 121 709 806,53 zł netto),
 na kwoty powyżej 30 tys. zł netto do 30 tys. euro netto (działalność
finansowana ze źródeł zewnętrznych) – 45 wniosków (o łącznej
szacunkowej wartości 2 337 408,19 zł netto),
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o których mowa w art. 4 pkt. 3 lit. i ustawy Pzp, o wartości
899 256,00 zł netto;
 zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące
wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych,
naukowych lub rozwojowych, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt.
1 ustawy Pzp, o wartości 1 820 477,75 zł netto.
Ponadto DZP UJ CM w przedmiotowym okresie sprawozdawczym:
 sporządził i przesłał sprawozdanie dla Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych dotyczące udzielonych zamówień publicznych w 2019 r.,
 przygotowywał zmianę regulaminu określającego zasady i formy
udzielania zamówień finansowanych ze środków publicznych
na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum, w związku
z wejście w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych,
 prowadził działalność szkoleniową i edukacyjną dla administracji
oraz dla pracowników naukowych,
 prowadził bieżącą korespondencję dotyczącą zamówień publicznych i prowadzonych postępowań,
 wykonywał bieżące polecenia Zastępcy Kanclerza Uniwersytetu
Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum i Zastępcy Kwestora
Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum,
 prowadził konsultacje oraz wyjaśnienia z wnioskodawcami.

na kwoty powyżej 30 tys. euro netto (działalność finansowana ze
źródeł zewnętrznych) – 28 wniosków (o łącznej szacunkowej
wartości 7 723 077,21 zł netto).
W roku 2020 DZP UJ CM, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) przeprowadził następującą
ilość postępowań, których wartość przekracza wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 30 000,00 euro, a jest mniejsza od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych:
Przetarg nieograniczony
Zamówienia z wolnej ręki
Wartość
Wartość
Liczba
zawartych
Liczba
zawartych
postępowań umów (w zł postępowań umów (w zł
netto)
netto)
Roboty budowlane
9
2 824 740,92
2
684 340,96
Usługi
11
5 236 327,26
1
909 824,81
Dostawy
33
13 995 275,13
2
2 000 110,83

W roku 2020 DZP UJ CM, zgodnie z ustawą Pzp przeprowadził
następującą ilość postępowańo wartości równej lub przekraczającej kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:
 dostawy w trybie przetargu nieograniczonego: 24 postępowania –
o wartości zawartych umów 9 849 492,74 zł netto.
 usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki: 1 postępowanie –
o wartości zawartej umowy 1 458 984,75 zł netto.
Ponadto w roku 2020 DZP UJ CM, zgodnie z ustawą Pzp udzielił
następujących zamówień z wyłączeniem procedur określonych przepisami
ustawy lub z zastosowaniem procedury konkurencyjnej ogłoszenia o udzielanym zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej:
 zamówienia, o których mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, o wartości
26 362 453,52 zł netto;
 zamówienia, których przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Pzp, o wartości
6 990 248,15 zł netto;
 zamówienia, których przedmiotem jest nabycie własności lub
innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości,

dzp.cm-uj.krakow.pl

11.3.3. Dział Zarządzania Majątkiem UJ CM
Dział Zarządzania Majątkiem składa się z Sekcji Administrowania
Nieruchomościami CM, Sekcji Inwentaryzacji CM, Zespołu Domów Studenckich CM oraz Zespołu Obiektów Działalności Statutowej CM.
Zadania wykonane w roku 2020:
Nabywanie i zbywanie nieruchomości:
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Kopernika 15C na rzecz Akademii
Ignatianum w Krakowie, z zastosowaniem trybu bezprzetargowego. W dniu
18.12.2020 r. został podpisany akt notarialny.
Przeniesienie własności nieruchomości przy ul. Czystej 18 na rzecz
Uniwersytetu Jagiellońskiego w oparciu o Porozumienie z dnia 15.07.2020 r.
Relokacje
Przeniesienie jednostek organizacyjnych CM do budynku przy ul.
Skawińskiej 8. Jednostki zostały przeniesione do nowej lokalizacji z budynku
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przy ul. Grzegórzeckiej 20, który został przekazany nowemu właścicielowi
w dniu 23 grudnia 2020 r.
Zaadaptowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Kopernika 40 na
potrzeby jednostek organizacyjnych CM. Po przeniesieniu jednostek Szpitala
Uniwersyteckiego do nowej siedziby, budynek został zwrócony CM. Uczelnia
przeznaczyła budynek dla jednostek organizacyjnych, które będą prowadzić
w nim działalność dydaktyczną oraz naukowo-badawczą.
Przeniesienie Biblioteki Medycznej do dawnej siedziby przy ul. Medycznej 7, po przeprowadzeniu modernizacji obiektu.

Umowa najmu powierzchni (Kopernika 12) pod automat z firmą
Conkret – rozwiązana w dniu 31.03.2020 r.
 Umowa najmu pomieszczenia (Kopernika 12) z firmą F.H.U.
„ROXER” Jarosław Pacyno – rozwiązana w dniu 31.05.2020 r.
 Umowa najmu powierzchni w celu sprzedaży obwarzanków
(Medyczna 9) z Bogusławą Maśloną – rozwiązana w dniu
31.03.2020 r.
Podsumowanie miesięcznego dochodu Uczelni wynikającego
z zawartych i rozwiązanych umów w 2020 r:
 zawarte umowy – łączny miesięczny dochód wynosi 0 zł netto,
 rozwiązane umowy – łączny miesięczny dochód wynosił 24 285 zł
netto.

Zawarte/rozwiązane umowy najmu dotyczące nieruchomości
Rozwiązanie umowy najmu magazynu przy ul. Pana Tadeusza 4 z firmą
Jan Osmoła Wynajem Pomieszczeń – 22.12.2020 r. Pomieszczenie było
wykorzystywane jako magazyn Muzeum Farmacji. Po wypowiedzeniu umowy przez właściciela, mienie Muzeum zostało przeniesione do pomieszczeń
w budynku przy ul. Kopernika 40.
Zakończenie umowy najmu magazynu w Morawicy dla potrzeb
Biblioteki Medycznej – 16.12.2020 r. Zbiory Biblioteki Medycznej zostały
przeniesione do dawnej siedziby zlokalizowanej przy ul. Medycznej 7, po
zakończeniu przebudowy.
Rozwiązano umowy najmu powierzchni Uczelni:
 Umowa najmu pomieszczenia (Badurskiego 15) z firmą KARMAR –
rozwiązana w dniu 31.03.2020 r.
 Umowa najmu pomieszczeń (Grzegórzecka 16) ze Szpitalem
Uniwersytecki – rozwiązana w dniu 1.02.2020 r.
 Umowa najmu powierzchni (Grzegórzecka 20) pod automat z firmą
cafe+co Delikomat” Sp. z o.o. – rozwiązana w dniu 31.03.2020 r.
 Umowa najmu powierzchni reklamowej (Grzegórzecka 20) z firmą
KONESER Sp. z o.o. – rozwiązana w dniu 30.04.2020 r.
 Umowa najmu powierzchni reklamowej (Grzegórzecka 20) z firmą
Art Marketing Syndicate SA – rozwiązana w dniu 30.06.2020 r.
 Umowa najmu powierzchni (Grzegórzecka 20) pod automat z firmą
Coca-Cola – rozwiązana w dniu 30.06.2020 r.
 Umowa najmu powierzchni reklamowej (Grzegórzecka 22) z firmą
STROER City Marketing – rozwiązana w dniu 30.04.2020 r.
 Umowa najmu powierzchni (Kopernika 7) pod automat z firmą
Delikomat – rozwiązana w dniu 30.04.2020 r.
 Umowa najmu pomieszczenia (Kopernika 7) z firmą Anna
Witkowska TOP TASTE – rozwiązana w dniu 30.09.2020 r.

Inwentaryzacje przeprowadzone w jednostkach CM:
W 2020 roku Sekcja Inwentaryzacji Działu Zarządzania Majątkiem
przeprowadziła spisy inwentaryzacyjne w 66 jednostkach Uczelni, w tym
w 27 jednostkach nieobjętych Harmonogramami na 2020 rok.
W związku z obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi, Sekcja
Inwentaryzacji Działu Zarządzania Majątkiem CM, nie mogła w pełni
zrealizować prac zaplanowanych w harmonogramach inwentaryzacji
z natury na 2020 rok.
Stan księgowy majątku Uczelni na dzień spisów w inwentaryzowanych
jednostkach wynosił: 38 118 946,63 zł
W trakcie wykonywania prac spisowych Sekcja Inwentaryzacji DZM
wykazała różnice inwentaryzacyjne, które przekazano do rozpatrzenia
Podkomisji Inwentaryzacyjnej:
 niedobory: 57 067,65 zł
 nadwyżki: 392,24 zł
Zutylizowano następujące ilości odpadów:
 odpady medyczne i weterynaryjne – 26 063 [Mg]
 odpady niebezpieczne – 10 258 [Mg]
 inne niż niebezpieczne – 8138 [Mg]
Wystawiono:
712 faktur z tytułu najmu dla kontrahentów zewnętrznych,
22 faktury z tytułu wynajmu sal w obiektach UJ CM.
dzm.cm-uj.krakow.pl
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Zaadaptowane publikacje, grafiki oraz wykłady są dostępne na stronie
Repozytorium UJ: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui w zbiorze Adaptacje dla osób
z niepełnosprawnością wzroku.
Specjaliści ds. technologii wspierających z DON zaangażowani byli
w konsultacje nowego interfejsu Repozytorium pod kątem dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami.
Zespół DON stworzył narzędzie informatyczne do zarządzania deklaracjami dostępności na UJ.
Specjaliści ds. technologii wspierających DON byli także zaangażowani
w konsultacje dostępności cyfrowej nowego systemu do zamawiania biletów
Collegium Maius. Pracownicy DON wykonali także audyt dostępności
systemu oraz przygotowali jego deklarację dostępności.
Zespół DON konsultował dostępność cyfrową nowej wersji platformy
e-learningowej Moodle oraz narzędzia do komunikacji synchronicznej
BigBlueButton.
Dział oferował studentkom i studentom dostęp do usług informatycznych z zakresu technologii wspierających w procesie edukacji. Studenci
(6) korzystali ze wsparcia w postaci szkoleń z zakresu wykorzystania
technologii, w tym technologii wspierających w procesie edukacji. DON
świadczył również wsparcie w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów oraz obron studentek i studentów z niepełnosprawnościami i trudnościami zdrowotnymi.
Specjalistki i specjaliści DON współpracowali z Centrum Wsparcia
Dydaktyki w celu zwiększenia dostępności formularzy i prezentacji publikowanych na stronie CWD.
DON opracowywał również specyfikacje istotnych warunków zamówwienia na dostawę znaczników i aplikacji nawigacyjno-informacyjnej
mającej na celu ułatwienie poruszania się po budynkach Uniwersytetu
osobom z niepełnosprawnością wzroku.
Dla studentek i studentów z niepełnosprawnościami wzroku oraz
słuchu prowadzono lektoraty języka angielskiego, we współpracy z lektorami JCJ oraz lektorami współpracującymi z poszczególnymi wydziałami.
W procesie tym wykorzystywane były nowoczesne technologie wspierające.
W ramach współpracy z Instytutem Filologii Romańskiej zrealizowano
ósmy cykl i rozpoczęto dziewiątą edycję zajęć Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie kształcenia językowego. Cykl ten kierowany jest do
studentek i studentów Instytutu zainteresowanych metodyką nauczania
języka hiszpańskiego, uwzględniającą potrzeby osób z niepełnosprawnością
wzroku.

11.3.4. Dział ds. Osób Niepełnosprawnych
Aktywność Działu ds. Osób Niepełnosprawnych (DON) koncentrowała
się na zapewnieniu równych szans w dostępie do edukacji studentkom
i studentom, doktorantkom i doktorantom z różnymi rodzajami niepełnosprawności i trudności zdrowotnych.
W okresie pracy zdalnej oraz hybrydowej zachowano ciągłość funkcjonowania jednostki. Wszystkie doradczynie edukacyjne były dostępne
mailowo, telefonicznie i poprzez aplikację MS Teams. W czasie trwania pracy
hybrydowej zapewniono dyżur osobisty, by studentki i studenci
korzystający z konsultacji mogli wybierać pomiędzy stacjonarną i zdalną
formą konsultacji.
W 2020 roku, spośród studentek i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (włączając Collegium Medicum) 467 osób miało zarejestrowane
w systemie USOS orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
W kontakcie z DON w 2020 roku były 503 osoby z trudnościami zdrowotnymi, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub inną
dokumentację specjalistyczną.
Doradczynie edukacyjne DON wydały łącznie 278 opinii do wniosków
studentów oraz doktorantów dotyczących adaptacji procesu kształcenia
i/lub urlopów dziekańskich z powodów zdrowotnych. W dziale odbyło się
21 konsultacji psychiatrycznych, mających na celu zaproponowanie
optymalnego wsparcia edukacyjnego osobom doświadczającym trudności
w obszarze zdrowia psychicznego.
Osoby potrzebujące dodatkowego wsparcia podczas wypełniania
obowiązków akademickich miały przydzielonych asystentów dydaktycznych współpracujących z DON.
Studentki i studenci z niepełnosprawnością wzrokową mieli możliwość
adaptacji materiałów edukacyjnych do indywidualnych potrzeb.
Realizując zadanie nr 5 w ramach projektu pt. Repozytorium otwartego
dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ, zespół asystentów
zajmował się adaptowaniem publikacji naukowych znajdujących się w zasobach Biblioteki Jagiellońskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnością
wzroku. Asystenci zaadaptowali 608 publikacji, co w sumie dało 36 238
stron. Ponadto zaadaptowano 79 grafik do postaci wypukłej i stworzono 42
opisy do grafik. Trzy osoby niewidome weryfikowały sposób adaptacji
grafik, a ich uwagi i sugestie były na bieżąco uwzględniane podczas procesu
adaptacji. W roku 2020 nagrano 6 wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych UJ, które docelowo zostały opatrzone tłumaczeniem na
Polski Język Migowy oraz audiodeskrypcją.
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Ponadto specjalistki DON przeprowadziły dla pracowników Wydziałów
UJ 19 szkoleń pt. Dostępność publikacji naukowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
DON prowadził wymianę doświadczeń w zakresie edukacji włączającej
na poziomie uniwersyteckim z przedstawicielkami i przedstawicielami
różnych jednostek krajowych i zagranicznych, m.in. podczas V Forum Pełnomocników na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, konferencji Promocja Zdrowia Psychicznego zorganizowanej przez APS w Warszawie,
spotkania ze stypendystami Fulbrighta czy wizyty studyjnej w Sussex.
Przedstawiciele DON uczestniczyli również w pracach Komisji ds.
Wyrównywania Szans Edukacyjnych, działającej przy Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich, jak również w konferencjach i spotkaniach
środowiskowych związanych z edukacją i włączeniem społecznym.
W ramach projektu NCBiR Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony
rozwój:
 zespół DON zorganizował dla studentów UJ sześć cykli warsztatów
podnoszących kompetencje w zakresie radzenia sobie z wyzwaniami akademickimi (organizacja czasu, kreatywność, efektywna
nauka, radzenie sobie ze stresem). Łącznie z możliwości udziału
w ww. zajęciach prowadzonych na platformie MS Teams skorzystało 70 studentek i studentów z różnych wydziałów.
 Specjaliści ds. technologii wspierających DON przeprowadzili po
jednym szkoleniu zdalnym dla nauczycieli akademickich UJ
z zakresu dostosowywania materiałów edukacyjnych do potrzeb
osób z niepełnosprawnością wzroku oraz wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego.
 specjalistki i specjaliści DON przeprowadzili również 6 cykli 3dniowych zdalnych szkoleń dla pracowników administracyjnych
i dydaktycznych innych uczelni. Łącznie w 2020 r. wzięło w nich
udział 61 osób z kilkudziesięciu polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie,
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechniki
Koszalińskiej, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

