
Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Rok 2007 

 

W 2007 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: 

 

31 stycznia 2007 roku 

 

nr: 1/I/2007  

w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych 

studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 

2007/2008.  

 

nr: 2/I/2007  

w sprawie: zmiany w Statucie UJ.  

 

nr: 3/I/ 2007  

w sprawie: ustalenia prowizorium budżetowego na I kwartał 2007 roku.  

 

28 lutego 2007 roku 

 

nr: 4/II /2007  

w sprawie: : limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2007/2008.  

 

nr: 5/II/2007  

w sprawie: Regulaminu: Zasady dotyczące własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr 

intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.  

 

nr: 6/II/2007  

w sprawie: Regulaminu: Zasady tworzenia spółek spin-off w Uniwersytecie Jagiellońskim.  

 

nr: 7/II/2007  

w sprawie: : określenia zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów za 

granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych.  

 

28 marca 2007 roku 

 

nr: 7/III/2007  

w sprawie: : zmiany uchwały z dnia 19 kwietnia 2006 r. nr 6/IV/2006 w sprawie studiów 

doktoranckich.  

 

nr: 8/III/2007  

w sprawie: : uzupełnienia składu komisji senackich  



 

nr: 9/III/2007  

w sprawie: : wysokości stawki wynagrodzenia uzupełniającego za godzinę pracy na rzecz 

projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych  

 

nr: 10/III/2007  

w sprawie: : zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji projektu inwestycyjnego pn. 

Rewitalizacja najstarszej części historycznego Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

nr: 11/III/2007  

w sprawie: : zmiany Uchwały Senatu UJ nr 4/I/2006 z 25 stycznia 2006 roku w sprawie trybu 

udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim oraz określenia jej 

jednolitego tekstu  

 

nr: 12/III/2007  

w sprawie: : wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium 

Medicum nie zabudowanych działek w obr. nr 58 i 59 jedn. ewid. Podgórze  

 

nr: 13/III/2007  

w sprawie: : wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uniwersytet Jagielloński- Collegium 

Medicum nie zabudowanych działek nr 7/1 i nr 7/3 w obr. nr 58 jedn. ewid. Podgórze  

 

nr: 14/III/2007  

w sprawie: : stwierdzenia przez Senat UJ zgodności Regulaminu Samorządu Studentów UJ z 

ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz postanowieniami Statutu UJ  

 

nr: 15/III/2007  

w sprawie: : wprowadzenia nowych jednolitych tekstów regulaminów własnych funduszy 

stypendialnych  

 

nr: 16/III/2007  

w sprawie: Uchwała nr 16/III/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 

2007 r.  

 

nr: 17/III/2007  

w sprawie: Uchwała nr 17/III/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 

2007 r.  

 

25 kwietnia 2007 roku 

 

nr: 18/IV/2007  

w sprawie: zmiany uchwały nr 15/V/2006 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 

maja 2006 r . Regulamin studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

w Uniwersytecie Jagiellońskim  



nr: 19/IV/2007  

w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Kryta pływalnia typu 

olimpijskiego" jako elementu Programu Wieloletniego „Kampus600-lecia Odnowienia 

Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

nr: 20/IV/2007  

w sprawie: sprzedaży przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum nieruchomości 

składających się z zabudowanych działek nr 42/1, nr 42/2 i nr 42/3 oraz niezabudowanej 

działki nr 46/1 wszystkie w obr. nr 57 jedn. ewid. Podgórze  

 

30 maja 2007 roku 

 

nr: 21/V/2007  

w sprawie: kryteriów kwalifikacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2008-2009  

 

nr: 22/V/2007  

w sprawie: przyjęcia następujących kryteriów kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne 

studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2008/2009  

 

nr: 23/V/2007  

w sprawie: korekty Zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad 

stopnia centralnego oraz uczestników konkursów przedmiotowych w latach 2006/2007, 

2007/2008, 2008/2009 (uchwalonych uchwałami Senatu UJ dn. 25.05.2005 r. oraz 16.11.2005 

r.) w zakresie uczestników konkursów przedmiotowych  

 

nr: 24/V/2007  

w sprawie: uzupełnienia ujemnego salda na koncie Małopolskiego Funduszu im. Stanisława 

Pigonia do kwoty 0,00 złotych oraz zamknięcie Funduszu z dniem 31 lipca 2007 roku  

 

nr: 25/V/2007  

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego UJ za 2006 r.  

 

nr: 26/V/2007  

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UJ za 

2006 r.  

 

nr: 27/V/2007  

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UJ CM za 

2006 r.  

 

nr: 28/V/2007  

w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2007 r.  

 



nr: 29/V/2007  

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

godzin dydaktycznych  

 

nr: 30/V/2007  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stypendia z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla 

Olimpijczyków na rok akademicki 2007/2008  

 

27 czerwca 2007 roku 

 

nr: 31/VI/2007  

w sprawie: uzupełnienia kryteriów kwalifikacji na studia doktoranckie w roku akademickim 

2008/2009.  

 

nr: 32/VI/2007  

w sprawie: zmiany nazwy Funduszu Stypendialnego im. Jana Kochanowskiego, zmiany 

Regulaminu Funduszu oraz powołania nowego składu Rady Funduszu.  

 

nr: 33/VI/2007  

w sprawie: zmiany Uchwały nr 26/IX/2006 Senatu UJ z dnia 27 września 2006 r. w sprawie 

szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne.  

 

nr: 34/VI/2007  

w sprawie: przyjęcia Programu Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007  

 

nr: 35/VI/2007  

w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego na 2007 r.  

 

nr: 36/VI/2007  

w sprawie: zatwierdzenia planu inwestycyjnego Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego na 2007 r.  

