
Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Rok 2004 

 

W 2004 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: 

 

21 stycznia 2004 roku 

 

nr: 1/I/2004  

w sprawie: tworzenia w ramach wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego katedr lub 

zakładów, których działalność w całości finansowana jest ze środków pozauczelnianych  

 

nr: 2/I/2004  

w sprawie: ustalenia prowizorium budżetowego na I kwartał 2004r roku  

 

25 lutego 2004 roku 

 

nr: 3/II/2004  

w sprawie: kryteriów awansu na stanowiska profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego i 

adiunkta w Uniwersytecie Jagiellońskim 

 

nr: 4/II/2004  

w sprawie: zawarcia umowy zmiany lub zniesienia współwłasności nieruchomości nr 460/3 i 

471 położonych w obr. 7 Podgórze 

 

24 marca 2004 roku 

 

nr: 5/III/2004  

w sprawie: zatwierdzenia Statutu Fundacji dla UJ  

 

nr: 6/III/2004  

w sprawie: ustanowienia stypendium im. Józefa Dietla w ramach Funduszu Królowej Jadwigi  

 

nr: 7/III/2004  

w sprawie: zawarcia umowy nieodpłatnego użytkowania terenu  

 

nr: 8/III/2004  

w sprawie: zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania Gminie Kraków oraz zamiany lub 

sprzedaży terenów przeznaczonych pod ulicę Poletkową oraz przedłużenie Gronostajowej na 

terenie Kampusu 600-lecia  

 

nr: 9/III/2004  

w sprawie: zawarcia umowy zamiany lub zniesienia współwłasności nieruchomości nr 460/3 

i 471 położonych w obr. 7 Podgórze  



26 maja 2004 roku 

 

nr: 10/V/2004  

w sprawie: utworzenia kierunku studiów: Zarządzanie sprawami publicznymi  

 

nr: 11a/V/2004  

w sprawie: zmian w regulaminie Małopolskiego Funduszu Stypendialnego im. Stanisława 

Pigonia  

 

nr: 11b/V/2004  

w sprawie: zmian w regulaminie Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera  

 

nr: 11c/V/2004  

w sprawie: zmian w regulaminie Funduszu Stypendialnego im. Adama Krzyżanowskiego  

 

nr: 12/V/2004  

w sprawie: powołania w ramach Rektorskiego Funduszu Stypendialnego odrębnego 

Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków  

 

nr: 13/V/2004  

w sprawie: zmiany nazw ulic na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ  

 

23 czerwca 2004 roku 

 

nr: 14/VI/2004  

w sprawie: powołania Spółki z o.o. „Jagiellońskie Centrum Innowacji"  

 

nr: 15/VI/2004  

w sprawie: dofinansowania Spółki z o.o. ,,Jagiellońskie Centrum Innowacji" 

  

nr: 16/VI/2004  

w sprawie: zmian w Uchwale nr 15/VI/2003 Senatu UJ dot. ustanowienia tytułu honorowego 

profesora  

 

nr: 17/VI/2004  

w sprawie: ustanowienia nagrody imienia Raya E. i Ruth A. Robinsonów  

 

nr: 18/VI/2004  

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

godzin dydaktycznych  

 

 



nr: 19/VI/2004  

w sprawie: sprawozdania finansowego UJ za rok 2003  

 

nr: 20/VI/2004  

w sprawie: ustanowienia nagrody imienia Henryka Jordana  

 

nr: 20/VI/2004  

w sprawie: Archiwum UJ  

 

nr: 21/VI/2004  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Centrum 

Edukacji Służb Publicznych i Administracji  

 

nr: 22/VI/2004  

w sprawie: zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania Gminie Kraków terenów 

przeznaczonych pod ulicę Nowosodową na terenie Kampusu 600-lecia UJ 

  

27 października 2004 roku 

 

nr: 23/X/2004  

w sprawie: zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania Gminie Skawina terenów 

użytkowanych jako drogi dojazdowe.  

 

24 listopada 2004 roku 

 

nr: 24/XI/2004  

w sprawie: sytuacji szpitali klinicznych Collegium Medicum UJ i szpitali klinicznych 

Akademii Medycznych w Polsce  

 

nr: 25/XI/2004  

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Studiów Międzynarodowych i 

Politycznych UJ  

 

nr: 26/XI/2004  

w sprawie: nowelizacji uchwały nr 25/2002 Senatu UJ z dnia 25 listopada 2002 roku dot. 

zatrudniania nauczycieli akademickich po przejściu na emeryturę  

 

nr: 27/XI/2004  

w sprawie: wypowiadania stosunku pracy pracownikom w wieku emerytalnym, nie będących 

nauczycielami akademickimi oraz dalszego ich zatrudniania  

 

 

 



nr: 28/XI/2004  

w sprawie: opłat za zajęcia językowe oraz narzutu na te opłaty stosowane w Studium 

Doskonalenia Językowego UJ  

 

22 grudnia 2004 roku 

 

nr: 29/XII/2004  

w sprawie: aneksu do Uchwały Senatu UJ nr 18/VI/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku w 

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

godzin dydaktycznych.  

 

nr: 30/XII/2004  

w sprawie: powołania Komisji Wyborczej  

 

nr: 31/XII/2004  

w sprawie: utworzenia Wydziału Polonistyki UJ  

 

nr: 32/XII/2004  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 

2004  

 

nr: 33/XII/2004  

w sprawie: zatwierdzenia audytora celem zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego za rok 2004  

 

nr: 34/XII/2004  

w sprawie: zatwierdzenia audytora celem zbadania sprawozdania finansowego Collegium 

Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2004  

 

nr: 35/XII/2004  

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 2 Rektora UJ z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie 

opodatkowania wynagrodzeń pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i 

dydaktycznych za działalność twórczą wykonywaną w ramach stosunku pracy  

 

nr: 36/XII/2004  

w sprawie: upoważnienia Rektora do ustalania wynagrodzeń przekraczających do 100% 

płacę zasadniczą ponad wysokość ustaloną na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 26 

września 2001 r.  

 