11.3.5. Dział Infrastruktury Sieciowej
W styczniu 2021r. Dział Infrastruktury Sieciowej (DIS) wszedł w skład
nowopowstałego Centrum Informatyki i przyjął nazwę Działu Infrastruktury
Systemów Informatycznych.
Niniejsze sprawozdanie obejmuje działania zrealizowane w 2020r.,
które realizowane były przez ówczesny DIS w następujących obszarach:
 szkieletowa sieć światłowodowa,
 prywatna chmura obliczeniowa UJ,
 systemy informatyczne, a w szczególności:
o centralna poczta elektroniczna Uniwersytetu,
o zarządzanie tożsamością elektroniczną,
o hostingi WWW,
o hostingi dla aplikacji,
o wsparcie dla systemu USOS,
 usługi Office 365 i wsparcie e-learningu.
Usługi Office 365 i wsparcie e-learningu
Stan pandemii COVID-19 wymusił na DIS zmianę priorytetów realizowanych działań. Konieczność zapewnienia jak najlepszych warunków
prowadzenia zdalnego nauczania sprawiła, że wiele prac skoncentrowanych
było wokół Office 365 i usługi MS Teams stanowiącej podstawowe narzędzie
prowadzenia zdalnego nauczania w Uczelni. Każdego dnia, ponad 30 000
studentów i pracowników UJ sięgało po narzędzia O365 w celu realizacji
dydaktyki, badań i zarządzania Uczelnią. Dziennie realizowano ponad 6 000
spotkań online.
W tym okresie DIS podjęło szereg aktywności wspierających
pracowników i studentów.
Przeprowadzono wiele szkoleń online prezentujących wykorzystanie
takich narzędzi jak MS Teams i MS Forms w nauczaniu, dedykowanych
przede wszystkim dla pracowników dydaktycznych. Przygotowano szereg
filmów instruktażowych i poradników na ten temat. We wrześniu zorganizowano cykl szkoleń, w których udział wzięło 1 100 użytkowników. Przed
letnią sesją egzaminacyjną przygotowano instrukcję Wykorzystanie MS
Teams i narzędzi Office 365 do realizacji egzaminów – dobre praktyki.
Pracownicy DIS przyjęli na siebie także rolę helpdesku dla ww.
tematów. DIS otrzymało szereg pochwał od użytkowników za wysoką jakość
udzielanego wsparcia.

www.don.uj.edu.pl
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Bardzo intensywne wykorzystanie narzędzi O365 w dydaktyce zainspirowało DIS do podjęcia kolejnych aktywności mających na celu ułatwienie
ich używania przez pracowników UJ. Przygotowano m.in. mechanizm definiowania zespołów Teams z wykorzystaniem grup dystrybucyjnych powiązanych z grupami zajęciowymi systemu USOS. Przygotowano również zaawansowany system ewidencjonowania i raportowania spotkań online
(zajęć online), wykorzystujący technologię Power BI. Statystyki prowadzonych zajęć udostępniono władzom Uczelni i Dziekanom.
Warto wspomnieć także o tym, że DIS aktywnie wspierał Uczelnię
w organizacji – praktycznie w całości realizowanych zdalnie – wyborów
Rektora i Senatu UJ z wykorzystaniem narzędzi takich, jak Teams czy Forms.

Rozpoczęto wdrażanie środowiska SDN na potrzeby obsługi infrastruktury chmury prywatnej UJ.
Systemy i usługi IT
Poczta elektroniczna
W 2020 r. przystąpiono do migracji pracowniczej poczty elektronicznej
z infrastruktury lokalnej do usługi Office 365. Migrację realizowano w oparciu o przygotowaną rok wcześniej koncepcję.
Migracja rozpoczęła się w lutym na zasadzie dobrowolności. Ścisła
integracja usług O365 z procesem dydaktyki zdalnej pokazała korzyści takiej
migracji, co skutkowało wprowadzeniem obowiązku migracji wszystkich
kont pracowniczych. Migrację zakończono w listopadzie 2020 r. Objęła ona
łącznie ponad 8 000 kont.

Bezpieczeństwo, wydajność i niezawodność centralnej infrastruktury
informatycznej UJ
Sieć szkieletowa
W 2020r. dokonano szeregu zmian w topologii sieci szkieletowej UJ
w celu uzyskania poprawy wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa
sieci. Reorganizacja obejmowała:
 relokację węzła dla II Kampusu z ul. Ingardena 6 na ul. Reymonta 4,
 uruchomienie nowych połączeń światłowodowych w relacji:
o węzeł przy ul. Reymonta 4 – D.S. Nawojka,
o węzeł przy ul. Reymonta 4 – AGH B2,
 zwiększenie przepustowości lokalizacji Gronostajowa 3 i Biblioteki
Jagiellońskiej do 10 Gb/sek,
 wzbogacenie węzłów I i III Kampusu w urządzenia bezpieczeństwa
sieciowego firmy Palo Alto Networks.

System muzealny
DIS aktywnie wspierał działania związane z uruchomieniem systemu
muzealnego wykorzystywanego przez 10 jednostek UJ (w tym Centrum
Edukacji Przyrodniczej i Muzeum UJ).
DIS zabezpieczał dla systemu wymagane zasoby sprzętowe oraz udzielał wsparcia w zakresie administracji.
Wsparcie dla systemów Biblioteki Jagiellońskiej
Na infrastrukturze wirtualnej utrzymywanej przez DIS Biblioteka
Jagiellońska uruchomiła system HAN służący do realizacji zdalnego dostępu
do baz bibliotecznych. DIS zapewnił integrację uwierzytelnia tego systemu
z centralnym systemem uwierzytelnienia UJ.
DIS wsparł także Bibliotekę Jagiellońską w dalszej rozbudowie systemu
Repozytorium UJ.

Zapasowa serwerownia
W 2020 roku, w ramach remontu budynku przy ul. Reymonta 4 kontynuowana była budowa nowej, wyposażonej w zaawansowane systemy
bezpieczeństwa, serwerowni przewidzianej jako serwerownia zapasowa.
Prace zostały zakończone w grudniu.
Na 2021 rok zaplanowane zostało stopniowe uruchamianie funkcjonalności zapasowego data center.

Hostingi WWW
W 2020 roku zwiększyła się liczba hostingów WWW (hostingów PHP
i hostingów Wordpress) dla serwisów nie mogących skorzystać z Portalu
Uniwersyteckiego. Na koniec 2020 r. było ich osiemdziesiąt.
Nowy system jednokrotnego logowania (SSO)
Kontynuowane były prace mające na celu wdrożenie nowego, centralnego systemu jednokrotnego logowania. System zapewniać będzie obsługę
protokołu OpenID Connect i umożliwiać będzie obsługę aplikacji mobilnych.

Chmura prywatna UJ
W 2020 roku dokonano aktualizacji i rozbudowy infrastruktury chmury
prywatnej UJ, istotnie podnoszącej wydajność zasobów dyskowych.
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W 2020 roku prowadzono m.in. testy wydajności nowego systemu oraz
dokonano pełnej integracji z uczelnianą usługą Active Directory.

czego Logowania dla wielu usług udostępnianych przez Ośrodek Komputerowy, do których miedzy innymi można zaliczyć:
 autoryzacja komputera/użytkownika w domenie,
 autoryzacja użytkownika w sieciach Wi-Fi Collegium Medicum,
 autoryzacja pracowników zdanych przy dostępie do zasobów
wewnętrznych przez VPN,
 autoryzacja użytkownika kolekcji witryn/aplikacji opartych o MS
SharePoint,
 uwierzytelnienie użytkownika na wybranych urządzeniach wielofunkcyjnych i autoryzowany dostęp do usług skanowania, kopiowania i wydruku.
Rozproszona geograficznie infrastruktura sprzętowa dla wspomnianej
domeny obejmuje serwery Microsoft Windows, macierze dyskowe oraz
odpowiednio skonfigurowane urządzenia sieciowe. Zapewniona jest pełna
redundancja kontrolerów domen.

www.dis.uj.edu.pl

11.3.6. Ośrodek komputerowy UJ CM
Ośrodek Komputerowy Collegium Medicum UJ zarządza infrastrukturą
informatyczną UJ CM w zakresie sieci światłowodowej, sieci bezprzewodowych oraz serwerów świadczących centralne usługi w uczelnianej sieci
komputerowej. Sprawuje także nadzór nad systemami informatycznymi
w obsługiwanych jednostkach UJ CM.
Infrastruktura sieci komputerowej UJ CM
W roku 2020 rozbudowywano sieć UJ CM i dokonano jej modernizacji
w celu zwiększenia przepustowości i niezawodności. Do rutynowych działań
z tym związanych należy przeniesienie placówek w dedykowaną zabezpieczoną sieć prywatną, ustandaryzowanie transmisji danych na poziomie
10Gb/s (rdzeń sieci) oraz 1 Gb/s (sieć dostępowa); uruchomienie
bezpiecznego dostępu zdalnego do wybranej sieci prywatnej za pomocą
SSLVPN oraz dla wybranych sieci uruchomienie sieci z dostępem do
Infrastruktury Domenowej.

Platforma stron WWW UJ CM
Ośrodek Komputerowy rozwija platformę pozwalającą na masowe
przygotowywanie spójnych dla Uniwersytetu nowoczesnych i responsywnych stron www. Po uruchomieniu strony przedstawiciele jednostki
otrzymują stały dostęp do witryny pozwalający na samodzielne zamieszczanie aktualnych treści bez potrzeby znajomości jakiegokolwiek języka
programowania. Platforma jest monitorowana i zabezpieczana przez
Ośrodek Komputerowy.
W roku 2020 Ośrodek Komputerowy uruchomił 25 nowych, spójnych
graficznie stron jednostek oraz przeszkolił pracowników jednostek merytorycznych z obsługi systemu.
Wszystkie strony Wydziałów Collegium Medicum UJ są obsługiwane
z pomocą platformy.

Infrastruktura bezprzewodowej sieci WiFi UJ CM
Tym samym Ośrodek Komputerowy w roku 2020 utrzymywał i optymalizował spójną sieć bezprzewodową, która działa w 46 lokalizacjach,
propaguje ją ponad 900 zewnętrznych i wewnętrznych Punktów Dostępowych, optymalnie rozlokowanych w budynkach UJ CM, Krakowskiego
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II i Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie.
Do uwierzytelnienia w sieci WiFi wykorzystywany adres mailowy
w domenie @cm-uj.krakow.pl lub @uj.edu.pl.

Poczta elektroniczna
Ośrodek zarządza serwerami pocztowym oraz kontami w domenie „cmuj.krakow.pl” (około 3 000 aktywnych kont) oraz zapewnia wsparcie dla
użytkowników kont w domenie „uj.edu.pl”.
W ramach centralizacji usług, w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa i dostępności, Ośrodek Komputerowy zintegrował lokalne serwisy
pocztowe jednostek organizacyjnych Collegium Medicum z zachowaniem
dotychczasowej adresacji, przenosząc usługę na serwer centralny UJ CM.

Usługi Centralne
Ośrodek komputerowy zabezpiecza, zarządza i monitoruje stacje
robocze wspieranych jednostek z wykorzystaniem m. in. centralnej domeny
Active Directory. W roku 2020, jaki i w latach poprzednich do wyżej
wymienionej domeny dołączano kolejne jednostki Collegium Medicum.
Takie podejście zwiększa bezpieczeństwo przechowywanych przez użytkowników danych, wspiera pracę grupową, umożliwia wdrożenie Pojedyn136

System wydruku podążającego i poufnego
W roku 2020 Ośrodek Komputerowy uruchomił nowy system wydruku
podążającego (ang. follow me printing) i poufnego (ang. secure printing).
Ideą wydruku podążającego jest wydrukowanie swoich dokumentów
w komputerze i odebraniu ich na dowolnym urządzeniu drukującym, do
którego podejdziemy.

w ponad 350 konferencjach, publicznych obronach rozpraw doktorskich
oraz warsztatach.
Telefonia Cyfrowa VoIP
W roku 2020 Ośrodek Komputerowy uruchomił i administruje spójną
dla UJ CM instancją telefonii cyfrowej VoIP z wykorzystaniem protokołów
SIP\H.323. Telefonia cyfrowa objęła swoim zasięgiem lokalizacje; Medyczna
7, Skawińska 8, Kopernika 7e oraz Kopernika 40.
Zalety telefonii w porównaniu z telefonią tradycyjną:
 bezpłatne rozmowy wewnątrz sieci UJ CM, również pomiędzy
różnymi lokalizacjami,
 niższy koszt połączeń z telefonią stacjonarną,
 pełna mobilność użytkownika,
 integracja z przyszłościowymi usługami takimi jak przesyłanie
danych czy obrazu.

Korzystając z wydruku poufnego użytkownik drukuje na swoim
komputerze dokument, który jest przetrzymywany przez serwer wydruków
lub urządzenie drukujące. Dopiero, gdy podejdzie do urządzenia i zaloguje
się wykorzystując osobistą kartę zbliżeniową będzie mógł odebrać wydruki.
System składa się z odpowiednio skonfigurowanych urządzeń z czytnikami kart, oprogramowania na serwerze i kart zbliżeniowych.
Chmura Prywatna UJ CM
W ramach długofalowej strategii rozwoju Ośrodek Komputerowy
rozwija usługę Chmury Prywatnej UJ CM w modelu IaaS – Infrastructure as a
Service oraz PaaS – Platform as a Service w zależności od potrzeb użytkowników.

Bezpieczne szyfrowanie komputerów przenośnych
Także w roku 2020 Ośrodek Komputerowy CM uruchomił nową usługę,
która pozwala na bezpieczne zaszyfrowanie służbowych komputerów, które
wykorzystywane są do przetwarzania danych osobowych i bywają użytkowane poza obszarem przetwarzania danych osobowych.
W przypadku utraty hasła przez użytkownika sprzętu, Ośrodek Komputerowy przygotował procedury jego bezpiecznego odzyskania i przywrócenia dostępu do danych. W przypadku kradzieży lub utraty sprzętu, dane
w nim zgromadzone pozostają niedostępne dla osób nieupoważnionych.

