Uchwała nr 22/II/2012
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 29 lutego 2012 roku
w sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 11/II/2011 z 23 lutego 2011 roku w sprawie
ustalenia warunków i trybu naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla
cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż
obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2011/2012 oraz w latach
następnych
Działając na podstawie art. 43 ust. 3, ust. 4 oraz art. 169 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 roku
– Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej ustawą, § 1 ust. 1 pkt. 1–3, § 3 ust. 1 pkt. 1–2,
ust. 2 oraz § 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 października
2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz
ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (z późn. zm.) oraz § 138
ust. 1 Statutu UJ, w związku z uchwałą nr 11/II/2011 Senatu UJ z 23 lutego 2011 roku, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013, ustala się, co następuje:
§1
W uchwale nr 11/II/2011 Senatu UJ z 23 lutego 2011 roku wprowadza się następujące
zmiany:
1. § 2, ust. 2, pkt 1, lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) dla stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunkach Fizjoterapia i Zdrowie publiczne prowadzonych przez Wydział Nauk o Zdrowiu wprowadza się wymagania formalne
określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,”.
2. § 2, ust. 2, pkt 1, lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) pozostałe studia prowadzone przez wydziały: Farmaceutyczny, Lekarski oraz Nauk
o Zdrowiu – na podstawie kolejności rejestracji w systemie Elektronicznej Rejestracji kandydatów (ERK),”
3. W § 2, ust. 2 dotychczasowa litera b staje się literą c.
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Szczegółowe warunki i tryb naboru kandydatów, o których mowa w § 1, na pierwszy rok
studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2011/2012 określone są w załączniku nr 1
do niniejszej uchwały.”.
5. Załącznik do uchwały nr 11/II/2011 Senatu UJ z 23 lutego 2011 roku otrzymuje nr 1.
6. Wprowadza się załącznik nr 2 w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 22/II/2012 Senatu UJ z 29 lutego 2012 roku

Kryteria formalne dla stacjonarnych studiów drugiego stopnia prowadzonych przez
Wydział Nauk o Zdrowiu.
1. Fizjoterapia
Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia
studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunku fizjoterapia lub pokrewnym kierunku, na którym zrealizowane treści odpowiadają standardom kształcenia w Polsce na
poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia.
Weryfikacji spełnienia warunku zrealizowania treści określonych w standardach kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku fizjoterapia dokonuje Wydziałowa Komisja
Rekrutacyjna na podstawie przesłanej na etapie rejestracji kserokopii suplementu lub
wypisu z przebiegu ukończonych studiów.
2. Zdrowie publiczne
Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia
studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunku, na którym kandydat zaliczył
w czasie ukończonych studiów zajęcia obejmujące 60% treści podstawowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku
zdrowie publiczne (załącznik 117 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 roku, Dz. U. nr 164, poz. 1166 z późn. zm.).
Weryfikacji spełnienia warunku zrealizowania w czasie ukończonych studiów 60% treści
podstawowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia studiów pierwszego
stopnia kierunku zdrowie publiczne dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przesłanej na etapie rejestracji kserokopii suplementu lub wypisu z przebiegu ukończonych studiów.

