
Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Rok 2002 

 

W 2002 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: 

 

23 stycznia 2002 roku 

 

nr: 1/I/2002  

w sprawie: zasad ustalania opłat za studia wieczorowe, zaoczne, eksternistyczne i podyplomowe  

 

nr: 2/I/2002  

w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin 

dydaktycznych  

 

nr: 3/I/2002  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego CM UJ na rok 2001  

 

nr: 4/I/2002  

w sprawie: zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego UJ 

za rok 2001  

 

20 lutego 2002 roku 

 

nr: 5/II/2002  

w sprawie: przystąpienia Uniwersytetu Jagiellońskiego do Uniwersyteckiego Centrum ds. 

Informatyzacji  

 

nr: 6/II/2002  

w sprawie: utworzenie na Wydziale Prawa i Administracji UJ Funduszu Stypendialnego im. Prof. 

Jerzego Stefana Langroda 

 

nr: 7/II/2002  

w sprawie: przeniesienia własności nieruchomości UJ na rzecz Zakładu Energetycznego w Krakowie  

 

nr: 8/II/2002  

w sprawie: ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez działki nr: 30/5, 30/7, 31/1, 31/8, 

obręb 35-Podgórze, położone przy ul. Stefana Grota Roweckiego  

 

20 marca 2002 roku 

 

nr: 9/III/2002  

w sprawie: ustalenia prowizorium budżetowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na II kwartał 2002 r.  

 

nr: 10/III/2002  

w sprawie: ustalenia prowizorium budżetowego Collegium Medicum UJ na II kwartał 2002 r.  



24 kwietnia 2002 roku 

 

nr: 11/IV/2002  

w sprawie: utworzenia Wydziału Biotechnologii UJ  

 

nr: 12/IV/2002  

w sprawie: sprzedaży niezabudowanych działek przy ul. Kopernika i Grzegórzeckiej  

 

29 maja 2002 roku 

 

nr: 13/V/2002  

w sprawie: utworzenia Rektorskiego Funduszu Stypendialnego  

 

nr: 14/V/2002  

w sprawie: utworzenia Funduszu Stypendialnego im. Jana Kochanowskiego  

 

nr: 15/V/2002  

w sprawie: zmian w Regulaminie Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Pigonia  

 

nr: 16/V/2002  

w sprawie: przeniesienia własności nieruchomości UJ na rzecz Zakładu Energetycznego w Krakowie  

 

26 czerwca 2002 roku 

 

nr: 17/VI/2002  

w sprawie: systemu realizacji polityki naukowej w Polsce  

 

nr: 18/VI/2002  

w sprawie: powołania członków Rad Społecznych uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej  

 

nr: 19/VI/2002  

w sprawie: sprzedaży nieruchomości Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w 

Zakopanem  

 

nr: 20/VI/2002  

w sprawie: zamiany działek pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Szpitalem Uniwersyteckim w 

Krakowie  

 

nr: 21/VI/2002  

w sprawie: nieodpłatnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki nr 237/3 oraz 

własności budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Polance Hallera  

 

nr: 22/VI/2002  

w sprawie: zawieszenia uchwały Senatu UJ z dnia 26 lutego 1997 r. dotyczącej wysokości 

stypendium doktoranckiego  



23 października 2002 roku 

 

nr: 23/X/2002  

w sprawie: zmiany postanowień uchwały nr 2/2002 Senatu UJ z dnia 23 stycznia 2002 r. dotyczącej 

ustalania pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin 

dydaktycznych  

 

20 listopada 2002 roku 

 

nr: 24/XI/2002  

w sprawie: Projektu Ustawy z dnia 14 listopada 2002 o finansowaniu nauki  

 

nr: 25/XI/2002  

w sprawie: zatrudniania nauczycieli akademickich po przejściu na emeryturę  

 

nr: 26/XI/2002  

w sprawie: sprzedaży na rzecz Zakładu Energetycznego prawa wieczystego użytkowania 

nieruchomości położonej przy ul. Kluczborskiej w Krakowie i prawa własności posadowionych na 

nieruchomości zabudowań.  

 

nr: 27/XI/2002  

w sprawie: ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości na rzecz UJ położonej przy al. 3 Maja w 

Krakowie  

 

nr: 28/XI/2002  

w sprawie: ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości na działkach UJ w Zakopanem przy ul. 

Balzera 15  

 

nr: 29/XI/2002  

w sprawie: uzupełnienia postanowień 38 ust. 1 Statutu UJ  

 

18 grudnia 2002 roku 

 

nr: 30/XII/2002  

w sprawie: zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2002  

 

nr: 31/XII/2002  

w sprawie: zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego 

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2002  

 

nr: 32/XII/2002  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2002  

 

nr: 33/XII/2002  

w sprawie: opłat za studia podyplomowe  



 

nr: 34/XII/2002  

w sprawie: ujednolicenia rozliczania i wynagradzania zajęć prowadzonych w językach obcych  

 

nr: 35/XII/2002  

w sprawie: utworzenia Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i 

Informatyki Stosowanej  

 

nr: 36/XII/2002  

w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Jagiellońskim kierunku informatyka stosowana  

 

nr: 37/XII/2002  

w sprawie: rekrutacji na kierunku informatyka w roku akademickim 2003/2004  

 

nr: 38/XII/2002  

w sprawie: zmiany § 38 ust. 1 Statutu UJ  

 