Wsparcie techniczne
Wsparcie użytkowników realizowane jest na miejscu oraz zdalnie przez
pracowników Ośrodka Komputerowego. Do tego celu zostały przygotowane,
numer telefonu oraz dedykowany adres mailowy. Ponadto, na stronie
Ośrodka udostępniono specjalny program, który po uruchomieniu, pozwala
na oferowanie pomocy zdalnej i bieżące rozwiązywanie problemów
klientów.
W celu zachowania wysokiej, jakości usług, wewnętrznie w Ośrodku
Komputerowym UJ CM, wykorzystuje się elektroniczny system obsługi
zgłoszeń, pozwalający na zarządzanie i kontrolę problemów klientów
zgodny dobrymi praktykami ITIL (Information Technology Infrastructure
Library). Korzystanie z systemu pozwala na ciągły przegląd problemów,
jakie zgłaszają pracownicy, czasu reakcji pracowników ośrodka i opisów
wdrożonych rozwiązań.

System egzaminacyjny UJCM
W związku z pandemią COVID-19, w odpowiedzi na potrzeby instytucji
Ośrodek Komputerowy uruchomił usługę przeprowadzenia egzaminu/
zaliczenia w formie zdalnej przy pomocy dedykowanego, autorskiego
systemu informatycznego.
Charakterystyka Systemu Egzaminującego UJCM:
 podczas egzaminu kolejność pytań jest losowana indywidualnie dla
każdego zdającego,
 w systemie nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań
(poprawiać odpowiedź można tylko podczas wyświetlania danego
pytania),

Obsługa konferencji zdalnych oraz hybrydowych
W związku z pandemią COVID-19, w odpowiedzi na potrzeby instytucji
Ośrodek Komputerowy zorganizował lub udzielił wsparcia technicznego
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Zadaniem Ośrodka jest także wsparcie procesu zakupowego sprzętu
komputerowego dla jednostek UJ CM. Ośrodek wyznacza dopuszczalne konfiguracje zestawów, przygotowuje specyfikacje dla przetargów realizowanych przez Dział Zaopatrzenia UJ CM oraz bierze udział w pracach komisji
przetargowej. Zgodnie z regulaminem określającego zasady i formy udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium
Medicum, Ośrodek Komputerowy pełni role działu kompetencyjnego
w zakresie zamówień na dostawy i usługi informatyczne, w tym oprogramowania.
Kiosk Multimedialny
Wśród zadań realizowanych przez Ośrodek jest także utrzymanie,
techniczny nadzór i uaktualnianie kiosku multimedialnego w Rektoracie UJ CM.

odpowiedzi są również indywidualnie losowane (każdorazowo
przy odświeżeniu strony lub zalogowaniu z pomocą innego
urządzenia),
 po upłynięciu czasu przeznaczonego na pytanie, system
samoczynnie przechodzi do kolejnego (pytania wygasają),
 czas przeznaczony na poszczególne pytania jest rozliczany na
serwerze,
 egzaminujący może indywidualnie decydować o czasie
przeznaczonym na każde pytanie,
 egzaminujący posiada pełny wgląd w postępy i dostęp do wyników
już w trakcie trwania egzaminu i po jego zakończeniu,
 uwierzytelnianie w systemie jest realizowane z wykorzystaniem
posiadanych przez studentów loginów i haseł (poczty w domenie
@student.uj.edu.pl).
W roku 2020 Ośrodek Komputerowy przeprowadził z wykorzystaniem
systemu 133 egzaminy i zaliczenia.

Do stałych działań Ośrodka należy również wsparcie informatyczne dla
użytkowników zintegrowanego systemu zarządzania SAP w obszarach
Kadry i Płace.
Ośrodek koordynuje, w ramach UJ CM, dystrybucję oprogramowania
objętego umowami zawartymi przez Uczelnię.

Nowe Urządzenia w Bibliotece Medycznej UJ CM
W roku 2020 Ośrodek Komputerowy uruchomił, skonfigurował i zintegrował do działania wraz z systemem bibliotecznym oraz wspiera działanie
nowoczesnych urządzeń Biblioteki Medycznej UJ CM:
 Selfcheck jest samoobsługowym stanowiskiem pozwalającym
czytelnikowi wypożyczyć lub zwrócić książki. W celu
samodzielnego wypożyczenia lub zwrócenia książki, należy
umieścić wybrany tytuł na półce pod ekranem, a następnie
przybliżyć kartę biblioteczną do czytnika laserowego i zeskanować
kod kreskowy karty.
 Książkomat to urządzenie pozwalające na odbiór zarezerwowanych książek z internetowego katalogu biblioteki. Po zamówieniu
książki do książkomatu, będzie można ją odebrać w zdefiniowanym
okresie. Do odebrania zamówionej książki z książkomatu potrzebna jest karta biblioteczna.
 Wrzutnia umożliwia samodzielny zwrot wypożyczonych książek,
także po godzinach pracy biblioteki. Aby zwrócić książkę za
pomocą wrzutni należy przybliżyć kartę biblioteczną do czytnika
i zeskanować kod kreskowy karty. Na ekranie wyświetli się konto
czytelnika z listą wypożyczonych tytułów oraz automatycznie
otworzy się otwór, do którego należy włożyć książkę.

Cele
Wśród wyzwań stawianych przez zespołem są:
 rozwijanie nowych usług informatycznych pozwalających na
usprawnienie procesów w instytucji,
 rozwijanie usługi chmury prywatnej dla UJ CM w modelu IaaS i PaaS,
 rozwój sieci przewodowych i bezprzewodowych,
 dołączenie kolejnych jednostek organizacyjnych UJ CM do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury domenowej,
 udział i wsparcie w projektach uczelni, które wspomagane są
technologiami informatycznymi,
 zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez
instytucję.
ok.cm-uj.krakow.pl

11.3.7. Dział Kliniczny UJ CM
Dział Kliniczny UJ CM (DK UJ CM) w ramach podstawowej działalności
jednostki zajmuje się prowadzeniem spraw organizacyjnych, administracyjnych i prawnych, dotyczących szeroko rozumianej współpracy z uniwer138

syteckimi podmiotami leczniczymi, dla których Uniwersytet Jagielloński jest
podmiotem tworzącym.
Dział sprawuje nadzór i kontrolę nad uniwersyteckimi podmiotami
leczniczymi, zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, w szczególności dotyczy to: weryfikacji i oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie jednostek, oceny dostępności i jakości
udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania
mieniem i środkami publicznymi oraz oceny gospodarki finansowej. W tym
celu przeprowadzane są kontrole działalności statutowej uniwersyteckich
podmiotów leczniczych. W 2020 r. ze względu na sytuację epidemiczną
kontrole statutowe zostały przeprowadzone poza siedzibą jednostek
kontrolowanych (w trybie kontroli zdalnej) z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej, dokumentów w formie elektronicznej oraz
dokumentów przesłanych w formie papierowej.
Ponadto w 2020 roku DK UJ CM realizował następujące zadania:
 prowadzenie całości spraw związanych z podjęciem współpracy
z kolejnymi podmiotami leczniczymi w celu poszerzenia bazy dydaktycznej UJ CM, poprzez utworzenie nowych jednostek klinicznych,
 przeprowadzenie procedury powołania Stałej Komisji ds. klinicznych na kadencję 2020–2024 wraz z zapewnieniem obsługi
administracyjnej,
 koordynowanie całości prac związanych z wprowadzaniem zmian
pośród przedstawicieli Rad Społecznych oraz zmian w statutach
uniwersyteckich podmiotów leczniczych,
 monitorowanie zmian wprowadzanych w systemie ochrony
zdrowia – przepisy prawa oraz projekty legislacyjne,
 kontynuowanie współpracy z „Uniwersytecką Siecią Szpitali
Szkolących”, której celem jest wsparcie Uczelni w obszarze
dydaktyki przed- i podyplomowej oraz praktyk studenckich dla
wszystkich studentów kształcących się w zawodach medycznych,
 sporządzanie analiz finansowo-ekonomicznych mających na celu
ocenę sytuacji finansowej, struktury kosztochłonności, rentowności, a także wykorzystania zasobów nadzorowanych jednostek oraz
przygotowanie zbiorczej sprawozdawczości uniwersyteckich
podmiotów leczniczych dla Ministerstwa Zdrowia oraz innych
jednostek administracji publicznej,
 koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i podpisaniem
nowych umów użyczenia sprzętu i aparatury medycznej zawieranych z uniwersyteckimi podmiotami leczniczymi i „bazą obcą”,




a także aneksowaniem i rozwiązywaniem umów dotychczas podpisanych,
prowadzenie całości prac o charakterze formalno-prawnym
w zakresie skarg i wniosków wpływających do UJ CM, a dotyczących
funkcjonowania uniwersyteckich podmiotów leczniczych,
pełnienie nadzoru nad działalnością inwestycyjną uniwersyteckich
podmiotów leczniczych m.in. w ramach programów wieloletnich,
inwestycji, dotacji celowych.
www.dk.cm-uj.krakow.pl

11.3.8. Biuro ds. Badań Klinicznych UJ CM
Do zadań Biura ds. Badań Klinicznych należy kompleksowa pomoc
w prowadzeniu niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych
i wyrobów medycznych, w szczególności:
 analiza protokołów badań klinicznych produktów leczniczych
i wyrobów medycznych pod względem możliwości ich realizacji
na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum,
 prowadzenie konsultacji w zakresie przygotowania projektów
badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania
pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej oraz pozwolenia Prezesa
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych na prowadzenie badania klinicznego,
 przeprowadzanie wizyt kwalifikujących, inicjujących, monitorujących oraz zamykających badanie w Ośrodku Badawczym,
 stała współpraca w zakresie obejmującym prowadzenie badania
klinicznego z badaczami, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Komisjami
Bioetycznymi oraz przedstawicielami odnośnych władz,
 przygotowywanie dokumentów wewnętrznych regulujących prowadzenie badań klinicznych, w tym Standardowych Procedur Postępowania,
 organizacja i koordynacja czynności związanych z przeprowadzeniem audytu wewnętrznego i zewnętrznego, kontroli i monitoringu
badania klinicznego,
 bieżący monitoring projektów naukowych realizowanych na UJ CM
pod kątem identyfikacji badań klinicznych.
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W roku 2020 Biuro ds. Badań Klinicznych przeprowadziło analizę
w sumie 369 projektów prac badawczych w celu identyfikacji tych o charakterze badań klinicznych oraz dokonywało niezbędnej analizy dokumentacji
badań klinicznych pod kątem zasadności i możliwości ich prowadzenia na
UJ CM.
Wdrażano działania związane z rejestracją, uruchomieniem i prowadzeniem następujących niekomercyjnych badań klinicznych:
 Europejska Sieć Chłoniaka Hodgkina: Drugie międzynarodowe,
międzygrupowe badanie dotyczące leczenia klasycznej postaci
chłoniaka Hodgkina u dzieci i młodzieży (EuroNet-PHL-C2),
główny badacz: prof. dr. hab. Walentyna Balwierz,
 Dwuetapowa procedura zaopatrzenia przetok odbytu powstałych
w przebiegu choroby Crohna przy użyciu autologicznych tłuszczopochodnych mezenchymalnych komórek macierzystych (TMCFASC), główny badacz: dr hab. med. Piotr Wałęga, prof. UJ,
 Hamowanie aktywacji płytek krwi jako potencjalny cel terapeutyczny u chorych z AERD (AERD-K/P), główny badacz: prof. dr hab.
Lucyna Mastalerz,
 Iwabradyna w prewencji okołozabiegowego uszkodzenia mięśnia
sercowego po zabiegach niekardiochirurgicznych (PREVENTMINS), główny badacz: prof. dr hab. Wojciech Szczeklik,
 Przedoperacyjna chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii uzupełniająca leczenie skojarzone w zaawansowanym raku żołądka
z wysokim ryzykiem nawrotu otrzewnowego – badanie wieloośrodkowe z randomizacją (GastricCHIMERAtrial), główny badacz:
prof. dr hab. Piotr Richter,
 Nowy antagonista receptora somatostatynowego w algorytmie
diagnostycznym nowotworów neuroendokrynnych – studium
wykonalności (TECANT), główny badacz: prof. dr hab. Alicja
Hubalewska-Dydejczyk,
 Ocena roli antagonisty receptora leukotrienów cysteinylowych
w procesie hamowania miażdżycy i zmian proliferacyjnych oraz
jego wpływu na funkcje śródbłonka u pacjentów leczonych
wewnątrznaczyniowo z powodu miażdżycy zarostowej tętnic
kończyn dolnych (CADET-PAD), główny badacz: prof. dr hab. Paweł
Maga.
W ramach monitoringu niekomercyjnych badań klinicznych, w których
UJ CM występuje w roli sponsora, przeprowadzono odpowiednio:

