Uchwała nr 10/I/2015
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 28 stycznia 2015 r.
w sprawie:

ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów
trzeciego stopnia, w tym limitów przyjęć w roku akademickim 2015/2016

Działając na podstawie art. 196 ust. 1 i 2 ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 138 ust. 1 Statutu
Uniwersytetu Jagiellońskiego ustala się, co następuje:
§1
1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów trzeciego
stopnia wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały odpowiednio dla osób:
1) posiadających obywatelstwo polskie oraz wszystkich innych osób podejmujących, zgodnie
z art. 43 ust. 2 ustawy, studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, w załączniku
nr 1,
2) nieposiadających obywatelstwa polskiego, którzy ubiegają się o przyjęcie na zasadach innych
niż obowiązujące obywateli polskich, zgodnie z art. 43 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy, w załączniku
nr 2.
2. Limity przyjęć na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia określone są w załączniku nr 3
do niniejszej uchwały.
§2
Użyte w uchwale określenia odnoszące się do limitów przyjęć oznaczają:
1) górny limit przyjęć – maksymalną liczbę osób, które mogą rozpocząć studia ubiegając się
o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich;
2) limit przyjęć cudzoziemców – maksymalną liczbę osób, które mogą rozpocząć studia ubiegając się
o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich;
3) dolny limit przyjęć – najmniejszą łączną liczbę osób przyjętych wymaganą do uruchomienia
studiów.
§3
Beneficjenci programu Diamentowy Grant, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy z 27 lipca
2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) mogą podjąć
studia trzeciego stopnia pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych określonych dla
poszczególnych programów studiów, przy czym dla kandydatów nieposiadających tytułu magistra
warunek posiadania tytułu magistra na wybranych kierunkach lub w określonych obszarach uważa się
za spełniony jeżeli kandydat posiada status studenta wymaganego kierunku.
§4
Senat UJ upoważnia Prorektora UJ ds. dydaktyki do podejmowania decyzji w sprawie:
1) zmian limitów przyjęć określonych niniejszą uchwałą,
2) nieuruchamiania studiów, dla których liczba osób przyjętych jest mniejsza niż ustalony dla danych
studiów dolny limit przyjęć,

a także wszelkich innych decyzji będących wynikiem dopasowania wielkości limitów przyjętych
niniejszą uchwałą do bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego oraz obowiązujących przepisów
prawa.
§5
Szczegółowe warunki organizacji naboru na studia, o których mowa w § 1, w tym listę dokumentów
wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym odpowiednią do warunków i trybu rekrutacji
wynikających z niniejszej uchwały oraz powszechnie obowiązujących przepisów zostaną określone
przez Prorektora UJ ds. dydaktyki w drodze zarządzenia.
§6
Do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów, o których mowa w § 1, wprowadza się
System Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ 2015, za pośrednictwem którego są realizowane
wszystkie procedury określone dla postępowania rekrutacyjnego.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

