DO-0131/34/2014
Decyzja nr 34
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 3 października 2014 roku
w sprawie: powołania Stałej Rektorskiej Komisji ds. Informatyzacji Uczelni na kadencję
2012-2016
Na podstawie § 30 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego ustalam, co następuje:
§1
1. Powołuję Stałą Rektorską Komisję ds. Informatyzacji Uczelni, zwaną dalej Komisją, na
kadencję 2012-2016 w składzie:
1) prof. dr hab. Wojciech Froncisz – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii –
przewodniczący;
2) prof. dr hab. Armen Edigarian – Wydział Matematyki i Informatyki;
3) prof. dr hab. Jarosław Górniak – Wydział Filozoficzny;
4) dr hab. Elżbieta Górska, prof. UJ – Wydział Filologiczny;
5) prof. dr hab. Tomasz Brzostek – Wydział Nauk o Zdrowiu;
6) prof. dr hab. Piotr Tworzewski – Wydział Matematyki i Informatyki;
7) dr hab. Maria Próchnicka – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej;
8) mgr Monika Harpula – Biuro Rektora.
2. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby trzecie zaproszone
przez przewodniczącego Komisji.
§2
1. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Rektora UJ w zakresie zapewnienia
sprawnego funkcjonowania technologii informacyjnych (IT) w Uniwersytecie Jagiellońskim,
zwanym dalej UJ.
2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) opiniowanie planowanych przez jednostki informatyczne UJ prac rozwojowych,
implementacyjnych, wdrożeniowych, eksploatacyjnych w zakresie wspomagania
zarządzania, dydaktyki i badań naukowych w UJ za pomocą technologii informacyjnych;
2) opiniowanie wypracowanych przez jednostki informatyczne UJ zasad i standardów
dotyczących zastosowań informatyki oraz sposobów ich wdrożenia;
3) nadzór nad pracami analitycznymi prowadzącymi do określenia wymagań i potrzeb
w zakresie rozwiązań informatycznych w UJ;
4) nadzór nad przestrzeganiem polityki bezpieczeństwa systemów komputerowych oraz
przetwarzanych danych i informacji;

5) nadzór nad przygotowaniem i opiniowanie rocznego sprawozdania jednostek
informatycznych UJ z przebiegu procesów informatyzacji w UJ, z uwzględnieniem
występujących problemów, zagrożeń, sposobów ich rozwiązania i rekomendowanych
działań naprawczych, składanego Rektorowi UJ w terminie do 31 marca roku
następującego po roku sprawozdawczym;
6) inicjowanie tworzenia i opiniowanie wewnątrzuczelnianych aktów prawnych, w tym
komunikatów, związanych z technologiami informacyjnymi;
7) określanie zasad przeprowadzania konkursów na stanowiska kierowników jednostek
informatycznych UJ.
§3
1. Zasady działania Komisji określa regulamin zatwierdzony przez Rektora UJ.
2. Projekt regulaminu, o którym mowa w ust. 1, opracują członkowie Komisji.
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2014
roku.

Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