1 wizytę monitorującą w projekcie „Wczesne zapobieganie powikłaniom cukrzycy u osób z hiperglikemią w Europie (e-Predice)”,
główny badacz: dr hab. Aleksandra Januszewska,
 8 wizyt monitorujących w projekcie „Europejska Sieć Chłoniaka
Hodgkina: Drugie międzynarodowe, międzygrupowe badanie
dotyczące leczenia klasycznej postaci chłoniaka Hodgkina u dzieci
i młodzieży (EuroNet-PHL-C2)”, główny badacz: prof. dr hab.
Walentyna Balwierz.
Działalność Biura obejmowała także pozyskiwanie środków finansowych w ramach konkursów Agencji Badań Medycznych, w których konsultowano na etapie przygotowania i finalnie złożono do oceny 4 projekty
obejmujące niekomercyjne badania kliniczne. Finansowanie z ABM uzyskał
projekt: Immunoterapia z zastosowaniem dinutuksymabu beta skojarzona
z chemioterapią w leczeniu pacjentów z neuroblastomą pierwotnie opornym na leczenie standardowe oraz ze wznową lub progresją choroby,
główny badacz: prof. dr. hab. Walentyna Balwierz, lider/sponsor badania: UJ,
przyznana kwota dofinansowania: 17 168 744,64 zł, w tym kwota dla UJ:
958 435,04 zł. Pomoc Biura w toku opracowania wniosków konkursowych
obejmowała: opracowanie harmonogramu i budżetu projektu oraz negocjowanie zakresu obowiązków i budżetu Partnera/Partnerów.
Biuro przygotowało i złożyło wniosek pt. „Stworzenie Jagiellońskiego
Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w oparciu o strukturę Uniwersytetu
Jagiellońskiego – Collegium Medicum i Szpitala Uniwersyteckiego” w konkursie organizowanym przez ABM pt. „Tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych”. Projekt nie uzyskał finansowania z ABM.
W 2020 roku Biuro zapewniało kompleksową obsługę organizacyjnoadministracyjną projektów o charakterze niekomercyjnych badań klinicznych finansowanych ze środków Agencji Badań Medycznych:
 Iwabradyna w prewencji okołozabiegowego uszkodzenia mięśnia
sercowego po zabiegach niekardiochirurgicznych, główny badacz:
prof. dr hab. Wojciech Szczeklik, lider/sponsor badania: UJ, przyznana kwota dofinansowania: 16 968 518,00 zł,
 Przedoperacyjna chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii uzupełniająca leczenie skojarzone w zaawansowanym raku żołądka
z wysokim ryzykiem nawrotu otrzewnowego – badanie wieloośrodkowe z randomizacją, główny badacz: prof. dr hab. Piotr
Richter, lider/sponsor badania: UJ, przyznana kwota dofinansowania: 14 436 800,00 zł,
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 prof. dr hab. n. med. Tomasz Kaczmarzyk,
 dr hab. n. med. Ewa Konduracka, prof. UJ,
 Jolanta Kopeć,
 mgr Anna Layer–Janiga,
 prof. dr hab. n. med. Piotr Major,
 dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka,
 dr Jacek Prusak,
 dr hab. n. med. Szymon Skoczeń,
 dr hab. n. med. Klaudia Stangel–Wójcikiewicz.
W dniu 21 października 2020 roku odbyło się pierwsze posiedzenie
powołanej Komisji, w trakcie którego w drodze głosowania wybrano przewodniczącą komisji w osobie pani prof. dr hab. n. med. Dominiki Dudek
i zastępcę przewodniczącego – pana prof. dr. hab. Jacka Jaśtala.
W roku 2020 odbyło się 13 posiedzeń Komisji Bioetycznej UJ, w tym 11
spotkań wyłącznie w formie zdalnej. Rozpatrzono łącznie 384 nowe projekty
oraz 465 zgłoszonych poprawek do prowadzonych badań. Wśród rozpatrywanych wniosków 11 stanowiło badania kliniczne produktu leczniczego, a 4
– badania kliniczne wyrobu medycznego.
Głównym zadaniem Biura Komisji Bioetycznej UJ jest szeroko pojęta
obsługa administracyjna działalności Komisji Bioetycznej UJ. Do zadań Biura
Komisji Bioetycznej UJ należy w szczególności:
 weryfikacja dokumentacji składanej do Komisji pod względem
wymogów formalnych,
 organizacja i koordynowanie prawidłowego przebiegu posiedzeń
Komisji,
 udział w posiedzeniach Komisji, protokołowanie ich przebiegu oraz
przygotowanie projektów uchwał, opinii i decyzji podejmowanych
przez Komisję,
 stały kontakt z wnioskodawcami zewnętrznymi w zakresie komercyjnych badań klinicznych,
 współpraca z działami kompetencyjnymi oraz firmami zewnętrznymi w zakresie finansowym,
 współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie opiniowanych
projektów, w tym z Odwoławczą Komisją Bioetyczną,
 przygotowanie umów cywilnoprawnych dla członków Komisji oraz
recenzentów zewnętrznych,
 przygotowywanie aktów wewnętrznych regulujących organizację
i pracę Komisji.

Zastosowanie terapii tandemowej LutaPol/ItraPol (177Lu/90YDOTATATE) jako skutecznego narzędzia w leczeniu nowotworów
neuroendokrynnych, główny badacz: prof. dr hab. Alicja
Hubalewska–Dydejczyk, lider/sponsor: Narodowe Centrum Badań
Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, przyznana kwota
dofinansowania: 16 225 166,35 zł, w tym kwota dla UJ: 458 562,96 zł.
Wykonane przez Biuro zadania obejmowały m.in.: zawarcie porozumień/umów z partnerami, negocjacje umów z ABM, opracowanie harmonogramów płatności, zarządzanie środkami finansowymi, sprawozdawczość
oraz współpracę z firmami zewnętrznymi.
W roku 2020 Biuro Badań Klinicznych koordynowało nawiązanie
współpracy z POLCRIN (ang. Polish Clinical Reasearch Infrastructure
Network) – krajową siecią ośrodków prowadzących badania kliniczne
produktów leczniczych i wyrobów medycznych, stanowiącą część ogólnoeuropejskiej sieci ECRIN (Europejska Sieć Infrastruktur Badań Klinicznych,
ang. European Clinical Research Infrastructure Network). Pracownicy Biura
prezentowali UJ CM podczas konferencji dla wszystkich polskich ośrodków
włączonych do sieci POLCRIN, która odbyła się 20 sierpnia 2020 r.
Pracownicy Biura brali udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach branżowych. Uczestniczyli także w konsultacjach środowiskowych
prowadzonych przez KRAUM (Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni
Medycznych) dotyczących wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej pn.
„Monitorowanie badań klinicznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz opiniowali akty prawne regulujące kwestie legislacyjne dotyczące
eksperymentów medycznych.
nauka.cm-uj.krakow.pl/niekomercyjne-badania-kliniczne/

11.3.9. Komisja Bioetyczna i Biuro Komisji Bioetycznej UJ
Komisja Bioetyczna UJ wyraża opinię o możliwości prowadzenia badań,
w tym eksperymentów medycznych i badań klinicznych.
Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 106 z dnia
1 października 2020 r. powołano Komisję Bioetyczną UJ na kadencję lat
2020–2023, w składzie:
 dr n. med. Stefan Bednarz,
 dr hab. n. med. Ewa Cichocka–Jarosz, prof. UJ,
 prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek,
 dr n. farm. Łukasz Hońdo,
 dr hab. Jacek Jaśtal, prof. PK,
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W roku 2020 we współpracy z Ośrodkiem Komputerowym UJ CM
zostały rozpoczęte prace związane z budową systemu informatycznego
służącego do obsługi prac Komisji Bioetycznej UJ. W dniach 23 i 30
października 2020 r. w ramach zajęć „Etycznoprawne aspekty prowadzenia
badania” w Zakładzie Filozofii i Bioetyki UJ CM zostało przeprowadzone
szkolenie dla doktorantów dotyczące formalno-prawnych wymogów
obowiązujących przy wypełnianiu i składaniu wniosków do Komisji
Bioetycznej UJ.

Na stronie internetowej www.nauka.uj.edu.pl zamieszczone zostały
w 2020 roku 64 artykuły – były to komentarze naukowe, teksty popularyzatorskie, artykuły przekrojowe oraz wywiady.
Celem strony jest prezentacja dokonań naukowych pracowników UJ, ich
dorobku, upowszechnianie wiedzy o prowadzonych na uczelni badaniach,
a także dzielenie się ekspercką wiedzą.
Media społecznościowe
Profil UJ na Facebooku w ubiegłym roku uzyskał łączny zasięg liczący
5 605 178 użytkowników. Liczba fanów wzrosła z prawie 75 tys. do ponad
85,5 tys. Najpopularniejsze posty docierały do ponad 2 mln internautów.
W tym czasie według raportów Sotrender profil UJ znalazł się 4 razy na
pierwszym miejscu wśród wszystkich uczelni w Polsce w kryterium
„Zaangażowanie” i 5 razy w kategorii „Aktywni użytkownicy”. Bardzo dobrze
rozwijały się też grupy dla nowych studentów. W okresie wrześniowym
grupa „Nowi na UJ” miała blisko 2500 aktywnych użytkowników, którzy
opublikowali ponad 700 postów. Natomiast dzięki założonej na Facebooku
grupie „Rekrutacja na UJ”, Uniwersytet pomagał m.in. rozwiać wątpliwości
dotyczące rejestracji i rekrutacji, warunków przyjęcia na studia, informował
o działających kierunkach i wielu innych sprawach. Grupa ta posiadała
w 2020 roku prawie 5000 członków.
Na Twitterze w 2020 roku przybyło 1600 nowych followersów. Średni
zasięg jednego tweeta to ok. 93 tys. użytkowników.
Najpopularniejszy post na Instagramie w 2020 roku liczył 1 786
polubień. Średni zasięg plasował się na poziomie 600-800. Największą
popularnością cieszyły się codzienne relacje, które często osiągały wynik
bliski 4 tys. wyświetleń.
Znakomicie rozwijał się prowadzony na portalu Facebook profil Cafe
Nauka, który stanowi dopełnienie misji popularyzatorskiej strony
www.nauka.uj.edu.pl – na koniec roku 2020 śledziło go 26 828 użytkowników serwisu (co stanowi wzrost o ponad 80%). Średni dzienny zasięg
postów – 20 728, a średni przyrost obserwujących w ciągu miesiąca – 983
osoby.
Ze szczególną uwagą spotkała się wiadomość o opracowanej przez dr.
Jarosława Dudę z Wydziału Matematyki i Informatyki UJ metodzie kompresji
plików znanej jako „kodowanie ANS” lub „kodowanie z UJ” (wyprodukowany
został film animowany tłumaczący mechanizm tej metody). Powstał także
filmowy wywiad (w formie sesji Q&A – pytań i odpowiedzi) z prof. Krzysztofem Pyrciem – wirusologiem z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ,

kbet.cm.uj.edu.pl/

11.3.10. Centrum Promocji i Komunikacji UJ
Centrum Promocji i Komunikacji (CPiK) jest jednostką powołaną do
działalności mającej na celu szeroko rozumianą promocję Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Działania podejmowane przez CPiK UJ mają na celu budowanie i kreację wizerunku określnego w misji i strategii UJ. W prowadzonych
działaniach środek ciężkości położony jest na łączenie przeszłości UJ jako
najstarszej uczelni w Polsce z przyszłością.
Rok 2020 upłynął pod znakiem epidemii COVID-19 oraz obostrzeń
epidemicznych, a wydarzenia przeniosły się w wirtualną rzeczywistość.
Zdalny tryb pracy nie spowodował jednak zakłóceń w realizacji zadań, które
w znacznej większości realizowane były w przestrzeni internetowej.
Strony internetowe uczelni oraz media społecznościowe
Z oczywistych względów wydarzeń (konferencji, wizyt, uroczystości)
organizowanych przez uczelnię było zdecydowanie mniej niż w poprzednich
latach, natomiast częstotliwość oraz ilość publikowanych materiałów nie
spadły, a strona internetowa oraz profile UJ w mediach społecznościowych
stały się głównym kanałem informacyjnym uczelni.
Na stronie głównej UJ opublikowano ponad 390 wiadomości dotyczących UJ w wielorakich aspektach: relacjonujących aktywność zawodową
wspólnoty akademickiej UJ, w szczególności wiadomości o zdobytych przez
UJ i naszych naukowców oraz pracowników grantach, wyróżnieniach, nagrodach i tytułach oraz innych osiągnięciach. Do tej liczby należy doliczyć 174
artykuły przetłumaczone i opublikowane na stronie angielskojęzycznej,
gdzie na bieżąco publikowane są wybrane treści dotyczące międzynarodowych aspektów działalności UJ i informacje o wydarzeniach, których potencjalnym odbiorcą może być użytkownik obcojęzyczny.
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który w początkowej fazie pandemii tłumaczył zasady rozprzestrzeniania się
wirusa i metody zapobiegania zakażeniom.
W 2020 roku kanał Uniwersytetu Jagiellońskiego na YouTube rozbudowany został o nową playlistę Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.
W 2020 roku CPiK zrealizował i opublikował 87 filmów oraz dodatkowo
zamieścił na YT 15 filmów promocyjnych przygotowanych przez jednostki
UJ. Wzrosła również liczba nowych subskrybentów o 3 031 użytkowników;
liczba wyświetleń filmów w 2020: 619 002. Od grudnia 2020 do filmów
zamieszczanych na YT dodawana jest transkrypcja.

najlepszej uczelni w Polsce dają możliwość zdobycia solidnego wykształcenia, szerokich zdolności, niezbędnego doświadczenia i niezapomnianych
znajomości. Przeprowadzono w sumie 43 wywiady, które dostępne były
w sieci.
W ramach kampanii rozwijana była, dedykowana przyszłym studentom
strona internetowa www.misja.uj.edu.pl, ułatwiająca znalezienie informacji
o kierunkach studiów i zasadach rekrutacji, zawierająca aktualne foldery
i ulotki, prezentująca sylwetki osób biorących udział w cyklach: Uniwersytet
to LUDZIE, UJHeroes, Twarze UJ i Drużyna UJ, zawierająca nagrania „live” ze
studentami, pracownikami naukowymi oraz organizacjami studenckimi,
komentarze do matur (przygotowane przez pracowników UJ) i przybliżająca
korzyści płynące z wyboru Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego jako
miejsca studiowania. W 2020 roku to prawie 130 tys. odsłon strony.
Jednym z głównych mediów społecznościowych wykorzystywanych
w kampanii pozostał utworzony w 2018 roku profil @misjaUJ na Instagramie.
Strategia prowadzenia profilu opiera się o najnowsze trendy. Na profilu
można znaleźć zdjęcia oraz grafiki z informacjami, poradami i ciekawostkami popularno-naukowymi. Tworzone tam były również cykle m. in.:
„Dlaczego UJ”, „Matura 2020 – powodzenia na maturze”; „UJ LIVE”, „Zostań
w domu”, „Rekrutacja”. Oprócz publikowania postów i zamieszczania relacji
w Instastories, na Instagramie realizowane były cotygodniowe relacje live
(prowadzone od maja do lipca 2020) – przedstawiciele UJ odpowiadali na
pytania maturzystów dot. danego wydziału, studiowania na UJ czy
możliwości prowadzenia badań naukowych.

Konferencje online
Ze względu na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 odwołano organizację wszystkich konferencji w formie stacjonarnej. Część organizatorów zdecydowała się na organizację konferencji
online. Centrum Promocji i Komunikacji UJ udało się jedynie zorganizować
następujące konferencje wirtualne:
 41st Annual Conference of the Intarnational Society for Clinical
Biostatistics ISCB (23–27 sierpnia 2020 r.) – pierwsza w historii
wirtualna konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Biostatystyki Klinicznej – ISCB 41. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 700
naukowców i specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, epidemiologii oraz innych dyscyplin biomedycznych z ponad 50 krajów.
W ciągu 5 dni odbyły się 72 sesje, w których uczestniczyło ponad 400
prelegentów z różnych krajów z całego świata;
 Krakow Intellectual Property Law Summer School (14–18.09.2020 r.) –
w konferencji uczestniczyło ponad 100 osób z 30 krajów z całego
świata;
 Oblicza Postpamięci 4 – narracje alternatywne i marginalizowane
(22–23.10.2020 r.) – w konferencji uczestniczyło w formie zdalnej
200 uczestników.

