75.0200.65.2022
Zarządzenie nr 85
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie:

systemu Przestrzenie
Jagiellońskim

Kreatywnej

Współpracy

na

Uniwersytecie

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
1. W celu zapewnienia członkiniom i członkom społeczności akademickiej elastycznej
przestrzeni do pracy kreatywnej i pracy wspólnej oraz ułatwienia spotkań i realizacji
projektów z partnerami zewnętrznymi tworzy się system Przestrzenie Kreatywnej
Współpracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, zwany dalej „systemem PKW”.
2. Utworzenie systemu PKW ma na celu w szczególności:
1) koordynację aktywności prorozwojowych i kreatywności w zakresie współpracy
Uniwersytetu Jagiellońskiego z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego przy
zapewnieniu wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego;
2) zaangażowanie wspólnoty uczelni w realizację zadań związanych z ideą „trzeciej misji
Uniwersytetu”, w tym aktywności na rzecz zwiększania wpływu społecznego;
3) umożliwienie wszechstronnej współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z partnerami
z otoczenia społeczno-gospodarczego w ramach specjalnych przestrzeni ko-kreacji
w celu wspólnego wypracowania użytecznych rozwiązań istotnych problemów
społecznych i budowania wspólnoty;
4) umożliwienie pracownicom, pracownikom, studentkom, studentom, doktorantkom
i doktorantom UJ zdobycia oraz pogłębienia umiejętności praktycznych i kompetencji
społecznych w ramach bezpośredniej współpracy z partnerami z otoczenia społecznogospodarczego;
5) umożliwienie przedstawicielom sformalizowanych i niesformalizowanych grup
społecznych stałej współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i korzystania z jego
potencjału naukowo-badawczego;
6) utworzenie przestrzeni wspierającej procesy przygotowania i prowadzenia badań
naukowych, w tym kreowania pomysłów na współpracę interdyscyplinarną
i międzynarodową.
§2
1. Na potrzeby systemu PKW przeznacza się sześć pomieszczeń pozostających w dyspozycji
i na terenie następujących wydziałów:
1) Wydziału Chemii – sala 0A-24 – parter, ul. Gronostajowa 2;
2) Wydziału Geografii i Geologii – sala 1.19 – pierwsze piętro, ul. Gronostajowa 7;
3) Wydziału Matematyki i Informatyki:
a) sale 0137 i 0138 – parter, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6,

b) sala Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości – parter, ul. Prof. Stanisława
Łojasiewicza 6;
4) Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych – sala 331 – trzecie piętro,
ul. Reymonta 4;
5) Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej – sala 0330 – parter,
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4.
2. Każde z pomieszczeń systemu PKW może być wykorzystywane do aktywności związanych
z pracą kreatywną i wspólną, a w szczególności do:
1) realizacji organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński projektów z partnerami
z otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym przedstawicielami instytucji i organizacji
społecznych i publicznych, przedstawicielami organizacji pozarządowych, członkami
sformalizowanych i niesformalizowanych grup, takich jak mieszkańcy miasta Krakowa,
przedstawiciele społeczności lokalnych, młodzieży i seniorów, osoby zagrożone
wykluczeniem i inne;
2) realizacji zadań związanych z ideą „trzeciej misji Uniwersytetu”, w tym działaniami na
rzecz ewaluacji jakości działalności naukowej, oraz zwiększaniem wpływu
społecznego;
3) swobodnych, spontanicznych i kreatywnych spotkań członków społeczności
akademickiej, w tym pracowników, studentów i doktorantów, pod warunkiem, że nie
kolidują one z harmonogramem korzystania z pomieszczeń systemu PKW.
3. Korzystanie z każdego z pomieszczeń systemu PKW odbywa się na zasadach określonych
w regulaminach poszczególnych pomieszczeń. Regulaminy zostaną opracowane przez
Zespół ds. Przestrzeni Kreatywnej Współpracy na Uniwersytecie Jagiellońskim
we współpracy z dziekanami wydziałów, na terenie których znajdują się pomieszczenia
i zatwierdzone przez przewodniczącego Zespołu ds. realizacji programu strategicznego
Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w terminie do dnia 30 września
2022 roku.
4. Regulamin każdego pomieszczenia będzie udostępniony w tym pomieszczeniu, a także
na stronie internetowej wydziału, na terenie którego pomieszczenie się znajduje, oraz
na stronie internetowej Biura ds. obsługi programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości
w Uniwersytecie Jagiellońskim w Centrum Wsparcia Nauki.
§3
Nadzór nad funkcjonowaniem systemu PKW sprawuje przewodniczący Zespołu ds. realizacji
programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. Jacek Popiel

Dotyczy:
– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)