Poznaj Uniwersytet
Niektóre z podejmowanych działań były dedykowane różnym grupom
odbiorców – w przeważającej mierze potencjalnym i obecnym studentom UJ.
Do najważniejszych projektów, dedykowanych tej grupie należą:
 „Dzień Otwarty Uniwersytetu Jagiellońskiego”, który ze względu na
pandemię został przeniesiony do przestrzeni wirtualnej i odbył się
na głównym profilu FB UJ. W wirtualnym Dniu Otwartym wzięły
udział wszystkie wydziały. Statystyki: liczba osób którym wyświetliła się informacja o wydarzeniu: 78,4 tys., liczba osób, które
otworzyły wydarzenie: 7,6 tys. Podczas pierwszego wirtualnego
Dnia Otwartego można było zapoznać się z bogatą ofertą jaką
dysponują wydziały oraz organizacje studenckie. Istniała możliwość wysłuchania prezentacji dotyczącej możliwości studiowania,
rozwijania pasji naukowych, a także pozanaukowych, dostępności

Uniwersytet to Ludzie
Centrum Promocji i Komunikacji w okresie wzmożonej rekrutacji na
studia prowadziło kampanię promocyjno-rekrutacyjną Uniwersytet to
LUDZIE w mediach elektronicznych (strona internetowa: www.misja.uj.edu.pl,
grupa Rekrutacja na UJ na Facebooku oraz profil na Instagramie @misjaUJ).
W kampanii wzięli udział studenci, doktoranci i pracownicy uczelni, którzy
przekonywali, że Uniwersytet Jagielloński to najlepszy wybór – studia na
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domów studenckich, pomocy materialnej oraz zasad rekrutacji na
studia.
Prezentacja oferty edukacyjnej UJ na targach edukacyjnych zrealizowana została stacjonarnie w Katowicach i Rzeszowie oraz na
wirtualnych targach i salonach maturzystów w Lublinie, Rzeszowie, Warszawie i Krakowie. Dodatkowo Uniwersytet wziął udział
w dwudniowym wirtualnym wydarzeniu „Kierunkowskaz kariery
– Studia 2020”, zorganizowanym przez MNiSW oraz Fundację
Edukacyjną Perspektywy.
Promocja oferty edukacyjnej UJ wśród obcokrajowców i Polonii
realizowana była poprzez udział w targach zagranicznych stacjonarnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Meksyku, Kolumbii i Gruzji oraz w formie online w Kazachstanie, Singapurze, Wietnamie, Indiach, Tajwanie, Malezji, Etiopii, Indonezji, Ukrainie, Azji
Centralnej, Ameryce Łacińskiej. Targi zagraniczne realizowane były
we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej
(NAWA) oraz Fundacją Edukacyjną Perspektywy. Podczas udziału
w konferencji Net Conference oferta UJ była promowana wśród
agencji rekrutacyjnych.
W ramach programu Promocja Zagraniczna Narodowej Agencji
Wymiany Akademickiej zrealizowano projekt „See You at JU –
CU@JU”, powstały dwie animacje interaktywne (w języku angielskim i hiszpańskim) promujące UJ i jego ofertę, Kraków i Polskę.
Kampania promocyjna realizowana była głównie w hiszpańskojęzycznych krajach Ameryki Łacińskiej.
Dyrekcja CPiK UJ wzięła udział w konferencji EURIE – Eurasia
Higher Education Summit gdzie podczas prelekcji mogła podzielić
się dobrymi marketingowymi praktykami Uniwersytetu Jagiellońskiego z uczelniami z całego świata.
Promocja oferty edukacyjnej odbywała się przede wszystkim
w przestrzeni internetowej. Do najważniejszych działań należą:
branżowe portale edukacyjne polskie i zagraniczne, co dało prawie
4 mln wyświetleń oferty edukacyjnej UJ.
W ramach popularyzacji nauki przed wybuchem pandemii udało
się zrealizować w Auditorium Maximum kolejny odcinek cyklu
popularnonaukowego Cafe Nauka Extra zatytułowany „Małe. Silne.
Oporne. Bakterie vs. Antybiotyki w XXI wieku”, w którym to spotkaniu wzięło udział ponad 500 osób. Pozostałe cykliczne coroczne
wydarzenia, w których realizację zaangażowane jest CPiK UJ –

Tydzień Mózgu, Copernicus Festival, plebiscyt Mądra Książka Roku
odbyły się w formie online.
Nagrody
Kampania reklamująca studia na UJ #misjaUJ z 2019 roku wzięła udział
w konkursie ogólnopolskim Genius Universitatis 2020, w którym zdobyła 2
nagrody: II miejsce w kategorii „serwis rekrutacyjny” oraz II miejsce w kategorii „kampania w mediach społecznościowych”.
Wydarzenia ogólnouczelniane
W ramach uroczystości ogólnouczelnianych zrealizowano 12 maja
Święto UJ, 1 października Inaugurację Roku Akademickiego, 6 listopada
Akademicki Dzień Pamięci, 5 stycznia Koncert Noworoczny. Zorganizowano
także przywitanie nowych pracowników UJ w formie zdalnej (365 osób),
uroczystość odznaczenia medalem Plus ratio quam vis trzech osób (Frédéric
de Touchet – Konsul Generalny Republiki Francji w Krakowie, Adrienne
Körmendy – Konsul Generalna Węgier w Krakowie oraz ks. Adam Boniecki).
Odbyło się także odnowienie po pięćdziesięciu latach doktoratu prof. Jana
Michalika oraz uroczystość przekazania obowiązków i uprawnień władz
rektorskich i dziekańskich, wręczenie Nagrody ks. Musiała. Przeprowadzono
134 uroczyste promocje doktorskie oraz 3 uroczyste promocje habilitacyjne.
Działania Centrum obejmowały również codzienne doradztwo w sprawach
organizacji wydarzeń uniwersyteckich oraz współorganizację wizyt Prezydenta Malty oraz Prezydenta Francji na UJ.
Stoiska Promocyjne
Nieprzerwanie działające w czasie pandemii Stoiska Promocyjne
oferowały gadżety z logo Uniwersytetu Jagiellońskiego do dystrybucji
wewnętrznej, jak również dla klientów zewnętrznych. Odpowiadały również
za postępowania przetargowe na sukcesywną dostawę gadżetów dla UJ.
W 2020 roku przeprowadzono również kilka akcji promocyjnych oraz
zrealizowano film promocyjny i sesję zdjęciową

144



Uniwersytet Jagielloński podczas pandemii COVID-19

sukcesywnie uzupełniana jest podstrona „publikacje” (listy comiesięcznych publikacji pracowników naukowych UJ CM),
 stworzona została podstrona zatytułowana „Koronawirus SARSCOV-2 – ważne informacje”. Serwis podzielono na 4 części:
o „Aktualna sytuacja epidemiologiczna” z aktualizowaną mapą
zakażeń ze strony John Hopkins University,
o „Najnowsze publikacje i rekomendacje” zawierająca linki do
najnowszych publikacji poświęconych wirusowi COVID-19
oraz zaleceń dot. leczenia (zawartość strony konsultowana
z dr. hab. Jackiem Czepielem z Kliniki Chorób Zakaźnych
i Tropikalnych),
o „informacje praktyczne” zawierające m.in. zalecenia dotyczące
stosowania środków ochrony osobistej, ochrony przez
zakażeniem itp.,
o „Komunikaty, zarządzenia” urzędów centralnych i władz
uczelni,
o „Dla pracowników i studentów UJ CM”.
W 2020 roku dokonano również odświeżenia strony w wersji
angielskiej (obecnie sukcesywnie uzupełniana).

Istotnymi działaniami prowadzonymi podczas pandemii było między
innymi przygotowanie materiałów graficznych promujących bezpieczne
zachowania wśród pracowników i studentów.

Media społecznościowe
Ważnym narzędziem budowania wizerunku uczelni w sieci i nawiązywania komunikacji z grupami docelowymi jest oficjalny profil uczelni na
Facebooku (www.facebook.com/UJCMuniversity).
Systematyczny wzrost liczby aktywnych użytkowników fanpage UJ CM
(obecnie ponad 8,5 tys.) ma bezpośredni wpływ na zwiększenie zasięgu
poszczególnych postów i pozwala na dotarcie z komunikatem do większej
liczby osób. Są to wyłącznie polubienia organiczne, czyli pozyskane bez
udziału wspierającej profile reklamy płatnej. To samo dotyczy każdego
z publikowanych postów – żaden z nich nie jest wspierany płatną reklamą.
Od lutego 2019 działa również profil Po prostu nauka poświęcony
popularyzacji nauki, powiązany z serwisem Po prostu nauka na stronie
uczelni.

www.promocja.uj.edu.pl

11.3.11. Dział Organizacji i Promocji UJ CM
Strona internetowa
Działania na stronie głównej uczelni:
 w 2020 w dziale AKTUALNOŚCI opublikowanych zostało blisko
170 informacji dotyczących codziennego funkcjonowania uczelni
(m.in. relacje ze spotkań naukowych i uroczystości, informacje
o sukcesach studentów i pracowników naukowych, przyznanych
stypendiach i grantach itp.),
 na bieżąco uzupełniane jest „kalendarium” prezentujące wydarzenie organizowane przez pracowników i studentów uczelni,
 dział Po prostu nauka, którego celem jest popularyzacja nauki,
wspierany przez profil na FB – www.facebook.com/poprostunauka,

You Tube
Na platformie You Tube działa kanał UJ CM. W tej chwili jest tam
wyświetlanych 26 filmów na 7 playlistach: Studiuj na UJ CM, Kampus
Medyczny UJ CM, Szpital Uniwersytecki, Badania i innowacje, Instead of the
lecture (wywiady), Aktualności, Szkolenia.
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Flickr
Konto uczelniane działa od 2020 roku, obecnie zawiera m.in. zdjęcia
odremontowanej Biblioteki i Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej,
a także Mobilnego Centrum Szkoleniowego CIEM.

Materiały promocyjne wykorzystywane są m.in. jako nagrody w zawodach organizowanych przez uczelnię, na targach edukacyjnych jako
wsparcie w działaniach rekrutacyjnych, wręczane są gościom uczelni.

LINKEDIN
Konto uczelni, na platformie skierowanej głównie do osób zainteresowanych rozwojem zawodowym, obserwuje obecnie 463 osoby.

11.3.12. Redakcja miesięcznika Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Alma Mater”

dop.cm.uj.edu.pl

Zadania zrealizowane przez redakcję w 2020 roku:
 opracowanie koncepcji, przygotowanie do druku oraz wydanie
5 numerów miesięcznika UJ „Alma Mater” (w tym dwóch numerów
specjalnych, nr 217 i 218, wydanych w czasie epidemii i
poświęconych najważniejszm wydarzeniom uniwersyteckim tego
okresu), o łącznym nakładzie 15 500 egzemplarzy,
 współpraca z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego przy
wydaniu książki Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego (dobór fotografii),
 bieżąca współpraca ze wszystkimi sekcjami Centrum Promocji i Komunikacji UJ, systematyczne dostarczanie dokumentacji fotograficznej na potrzeby różnych publikacji CPK, a także na stronę
internetową UJ,
 współpraca z CKP w wyborze zdjęć do księgi pamiątkowej dla
rektora Wojciecha Nowaka i innych projektów wydawniczych,
 współpraca z Biurem Prasowym UJ przy organizacji konkursu
fotograficznego Camera Jagiellonica.
 obsługa medialna i fotograficzna uniwersyteckich wydarzeń, patronat medialny nad wybranymi przedsięwzięciami,
 prowadzenie fotograficznego archiwum, służącego wszystkim jednostkom organizacyjnym UJ,
 prowadzenie strony internetowej „Alma Mater”, elektroniczna
archiwizacja poszczególnych numerów „Alma Mater”,
 dystrybucja pisma do wszystkich jednostek uniwersyteckich oraz
różnych ośrodków naukowych i kulturalnych w kraju i za granicą,
prowadzenie Klubu Czytelnika „Alma Mater”,
 wydanie kalendarza „Alma Mater” na rok 2021.

Inne działania promocyjne










Promocja cyklicznych wydarzeń specjalnych przy wykorzystaniu
różnych kanałów komunikacji (strona internetowa, profil uczelniany na FB, wydarzenia prowadzone w ramach oficjalnego profilu
uczelni na FB, mailing, monitory systemu Digital Signage UJ, kiosk
multimedialny),
Organizacja 6. edycji biegu „5 na dobry początek” o Puchar Dziekan
Wydziału Farmaceutycznego pod Patronatem Prorektora UJ ds. CM
– ze względu na pandemię bieg miał charakter wirtualny, po raz
pierwszy zawierał również element charytatywny – wpływy z opłat
startowych przeznaczone zostały na zakup nowoczesnego instrumentarium operacyjnego do osteotomii okołopanewkowej metodą
Ganza dla Oddziału Ortopedii USD. W wydarzeniu wzięło udział
718 osób, a na konto szpitala przelano ponad 21 420 zł,
Wsparcie uniwersyteckiej kampanii „UJ dla szpitala”, której celem
było zebranie funduszy na zakup systemu do dekontaminacji
pomieszczeń gazową formą nadtlenku wodoru dla Szpitala
Uniwersyteckiego,
Wsparcie zorganizowanej przez studentów UJ CM akcji „Przyłbica
dla medyka” (domowa produkcja przyłbic),
Wsparcie działań rekrutacyjnych (strona internetowa, profil na FB),
Kontynuacja prac nad nowym Systemem Identyfikacji Wizualnej UJ
CM.

Materiały promocyjne
Zespół Promocji podjął działania mające na celu stworzenie oryginalnej
„Kolekcji UJ CM”, czyli oferty materiałów promocyjnych z logo uczelni.
Dokonano procesu selekcji i określenia największych potrzeb uczelni w tym
zakresie, co pozwoliło na przygotowanie planu koniecznych zakupów na
kolejny rok akademicki.

www.almamater.uj.edu.pl
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Technologii CITTRU – dr. inż. Gabrielę Konopkę-Cupiał. Następnie uczestników przywitali reprezentanci władz poszczególnych uczelni: prof. dr hab.
Andrzej Adamski – Pełnomocnik Rektora UJ ds. inicjatyw proinnowacyjnych,
prof. dr hab. Jerzy Lis – Prorektor ds. współpracy AGH, prof. dr hab. inż.
Tadeusz Tatar – Prorektor ds. nauki PK, prof. dr hab. Krzysztof Surówka –
Prorektor ds. projektów i współpracy UEK, prof. dr hab. inż. Florian Gambuś
– Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UR. Kolejnym punktem
wydarzenia były prezentacje zespołów naukowych w trakcie których
przedstawione zostały wynalazki rozwijane w ramach projektu „Inkubator
Innowacyjności 2.0”. Popołudnie było czasem sesji networkingowej z udziałem zaproszonych przedsiębiorców i inwestorów. W pierwszym krakowskim „Demo Day Innowacji” wzięło udział ponad 250 uczestników.

11.4. Inne jednostki UJ
11.4.1. Centrum Transferu Technologii CITTRU (CTT CITTRU)
Główne zadania CTT CITTRU


identyfikacja i ocena potencjału rynkowego innowacyjnych projektów UJ,
 dobór optymalnego sposobu komercjalizacji,
 ochrona prawna wyników badań, w tym w szczególności ochrona
patentowa,
 marketing wynalazków UJ oraz komercyjnej oferty badawczej
uczelni: targi, spotkania branżowe, budowanie sieci kontaktów
z biznesem,
 negocjowanie umów komercjalizacji i nadzór nad ich realizacją.
 koordynacja realizacji komercyjnych usług badawczych (badań
zleconych),
 wsparcie szeroko pojętej przedsiębiorczości akademickiej, m.in.
poprzez działający w ramach struktury CTT CITTRU Akademicki
Inkubator Przedsiębiorczości UJ (AIP UJ).
15 stycznia 2020 roku Centrum Transferu Technologii CITTRU zorganizowało „Cosmeeting” – spotkanie managerów branży kosmetycznej oraz
naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego wykonujących i oferujących badania w tym sektorze. W pierwszym panelu zaprezentowano mikrobiologiczne
i fizykochemiczne metody analiz oraz techniki badań z zakresu biochemii
molekularnej wraz ze stosowaną aparaturą. Następnie głos zabrali przedstawiciele firm: Inglot, dr Irena Eris, Dottore Cosmeceutici oraz Jagiellońskie
Centrum Innowacji. Poza prezentacją samej oferty badawczej, był to czas
intensywnej dyskusji o korzyściach, szansach i trudnościach związanych
z współpracą nauki z biznesem. W ostatnim panelu pokazano gotowe
technologie stworzone w laboratoriach UJ.
Wyróżniającym się wydarzeniem zorganizowanym w 2020 roku przez
CTT CITTRU był „Demo Day Innowacji” – pierwsze takie spotkanie zorganizowane wspólnie przez centra transferu technologii pięciu największych
krakowskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii GórniczoHutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Rolniczego oraz
Politechniki Krakowskiej. 20 stycznia 2020 roku Auditorium Maximum UJ
rozgorzało dyskusjami oraz przeistoczyło się w wystawę plakatów
ilustrujących 38 technologii opracowanych w krakowskich uniwersytetach.
Wydarzenie zostało zainaugurowane przez dyrektor Centrum Transferu

Zgłoszenia patentowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
W roku 2020 dokonano 22 nowych zgłoszeń patentowych w Urzędzie
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynających procedurę ochrony prawnej dla innowacyjnych rozwiązań Uniwersytetu Jagiellońskiego,
przy czym 8 z nich dokonano wspólnie z jednostkami spoza UJ. Polskie zgłoszenia patentowe dotyczyły rozwiązań opracowanych w 8 jednostkach UJ.
Polskie zgłoszenia patentowe
Wydział/Jednostka
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Chemii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Małopolskie Centrum Biotechnologii
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Wydział Biologii
Wydział Lekarski

Liczba zgłoszeń
patentowych
7
6*
4
3*
3*
2*
2*
1

* W tym zgłoszenia wspólne dla więcej niż 1 jednostki UJ

W 2020 roku rozpoczęto 35 procedur międzynarodowej ochrony
patentowej dla 29 innowacyjnych rozwiązań, które dają szansę na
komercjalizację na rynkach światowych. 17 zgłoszeń dokonano w ramach
procedury międzynarodowej PCT (w tym 9 wspólnie z jednostkami spoza
UJ), a 18 dotyczyło wejścia już w konkretne fazy krajowe (w tym 10 wspólnie
z jednostkami spoza UJ). Na ścieżkę międzynarodowej ochrony patentowej
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weszły rozwiązania opracowane przez naukowców 8 jednostek UJ. Znacząca
liczba zgłoszeń w ramach procedury europejskiej spowodowała, iż
Uniwersytet Jagielloński był w 2020 roku liderem wśród wszystkich
polskich podmiotów w zakresie liczby zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego.

W 2020 roku zagraniczne urzędy patentowe wydały 16 decyzji
o przyznaniu patentu dla wynalazków Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym
3 gdzie współuprawnionym była także jednostka spoza UJ. 11 patentów
przyznano w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), 3 w Urzędzie
Patentowym w Stanach Zjednoczonych, 1 w Koreańskim Urzędzie Patentowym i 1 w Urzędzie Patentowym w Indiach. Uzyskane patenty dotyczyły
rozwiązań opracowanych przez naukowców z 5 jednostek UJ.

Zagraniczne zgłoszenia patentowe i zgłoszenia znaków towarowych
Wydział
Wydział Chemii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Małopolskie Centrum Biotechnologii
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Lekarski
Wydział Biologii

Liczba zgłoszeń
patentowych
9*
8
6*
6*
5*
5
4
1*

Zagraniczne patenty i znaki towarowe przyznane w 2020 roku
Wydział/Jednostka
Wydział Chemii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Lekarski
* W tym zgłoszenia wspólne dla więcej niż 1 jednostki UJ

Komercjalizacja wyników badań naukowych

* W tym zgłoszenia wspólne dla więcej niż 1 jednostki UJ

Efektem pracy zespołu CTT CITTRU w 2020 roku było 49 umów komercjalizacyjnych, dotyczących wynalazków lub innych wyników działalności
naukowej, w tym 3 licencje, 4 umowy przeniesienia praw majątkowych oraz
2 umowy o współpracy badawczej, określające zasady ochrony rezultatów
badawczych, komercjalizacji i podziału przychodów. Prowadzone w 2020
roku przez CTT CITTRU działania związane z procesem komercjalizacji
zaowocowały także zawarciem 74 innych umów towarzyszących procesowi
komercjalizacji, co łącznie daje 186 umów z partnerami biznesowymi,
instytucjonalnymi oraz naukowcami.
Oprócz wymienionych powyżej umów związanych z komercjalizacją,
pracownicy CTT CITTRU przygotowywali lub opiniowali umowy dotyczące
informacji i materiałów przekazywanych zespołom naukowym przez inne
podmioty (uczelnie i firmy) do celów badawczych. Przygotowywali również
opinie, aneksy oraz umowy szczegółowe związane z występowaniem przez
UJ wspólnie z partnerami o dofinansowanie ze środków publicznych i realizacją wspólnych projektów.

Patenty Uniwersytetu Jagiellońskiego
W 2020 roku Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polski opublikował 21
patentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym 3 gdzie współuprawnionym
była także jednostka spoza UJ. Uzyskane patenty dotyczyły rozwiązań opracowanych przez naukowców z 7 jednostek UJ.
Patenty przyznane w 2020 roku w Polsce
Wydział/Jednostka
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Lekarski
Małopolskie Centrum Biotechnologii
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Wydział Farmaceutyczny

Liczba patentów
6*
6*
2
2
2*

Liczba patentów
7*
7*
4
4*
2*
1
1

Badania zlecone

* W tym patenty wspólne dla więcej niż 1 jednostki UJ

W 2020 roku CTT CITTRU łącznie koordynowało realizację 109 badań
zleconych (komercyjna działalność usługowa), wykonywanych przez
zespoły naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego na zlecenie podmiotów
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zewnętrznych, o wartości ponad 11,7 mln zł, przy czym w liczbie tej
zakontraktowano 85 nowych usług o wartości ponad 4,7 mln zł. Dla 86
zleceń wystawiono faktury o wartości ponad 2,1 mln zł, co stanowi przychód
z tytułu świadczenia przez UJ komercyjnej działalności usługowej w 2020
roku (dane te nie uwzględniają przychodów wygenerowanych przez wydziały
na podstawie udostępniania infrastruktury zgodnie ze standardowym
cennikiem usług oraz przychodów Collegium Medicum UJ z tytułu realizacji
badań zleconych). CTT CITTRU wraz z zespołami naukowymi w odpowiedzi
na zaproszenia do składania ofert, przygotowało i złożyło ponadto 25 ofert,
przy czym 14 z nich zostało zakontraktowanych.

Kształcenia 2020 w formule online (wkładem Inkubatora była prezentacja
oraz sesja Q&A), koordynacja międzynarodowego hackatonu UNA.TEN oraz
webinar zorganizowany wspólnie z Fundacją AIP.
W 2020 roku umowę o preinkubację zawarły 4 nowe firmy, tym samym
łączna liczba startupów, wspartych przez AIP UJ wzrosła do 44.
Inkubator Innowacyjności+
W 2020 roku, wzorem lat poprzednich, CTT CITTRU zaangażowane
było w realizację programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod
nazwą „Inkubator Innowacyjności”. Od 2017 roku partnerem Uniwersytetu
Jagiellońskiego w tym programie jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W sierpniu 2020 zakończono realizację edycji Inkubator Innowacyjności
2.0. We wrześniu 2020 rozpoczęto realizację edycji Inkubator Innowacyjność
4.0, tym razem z dwoma konsorcjantami – tak jak dotąd – z Uniwersytetem
Ekonomicznym w Krakowie oraz z InnoCel Spółką Celową Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie jako nowym partnerem.
Projekt ma na celu wsparcie procesu zarządzania wynikami badań
naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji.
Realizacja programu ukierunkowana jest m.in. na promocję osiągnięć
naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz
wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem
gospodarczym.
Całkowite wydatki ze środków projektu Inkubator Innowacyjności 2.0
wraz z wkładem własnym przez cały okres trwania projektu wyniosły
1 165 025,99 zł (w tym w 2020 wyniosły 498 519,23 zł).
Dofinansowanie uzyskane w czwartej edycji programu – projekcie
Inkubator Innowacyjności 4.0 to 1 900 000,00 zł. Projekt Inkubator
Innowacyjności 4.0 będzie trwać do grudnia 2022.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AIP UJ
W 2020 roku Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu
Jagiellońskiego (AIP UJ), działający w strukturach CTT CITTRU, przeprowadził ponad 40 konsultacji-spotkań indywidualnych. Ich uczestnicy mieli
okazję zapoznać się ze specyfiką i zakresem działania AIP UJ oraz możliwym
do uzyskania wsparciem. Doradztwo dotyczyło różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. programu preinkubacji i inkubacji
firm, pozyskiwania środków na działalność, zasad rejestracji i prowadzenia
własnej firmy (finanse, biznesplan, marketing, własność intelektualna –
aktywa firmy). W związku z przejściem na formę nauczania zdalnego
w marcu 2020, również działania AIP UJ przeniosły się do sieci i od kwietnia
2020 aktywność szkoleniowo-konsultacyjna Inkubatora realizowana była w
tej formie. Działania AIP UJ miały formę prezentacji, webinarów, panelów
Q&A z udziałem grup studentów, doktorantów i pracowników UJ, spotkań
indywidualnych, doradztwa prawnego i prelekcji na temat możliwości
dofinansowania działalności lub podwyższania kompetencji zawodowych.
AIP UJ zorganizował w 2020 roku 17 szkoleń, 8 prelekcji, spotkań
eksperckich oraz warsztaty Design Thinking, w sumie 27 wydarzeń w 2020
roku. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się praktycy biznesu,
akademicy, mentorzy i eksperci.
W wydarzeniach zorganizowanych w roku 2020 w formie tradycyjnej
oraz realizowanych online wzięło udział łącznie ponad 3 000 uczestników.
Ponadto Inkubator aktywnie wsparł 7 wydarzeń organizowanych przez
partnerów instytucjonalnych, m. in. obejmując patronat medialny i merytoryczny. W roli partnera i organizatora włączył się w projekty, wpisujące się
w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości i Małopolski Festiwal Innowacji.
AIP UJ było obecne także podczas wiosennej i jesiennej edycji Targów Pracy
UJ (prezentacja online), Dnia Otwartego UJ w ramach Tygodnia Jakości

Środki na komercjalizację (DWB i DWS)
W roku 2020 CTT CITTRU dysponowało środkami własnymi (Dotacja
Badawcza Własna) w wysokości 718 685,19 zł przeznaczonymi na komercjalizację wyników badań. W wyniku konkursu wyłoniono 7 zespołów z UJ,
które otrzymały dofinansowane do prowadzonych badań przedwdrożeniowych.
W ramach środków z Dotacji Badawczej Subwencyjnej w wyniku
konkursu wyłoniono 3 zespoły z UJ CM, które otrzymały dofinansowane do
prowadzonych badań przedwdrożeniowych.
www.cittru.uj.edu.pl
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11.4.2. Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ
Zadania zrealizowane w roku sprawozdawczym





Ze względu na konieczność nieustannego dostosowywania systemów
do zmieniających się przepisów wewnętrznych i zewnętrznych, optymalizacji procedur, wprowadzania ulepszeń i usprawnień, pozwalających
użytkownikom na łatwiejszą pracę, a Władzom Uczelni na sprawniejsze
i bardziej efektywne zarządzanie Uniwersytetem, wprowadzono w systemach wiele zmian.




SAP BASIS
 stworzenie aplikacji do składania elektronicznych wniosków
o uprawnienia w systemie SAP (e-uprawnienia),
 stworzenie programu do automatycznego pobierania numerów
ORCID z Repozytorium UJ i zapisu w systemie SAP,
 stworzenie programu do aktualizacji w systemie SAP numerów ID
pracowników nadawanych przez POL-on,
 stworzenie programu do wysyłania alertów do pracowników
i kierowników dotyczących szkoleń BHP,
 zmiana uprawnień użytkowników systemu SAP w związku ze
zmianą kadencji Władz UJ,
 przepisanie wybranych aplikacji w Portalu Informacyjnym do
nowej technologii SAPUI5,
 podniesienie wersji biblioteki SAPUI5 i dostosowanie aplikacji
portalowych napisanych w nowej technologii.










SAP FI
 prace koncepcyjne dotyczące elektronicznej akceptacji wniosku OT
oraz implementacja WorkFlow,
 uruchomienie elektronicznej akceptacji wniosków UCP oraz
przygotowanie raportów na PI,
 prace dostosowawcze do nowych wymogów dla JPK_FA(3),
 prace związane z przygotowanie JPK_V7M, który zastąpi deklarację
VAT,
 dostosowanie aplikacji do tworzenia wniosków o dodatki projektowe do nowego regulaminu wynagradzania oraz przygotowanie
nowych raportów,
 dostosowanie mechanizmu automatycznego księgowania pozycji
podzielonej płatności z banku BGK,
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rozszerzenie danych podstawowych elementów PSP o nowe pola
(numer CRP),
przygotowanie nowej maski PSP dla IDUB,
przygotowanie raportu budżetowego na PI (nowa technologia),
utworzenie nowych pól przy wprowadzaniu faktur (data wpływu,
wkład własny do IDUB),
przygotowanie mechanizmu szybkiego wystawiania paragonów
dla WUJ,
przygotowanie rozbudowanego raportu podziału czesnego z możliwością eksportu danych,
interfejsy:
o Strefa Badań Naukowych UJ (obustronna wymiana danych),
o Portal UJ (RODO, kierownik),
o DigiWorld (informacje o pracownikach i jednostkach UJ CM),
dostosowania w zakresie interfejsów: statusu naliczeń FICA, pracowników USOS, RUJ (zakodowanie PESEL), BJ, nr kont bankowych
w stypendiach,
przygotowanie klienckiego rozwiązania umożliwiającego wystawianie faktur VAT RR,
prace dotyczącego przygotowania rozbudowanego formularza
wydruku dla e-faktury,
przygotowywanie kolejnych rozwiązań wspierających masowe
wprowadzania danych (Easy Input) tj. wprowadzanie nr CRP na
elementach PSP, tworzenie dokumentów OT, tworzenie składników majątku,
dostosowanie aplikacji wniosków o podróż zagraniczną na portalu
PI do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych:
o dodanie oświadczenia COVID-19 przy składaniu wniosku,
o przygotowanie raportu dla Kwestury z informacją o zaakceptowanych wnioskach,
o dodanie statusu delegowanego oraz przypisania do jednostki
organizacyjnej (dla poprawnego raportowania i automatycznego przydzielania uprawnień),
o dostosowanie w zakresie rejestracji nieobecności,
o dostosowania w zakresie wydruku wniosku i rozliczenia,
o dodawanie możliwości wyboru waluty przy pobieraniu
zaliczki.



SAP HR
 lista płac – praca nad koncepcją oraz rozpoczęcie prac programistycznych,
 Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – prace koncepcyjne, zbieranie wymagań użytkowników, opis rozwiązania do SIWZ, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, przygotowanie do wdrożenia i prace wdrożeniowe,
 rozwiązanie do składania i przetwarzania wniosków o umowy
cywilno-prawne przez Portal Informacyjny (Workflow UCP) –
wdrożenie nowego rozwiązania, prace utrzymaniowe i bieżąca
naprawa usterek, dodatkowe zmiany w już uruchomionej aplikacji,
zmiany koncepcyjne (m.in.: badanie założeń dla pracownika
zwolnionego, rozszerzenie uprawnień administratora, dodanie
pola dotyczącego grupy pracowniczej, zmiany ścieżek akceptacji),
dodanie nowych formularzy UCP, uruchomienie dodatkowego
raportu/aplikacji na portalu dedykowanemu procesowi WF UCP,
 wdrożenie na UJ elektronicznej obsługi wniosków o dodatkowe
składniki wynagrodzenia z tytułu: opieki nad praktykami, udziału
w komisjach, recenzji, promotorstwa, oceny dorobku naukowego,
udziału w rekrutacji (Workflow dodatkowe składniki) oraz dodatkowe zmiany w już uruchomionej aplikacji, zmiana i aktualizacja
aplikacji Historia złożonych wniosków o dodatkowe składniki
w Portalu Informacyjnym oraz raportu w ERP,
 wprowadzenie nowych harmonogramów dla nauczycieli na UJ CM,
 kalendarz zespołu dla kierowników (z widocznymi rodzajami
nieobecności) – nowa aplikacja na portalu przeznaczona dla kierowników, występująca zamiennie z dotychczasowym kalendarzem
zespołu dla pracowników,
 tworzenie nowych składników płacowych wynikających ze zmian
w przepisach ogólnokrajowych oraz ze zmian Regulaminu wynagradzania i przygotowanie w systemie zmian dotyczących zmiany
kadencji Władz UJ,
 wdrożenie poprawnej obsługi korekt ZUS dotyczących składki
zdrowotnej przy rozliczaniu listy korygującej (poprawa standardowego mechanizmu systemu SAP w tym zakresie, która błędnie
wykazywała ujemną składkę zdrowotną na liście korygującej),
 zmiana mechanizmu naliczania kosztów autorskich od 01.01.2021
roku w zgodzie ze zmianami prawnymi w tym zakresie i nowymi
interpretacjami KAS,






POL-on – dostosowanie programu ZHR_POLON importującego
dane pracowników do POL-onu do wysłania nowych wymaganych
danych, np. źródła finansowania stanowiska pracy; program do
wysyłania informacji o innych osobach prowadzących zajęcia (UCP
dydaktyczne) poprzez API; program do wysyłania oświadczeń
o dyscyplinach i liczbie N poprzez API; prace nad przepisaniem
głównego programu na API; prace w innych obszarach: prowadzone zajęcia, kompetencje, roczny wymiar zajęć dydaktycznych,
zgoda na dodatkowe zatrudnienie,
przygotowanie transakcji ZHR_DOK do przetwarzania i monitorowania oświadczeń upoważniających podmiot do wykazania
osiągnięć naukowych dla uczestników szkół doktorskich,
prace koncepcyjne nad składaniem i przetwarzaniem przez portal
wniosku o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych, m. in. wczasy pod gruszą oraz świadczenie
świąteczne,
rozwiązanie dotyczące pożyczek z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych – wprowadzenie do systemu żyrantów (wraz
z raportem żyrantów) i dynamicznego harmonogramu spłaty,
przeliczanie wysokości rat w przypadku zmiany liczby rat lub
przeliczanie liczby rat w przypadku deklaracji zmiany wysokości
raty oraz możliwość wyboru funkcji doliczania lub niedoliczania
odsetek ze względu na wydłużenie okresu spłaty (nie zawsze
odsetki są doliczane).

USOS
 dwukrotna aktualizacja USOS oraz aplikacji powiązanych (USOSweb, USOS API, APD, BIRT) do wersji 6.5.2 oraz 6.6.0 łącznie ze
zmianą struktury bazy danych oraz naniesieniem zmian lokalnych,
 bieżące aktualizacje USOS oraz aplikacji powiązanych zgodnie
z aktualizacjami z MUCI (6.5.2.X oraz 6.6.0.X),
 modyfikacje lokalne systemu zgodnie z zarządzeniami Rektora,
uchwałami Senatu oraz innymi wymaganiami jednostek (wzory
dokumentów, umów, zaświadczeń, dyplomów),
 modyfikacje dyplomów doktorskich i habilitacyjnych zgodnie ze
zmianami w stosownych uchwałach,
 pomoc w obsłudze rejestracji i wpisów na zajęcia dla jednostek
centralnych: JCJ, JCRK, Inspektorat BHP,
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integracja USOS z nowym systemem rekrutacji IRK2 – wdrożenie
nowego modułu USOS w Javie, z uwzględnieniem zmian lokalnych.
Pomyślnie przeprowadzona immatrykulacja nowych studentów na
rok akademicki 2020/2021,
wdrożenie mLegitymacji zgodnych z aplikacją mObywatel,
przygotowanie modułu i pomoc dla DSO w organizacji procesu
wdrożenia ELN (Elektronicznych Legitymacji Nauczyciela),
przygotowanie w USOS i udzielanie pomocy technicznej w przeprowadzeniu wyborów elektronicznych na wielu poziomach (Wybory
Rektora, Wybory Rad Dyscyplin, Wybory Rad Instytutów, głosowania Senatu),
wdrożenie procedur zdalnej obrony prac dyplomowych,
pomoc w formułowaniu potrzeb i specyfikacji związanych z nowym
modułem elektronicznych Kart Okresowych Osiągnięć studentów
(wprowadzenie możliwości elektronicznego zatwierdzania kart dla
osób upoważnionych przez Rektora, krok w stronę teczki elektronicznej),
przygotowanie USOS i Archiwum Prac do przetwarzania prac doktorskich, konsultacje przy tworzeniu odpowiedniego zarządzenia
wdrażającego procedury archiwizacji tych prac na UJ,
rozpoczęcie prac nad nowym interfejsem SAP (przekazywanie
informacji o godzinach pracowników prowadzonych dla poszczególnych kierunków wyliczanych zgodnie z zasadami POL-on),
przygotowanie mechanizmu pozwalającego na rejestrowanie
w USOS absolwentów sprzed 2005 (rok wdrożenia USOS na UJ), aby
mogli otrzymywać adresy pocztowe w domenie @alumni.uj.edu.pl,
oraz odpowiedniej procedury zbierania i wprowadzania danych
tych osób, we współpracy z BK oraz DIS,
aktualizacja Ogólnouniwersyteckiego Systemu Antyplagiatowego
(OSA) do wersji 5.1.0,
przygotowanie i wprowadzenie, w porozumieniu z zainteresowanymi jednostkami, nowych szablonów recenzowania prac dyplomowych w APD,
zmiany w lokalnej instalacji IRK-BWZ (serwis do rejestracji
studentów zagranicznych na programy Erasmus i staże) według
zgłoszeń Działu Obsługi Studentów Zagranicznych,
zwiększenie niezawodności oraz bezpieczeństwa systemu
USOSweb poprzez wprowadzenie replikacji bazy danych w czasie
rzeczywistym na serwer rezerwowy,







rozszerzenie monitoringu działania systemów powiązanych z USOS
o dane ze styku USOS IRK,
udostępnienie USOS w Javie szerokiej grupie użytkowników
(wszyscy pracownicy administracji na wydziałach),
bieżące prace serwisowe oraz kilkukrotne aktualizacje aplikacji
mobilnych dla systemów Android oraz iOS,
stworzenie i wdrożenie w trybie nagłym wniosku o tzw. zapomogę
covidową,
stworzenie i wdrożenie mechanizmu zmiany przyznań na podstawie art. 155 KPA – prośby o zgodę na zmianę decyzji wraz
z odpowiednimi algorytmami,
wdrożenie elektronicznej obsługi większości wniosków w czasie
pandemii.

Kilka statystyk z zakresu działalności Centrum Rozwoju Systemów
Zintegrowanych UJ
Statystyki z obszaru SAP
Liczba dokumentów zaksięgowanych w kolejnych miesiącach
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Liczba dokumentów kształtuje się w okolicach 100-150 tysięcy miesięcznie – jest to
podobna statystyka do poprzedniego roku. Zauważalny jest wzrost księgowanych
dokumentów pod koniec roku.
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Liczba elementów PSP utworzonych w kolejnych miesiącach

Liczba wniosków o podróż służbową krajową
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Wykres przedstawia liczbę wprowadzonych elementów PSP w poszczególnych
okresach, co przekłada się na liczbę otwartych projektów realizowanych na Uczelni.
Mimo pandemii statystyka jest na podobnym poziomie co rok wcześniej. Widoczne są
trzy okresy z większą aktywnością.

Aplikacja do podróży służbowych jest używana we wszystkich jednostkach na UJ (bez
UJ CM). Na UJ CM elektroniczne wnioski o podróż krajową są składane jedynie w jednostkach administracji centralnej. Widoczny jest znaczący spadek liczby wniosków
z uwagi na pandemię.

Liczba środków trwałych przyjętych na stan w kolejnych miesiącach

Liczba wniosków o podróż służbową zagraniczną

3000

40

2500

35
30

2000

25

1500

20

1000

15
10

500

5

0

0

Zauważalny na wykresie wzrost liczby środków trwałych w lutym 2020 roku wynikał
ze wzmożonego przejęcia środków trwałych w nowej siedzibie SU Prokocim, natomiast
grudzień to efekt rozliczenia inwestycji na Ingardena 6 Przewiązka (CWD).

Aplikacja do podróży służbowych zagranicznych jest używana we wszystkich
jednostkach na UJ (bez UJ CM), natomiast na UJ CM nie jest stosowana. Statystyka
pokazuje praktycznie brak wniosków wyjazdowych od marca 2020 roku.
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Liczba dokumentów OT

Liczba wniosków UCP złożonych elektronicznie
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Aplikacja do składania wniosków OT (bez elektronicznej akceptacji) w systemie
funkcjonuje od 2020. W drugiej połowie roku widoczny jest wzrost wystawianych
dokumentów na UJ (bez UJ CM) z uwagi na odbiory kolejnych inwestycji.

W czerwcu 2020 roku został uruchomiony WorkFlow umożliwiający wnioskowanie
o zawarcie umowy cywilno-prawnej na Portalu Informacyjnym UJ. Wykres pokazuje
dynamikę użycia tej nowej funkcjonalności.

Statystyki z obszaru USOS
Wszystkie statystyki z obszaru USOS przedstawione są w ujęciu lat
akademickich.

Liczba wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego
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Wykres przedstawia liczbę wykorzystanych dni urlopowych w poszczególnych latach
przez poszczególne grupy pracownicze. Można zaobserwować znaczący wzrost
w 2018 roku, natomiast w 2020 roku liczby te nieco spadły w porównaniu do 2019 r.

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Należy zauważyć, że z roku na rok maleje liczba studentów przyjętych na pierwszy rok
studiów, jednak rośnie stopień wykorzystania serwisów oraz liczba procesów
przeprowadzanych elektronicznie.
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Liczba wydrukowanych legitymacji
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przez rejestrację internetową

Malejące liczby na tych wykresach pokazują, że przyjmujemy na studia coraz mniej
studentów. Pandemia sprawiła, że studenci coraz rzadziej posługują się plastikowymi
kartami i praktycznie nie ma potrzeby wydawania duplikatów ELS.

Wykres pokazuje liczbę rejestracji dokonywanych przez serwisy internetowe
(USOSweb, rejestracje żetonowe) na tle wszystkich rejestracji. Mimo zmniejszenia
liczby studentów, liczba rejestracji internetowych nie spada, a odsetek rejestracji
internetowych w stosunku do wszystkich rejestracji znacząco wzrósł. Średnia to 13
wpisów na osobę.

Liczba osób, których dane są przetwarzane w USOS

Liczba wypełnionych ankiet studenckich
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Liczba wypełnionych ankiet zależy od wielu czynników (liczba pytań, sposób przeprowadzenia akcji promocyjnej). W ostatnim roku ankieta była dodatkowo udostępniona
w aplikacji mobilnej.

Wykres wskazuje liczbę osób, których dane są przetwarzane w systemie: studenci,
nauczyciele, pracownicy administracyjni, zewnętrzni recenzenci, osoby uprawnione do
głosowania w wyborach (zwłaszcza w czasie pandemii), itp.
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 indywidualnie – 1 994 osób,
 korzystający z biletów ulgowych: 404 osoby, w tym rodzinnych 331
osób,
 bezpłatnie – 98 osób.

Sposób doręczania decyzji związanych z wnioskami studenckimi
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W roku akademickim 2017/2018 udostępniono możliwość dostarczania decyzji za
pośrednictwem USOSweb. Obecnie niemal wszystkie decyzje są dostarczane w ten
sposób, dzięki czemu sukcesywnie maleje liczba decyzji dostarczanych papierowo za
pośrednictwem Poczty Polskiej, a w rezultacie sprawniej wypłacane są stypendia.




Zwiedzający
Z powodu epidemii COVID-19 muzeum było nieczynne dla zwiedzających w marcu, kwietniu, maju i od połowy listopada do końca grudnia
2020 r. W pozostałych miesiącach Muzeum odwiedzili:
dzieci i młodzież szkolna,
studenci uczelni polskich i zagranicznych,
słuchacze pomaturalnych szkół farmaceutycznych, medycznych, chemicznych i kosmetycznych,
inne grupy zorganizowane regularnie odwiedzające Muzeum (np. Koło
Grodzkie PTTK, przewodnicy muzealni, podopieczni domów pomocy
społecznej, pacjenci klinik i poradni psychiatrycznych),
turyści indywidualni z całego świata,
farmaceuci i lekarze z całego świata.

www.sapiens.uj.edu.pl
Działalność dydaktyczno-naukowa

11.4.3. Muzeum Farmacji
Wystawa stała



Eksponaty obrazują historię aptekarstwa od wieków średnich po czasy
współczesne. Są wśród nich naczynia apteczne, w tym okazały zbiór majolik
z europejskich manufaktur, moździerze różnych wielkości i kształtów,
sprzęt laboratoryjny i utensylia apteczne, surowce lecznicze, pamiątki po
wybitnych farmaceutach, kolekcja filatelistyczna dotycząca historii farmacji,
a także osobliwości związane z dawnym lecznictwem. Ponadto w Muzeum
odtworzone zostało wnętrze XVIII-wiecznej apteki, a także inne pomieszczenia, takie jak dawne laboratorium apteczne, piwnica z beczkami i butelkami na wina lecznicze i strych służący do suszenia i przechowywania ziół
leczniczych. Są tu także meble pochodzące z dawnych aptek klasztornych
i późniejsze – na przykład empirowe czy neobarokowe.






wykłady z historii medycyny i diagnostyki laboratoryjnej dla studentów
I roku analityki medycznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM (15 godz.),
wykłady z historii farmacji dla słuchaczy studiów doktoranckich UJ CM
(30 godz.),
wykłady z historii kosmetyków i przemysłu kosmetycznego dla studentów kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego UJCM – studia stacjonarne (15 godz.), studia niestacjonarne (15 godz.),
konsultacje i egzaminy doktorskie z historii farmacji (11 egzaminów),
opieka nad pracami magisterskimi (2 prace).

Publikacje


Frekwencja
W 2020 roku Muzeum Farmacji odwiedziło 2 297 osób, w tym:
 w zorganizowanych grupach – 303 osoby, w tym młodzież szkolna 126
osób,
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W roku 2020 pracownicy Muzeum Farmacji opublikowali:
Szopa Agnieszka, Pajor Joanna, Klin Paweł, Rzepiela Agnieszka, Elansary
Hosam O., Al-Mana Fahed A., Mattar Mohamed A., Ekiert Halina:
Artemisia absinthium L.-Importance in the History of Medicine, the Latest
Advances in Phytochemistry and Therapeutical, Cosmetological and
Culinary Uses. Czasopismo: Plants, 2020 : Vol. 9, nr 9, id. art. 1063, il.,
bibliogr. 18 poz., abstr. Charakt. merytoryczna: praca poglądowa;


















Ekiert Halina, Pajor Joanna, Klin Paweł, Rzepiela Agnieszka, Ślesak
Halina, Szopa Agnieszka: Significance of Artemisia Vulgaris L. (Common
Mugwort) in the History of Medicine and Its Possible Contemporary
Applications Substantiated by Phytochemical and Pharmacological
Studies. Czasopismo: Molecules, 2020 : Vol. 25, nr 19, id. art. 4415, il.,
bibliogr. 137 poz, abstr. Charakt. merytoryczna: praca poglądowa;
Rzepiela Agnieszka: Moderata diaeta. Charakterystyka zaleceń
dietetycznych w średniowiecznym "kodeksie zdrowia" Regimen Sanitatis
Salernitanum. [W:] , pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Andrzeja Syroki,
Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu, 2020, s. 31-42. Charakt. merytoryczna: praca oryginalna;
Rzepiela Agnieszka: Museum of Pharmacy. [W:] Treasure houses of Polish
academic heritage. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2020,
s. 238-242. Charakt. merytoryczna: praca oryginalna;
Rzepiela Agnieszka, Koniewicz Krzysztof: Środki leczniczo-kosmetyczne
w manuale z apteki "Pod Gwiazda" w Krakowie (I poł. XIX wieku). [w:]
Pamiętnik XXVIII Sympozjum Historii Farmacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2020., s. 159-174. Charakt. merytoryczna: praca oryginalna;
Koniewicz Krzysztof: Przepis na sporządzenie esencji ambry w manuale
Andreasa Happena – aptekarza księcia Brunszwiku Rudolfa Augusta. [w:]
Dwory i życie dworskie w nowożytnej Europie (XVI - XVIII wiek). red. Koło
Naukowe Historyków Studentów UJ, Kraków: Towarzystwo
Wydawnicze Historia Iagellonica, 2020, s. 29-39. Charakt. merytoryczna: praca historyczna;
Dymarczyk Iwona: Z dawnej apteki. „Farmacja Krakowska”, 2020 : R. 23,
nr 1, s. 53. Charakt. merytoryczna: praca historyczna;
Dymarczyk Iwona: Z dawnej apteki. „Farmacja Krakowska”, 2020 : R. 23,
nr 2, s. 49. Charakt. merytoryczna: praca historyczna;
Dymarczyk Iwona: Z dawnej apteki. „Farmacja Krakowska”, 2020 : R. 23,
nr 3, s. 49. Charakt. merytoryczna: praca historyczna;
Dymarczyk Iwona: Z dawnej apteki. „Farmacja Krakowska”, 2020 : R. 23,
nr 4, s. 57. Charakt. merytoryczna: praca historyczna;
Urbanik Monika: Jabłecznik jako środek leczący wszelkie słabości według
Jana Chrystiana Petscha (1804-1882). [W:] Pamiętnik XXVIII Sympozjum
Historii Farmacji, Krasnobród 2019, pod red. A. Wróbla, Wydawnictwo
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2020, s. 197-210. Charakt. merytoryczna: praca oryginalna;



Urbanik Monika: Medycyna wyleczająca Louisa Le Roy (1766-1842).
„Farmacja Polska”, 2020, nr 2, s. 93-101. Charakt. merytoryczna: praca
historyczna;
Jaworska Katarzyna: Losy dawnej apteki dominikańskiej w Wilnie. [w:]
Pamiętnik XXVIII Sympozjum Historii Farmacji: Krasnobród 2019, pod
red. A. Wróbla, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
2020, s. 77-90. Charakt. merytoryczna: praca oryginalna.

Udział w sympozjach, zjazdach, konferencjach naukowych








Udział w sesji z okazji Jubileuszu 90. Urodzin dr hab. farm. Aleksandra
Drygasa „Nulla Vitae Pars Vacat Officio”, Polskie Towarzystwo
Farmaceutyczne Oddział Gdańsk, Gdańsk 20.01.2020 r.,
Konferencja „Spotkania z historią” pt. „Pamięć wszystko obejmie. Losy
brzeszczan podczas II wojny światowej”, Brzeszcze, 25.02. 2020 r.,
Konferencja Naukowa pt. „Historia diety i kultury odżywiania”,
Zachełmie 19-20.03.2020 r.,
XXIX Sympozjum Historii Farmacji, Płock, 21-24.05.2020 r. (online),
3rd International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences
24-26.09.2020 r., Martin, Słowacja (online),
Konferencja Naukowa pt. „Surowce lecznicze”, Bydgoszcz, 1516.10.2020 r. (online),
6th International Conference of Cell Biology 06-08.11.2020 r., Uniwersytet Jagielloński, Kraków (online).

Organizacja sesji naukowych


Sesja z okazji 100. rocznicy urodzin płk. dr. farm. Jerzego Pertkiewicza
(1920-2018) zorganizowana przez: Muzeum Farmacji UJ CM, Zespół
Sekcji Historii Farmacji PTF-arm, Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie, Kraków 24.02.2020 r.

Współpraca z innymi muzeami, bibliotekami i instytucjami
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Stała Konferencja Dyrektorów Muzeów Krakowskich,
Muzeum Historii Medycyny UJ CM, Kraków, ul. Radziwiłłowska 4,
Muzeum UJ Collegium Maius, Kraków, ul. Jagiellońska 15,
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa „Apteka Pod Orłem”, Kraków,
Plac Bohaterów Getta 18,
Muzeum Historii Fotografii, Kraków, ul. Józefitów 16,
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, ul. Kobierzyńska 98/68,
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, ul. Krupnicza 11A,





















Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, ul. Długa 16, Warszawa,
Muzeum Farmacji im. prof. J. Muszyńskiego w Łodzi, pl. Wolności 2,
Muzeum Farmacji Oddział Muzeum Warszawy, ul. Piwna 31/33,
Warszawa,
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Freta 16,
Wielkopolska Izba Aptekarska, ul. M. Palacza 87, Poznań,
Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, ul. Krakowskie Przedmieście 32,
Warszawa,
Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, ul. Reformacka 3, Kraków,
Biblioteka Kraków (hasła do Encyklopedii Krakowa), pl. Jana NowakaJeziorańskiego 3, Kraków,
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1,
Muzeum Zamek w Oświęcimiu, ul. Zamkowa 1 (wystawa w królewskim
mieście Oświęcimiu),
Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, ul. St. Wyspiańskiego 10, Oświęcim,
Muzeum Wsi Opolskiej, Opole, ul. Wrocławska 174 (wystawa Enklawa.
Osada herrnhutów w Gnadenfeld – Pawłowiczkach na Górnym Śląsku),
Fundacja „Chronić Dobro”, Kraków, ul. Benedyktyńska 37 (wystawa w
klasztornej aptece),
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17C, Kraków,
Urząd Miasta Krakowa, Wydział ds. Turystyki,
Krakowskie Biuro Festiwalowe (akcja „Bądź turystą w swoim mieście”),
Cracow Art Week „Krakers”.

Nowe nabytki







W roku 2020 muzeum wzbogaciło się o następujące eksponaty:
puszki drewniane – XVIII, XIX wiek,
słoje apteczne – XIX i przełom XIX/XX wieku,
ławę drewnianą – XIX wiek.
www.muzeumfarmacji.pl

Działalność popularyzatorska


Udział w IX edycji Cracow Art Week Krakers pod hasłem „Sztuka pojęcie
otwarte”; wystawa prac artystów pt. „Re-Kolekcje z Czarnym Zakładem
w Muzeum Farmacji” 16-25.10.2020 r.

współpraca z Działem Organizacji i Promocji UJ CM – eksponowanie
i sprzedaż materiałów promocyjnych Collegium Medicum UJ,
współpraca z Działem Organizacji i Promocji UJ CM przy organizacji
spotkań z cyklu Wokół nalewki leczniczej, 17.02.2020 r.,
Współpraca z OSP w Brzeszczach i Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi
Oświęcimskiej – „Spotkanie z historią pt. „Pamięć wszystko obejmie –
losy brzeszczan podczas drugiej wojny światowej”; wykład Anioł stróż
z apteki z Brzeszcz – Maria Bobrzecka – dr Agnieszka Rzepiela
25.02.2020 r.,
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12. SPRAWY SOCJALNE*
12.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych13

12.2. Realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Działalność socjalna na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzona była
przez dwie jednostki: Dział Socjalny UJ i Dział Spraw Osobowych UJ CM,
a finansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Dofinansowanie
wypoczynku
letniego
59,8%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 roku
Rodzaj odpisu
Odpis na pracowników
Odpis na emerytów i rencistów
Pozostałe zwiększenia
RAZEM

Uniwersytet
Jagielloński
16 571 628 zł
2 488 180 zł
3 057 zł
19 062 865 zł

Collegium
Medicum
5 471 444 zł
1 330 773 zł
7 192 zł
6 809 409 zł

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych powiększa się o kwotę
oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe. Pożyczki są
oprocentowane 3% w stosunku rocznym na UJ i 3,5% w stosunku rocznym na
UJ CM.
Kwoty udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe wyniosły w 2020 roku:
na UJ
– 4 471 000 zł
na UJ CM
– 548 000 zł

Zapomogi +
fundusz SOS +
umożenia
pożyczek
4,4%
Imprezy
okolicznościowe
0,2%

Odsetki od udzielonych pożyczek wyniosły w 2020 roku:
na UJ
– 374 575 zł
na UJ CM
–
25 929 zł

Dofinansowanie
kolonii, żłobków
i przedszkoli,
ekwiwalent za
Sport i turystyka
paczki
5,6%
3,2%

Dofinansowanie
obiektów
socjalnych
3,8%

Dofinansowanie
wypoczynku
zimowego
23,0%

www.ds.uj.edu.pl

*

Tekst przygotowany przez Dział Socjalny UJ i Dział Spraw Osobowych UJ CM.
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13. ZESPOŁY ARTYSTYCZNE
W 2020 roku Chór dokonał nagrań utworów okolicznościowych, wśród
których znalazły się: hymn Polski, „Gaude Mater Polonia”, „Gaudeamus igitur”,
„Vivat, vivat”, a także kolęda „Bóg się rodzi”. Partie wokalne zostały indywidualnie zarejestrowane przez chórzystów, a następnie profesjonalnie zmontowane i udostępnione w formie plików do odtwarzania podczas uroczystości
uniwersyteckich, w których Chór nie mógł brać czynnego udziału. W nagraniach tych wzięło udział łącznie 58 chórzystek i chórzystów.
Chór był także jednym z wykonawców Charytatywnego Uniwersyteckiego Koncertu Noworocznego, którego premiera – w formie zdalnej – odbyła się
3 stycznia 2021 roku. Nagrania do tego koncertu miały miejsce między innymi
w Collegium Novum w grudniu 2020 roku.

13.1. Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata
Jagellonica
Głównym zadaniem Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Camerata Jagellonica w 2020 roku było uświetnienie i zapewnienie oprawy
muzycznej najważniejszych uroczystości uniwersyteckich. W związku z sytuacją pandemiczną w 2020 roku Chór uczestniczył „na żywo” w sześciu uroczystościach (wobec 26 w 2019 roku). Wystąpił na jedynym koncercie 16 stycznia
2020 roku w Collegium Maius (dla porównania w roku 2019 było ich 11).
Podczas koncertu zaprezentowały się także współtworzące Chór zespoły
jednorodne: Krakowski Chór Akademicki UJ (chór męski), działający od 1878
roku najstarszy chór akademicki w Polsce oraz Żeński Chór Akademicki UJ.

www.chor.uj.edu.pl

13.2. Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Słowianki”
Stan osobowy Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Słowianki” na dzień 31.12.2020 r. wynosił: 46 członków baletu, 37 członków
chóru i 16 członków kapeli, co daje razem 100 wykonawców. Na okres próbny
przyjęto do sekcji baletu i chóru 27 osób i 2 osoby do kapeli. Tym samym na
dzień 31.12.2020 r. w sekcjach baletu, chóru i kapeli Zespołu Pieśni i Tańca
Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki” działało ogółem 129 osób.
Ogółem w 2019 roku Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Słowianki” odbył 6 występów w kraju. Nie odbyły się występy zagraniczne,
gdyż w związku z pandemią COVID-19 odwołano festiwal folklorystyczny
w Ludwigstein w Niemczech, w którym ZPiT UJ „Słowianki” miał wziąć udział.
Próby artystyczne w systemie stacjonarnym odbywały się jedynie
w okresie od stycznia do połowy marca i od połowy września do połowy
października 2020 r.
Dokonano zakupu znacznej ilości strojów ludowych na potrzeby sceniczne, a także przeprowadzono reorganizację pomieszczeń magazynowych.
Na bieżąco utrzymywany jest szeroki repertuar koncertowy, zarówno
w zakresie programu polskiego (ok. 120 minut), jak i wschodnio- i południowo-słowiańskiego (ok. 100 minut) oraz program kolęd (ok. 50 minut).

Uroczystość przekazania władzy na Uniwersytecie Jagiellońskim;
dziedziniec Collegium Maius, 31 sierpnia 2020; Fot. Anna Wojnar

www.slowianki.uj.edu.pl
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