 

nr: 37/VI/2007  

w sprawie: sprzedaży prawa własności działek położonych w Krakowie w obrębie nr 35 

Podgórze na rzecz Spółki: GRUPA ONET.PL - Spółka Akcyjna.  

 

nr: 38/VI/2007  

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem 

Jagiellońskim w Krakowie a Gminą Miejską Kraków oraz Miejskim Przedsiębiorstwem 

Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie dot. inwestycji komunikacyjnych na terenie Kampusu 

600-lecia Odnowienia UJ.  

 



nr: 39/VI/2007  

w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie rozmów pomiędzy Uniwersytetem 

Jagiellońskim a Gminą Miejską Kraków dotyczących realizacji i eksploatacji parkingu 

podziemnego w rejonie ul. ul. Ingardena, Krupniczej i Al. Mickiewicza w Krakowie.  

 

nr: 40/VI/2007  

w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Krakowie, jednostka 

ewidencyjna Krowodrza.  

 

nr: 41/VI/2007  

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium 

Medicum bez przetargu Gminie Miejskiej Kraków nie zabudowanych działek nr 347/10 i nr 

347/11 w obr. nr 55 jedn. ewid. Podgórze oraz udzielenia 98 % bonifikaty od określonej 

wartości rynkowej.  

 

nr: 42/VI/2007  

w sprawie: zmiany Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 

nr: 43/VI/2007  

w sprawie: zatwierdzenia zweryfikowanego Ramowego Medycznego Programu Użytkowego 

Nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego UJCM Kraków – Prokocim.  

 

03 października 2007 roku 

 

nr: 44/X/2007  

w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Centrum Edukacji Przyrodniczej" 

na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego – przyjęta w 

głosowaniu jawnym jednomyślnie.  

 

nr: 45/X/2007  

w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Instytut Botaniki" na terenie 

„Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"  

 

nr: 46/X/2007  

Data wytworzenia: 03 października 2007 r. 

w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Małopolskie Centrum 

Biotechnologii" na terenie „Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"  

 

nr: 47/X/2007  

w sprawie: realizacji projektu pod nazwą „Narodowe Centrum Promieniowania 

Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych – etap I" na terenie „Kampusu 600-lecia 

Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"  

 

 



nr: 48/X/2007  

w sprawie: uchylenia uchwały Senatu UJ z 30.03.1994 roku w części dot. wprowadzenia 

opłat administracyjnych za przeprowadzane na UJ przewody doktorskie, habilitacyjne i 

profesorskie od osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

nr: 49/X/2007  

w sprawie: zgody na zawarcie umowy zamiany terenami pomiędzy Uniwersytetem 

Jagiellońskim w Krakowie a Spółką KAUFLAND POLSKA MARKETY Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu.  

 

nr: 50/X/2007  

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o ustanowieniu prawa użytkowania na 

nieruchomościach stanowiących działkę nr 410/13 i 410/17 w obrębie nr 7, jednostka 

ewidencyjna Kraków Podgórze.  

 

nr: 51/X/2007  

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o ustanowieniu prawa użytkowania na 

nieruchomościach stanowiących działkę nr 410/13 i 410/17 w obrębie 7, jednostka 

ewidencyjna Kraków Podgórze.  

 

nr: 52/X/2007  

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie oraz ustanowienia prawa służebności przechodu 

i przejazdu na rzecz nieruchomości władnącej położonej w obrębie nr 7, jednostka 

ewidencyjna Kraków Podgórze.  

 

nr: 53/X/2007  

w sprawie: wyrażenia wstępnej zgody na umowę zamiany terenami w obrębie 35, jednostka 

ewidencyjna Kraków Podgórze zawartej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie 

a Konsorcjum w składzie 1. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN z siedzibą w 

Krakowie, 2. Instytut Fizjologii Roślin PAN z siedzibą w Krakowie, 3. Instytut Ochrony 

Przyrody PAN w siedzibą w Krakowie, zwanym dalej Konsorcjum oraz umowy sprzedaży 

części działki nr 2/10 położonej w obrębie 35, jednostka ewidencyjna Kraków Podgórze. 

  

nr: 54/X/2007  

w sprawie: ustanowienia stypendium im. Stanisława Pyjasa  

 

31 października 2007 roku 

 

nr: 55/X/2007  

w sprawie: zmiany Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego – przyjęta w głosowaniu jawnym – 

przy 7 wstrzymujących się.  

 

 



nr: 56/X/2007  

w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie jednostki wspólnej z udziałem Uniwersytetu 

Jagiellońskiego Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w trybie art. 31 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. Ustaw nr 164, poz. 1365 z 

późn. zm.) – przyjęta w głosowaniu jawnym- jednomyślnie.  

 

nr: 57/X/2007  

w sprawie: przyznania dwóch dodatkowych Nagród im. H. Kołłątaja w roku 2007.  

 

nr: 58/X/2007  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UJ na rok 2007  

 

nr: 59/X/2007  

w sprawie: ustanowienia Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia Mieszkańców "Żaczka"  

 

nr: 60/X/2007  

w sprawie: wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Kraków 

pod drogi na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Pychowicach  

 

28 listopada 2007 roku 

 

nr: 61/XI/2007  

w sprawie: wprowadzenia regulaminów jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych  

 

nr: 62/XI/2007  

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej  

 

19 grudnia 2007 roku 

 

nr: 62/XII/2007  

w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2008 – 2012. 

  

nr: 63/XII/2007  

w sprawie: zatwierdzenia audytora celem zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego za rok 2007.  

 

nr: 64/XII/2007  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2007.  

 

nr: 65/XII/2007  

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i 

przejazdu przez działkę 251/53 położoną w Jurczycach.  



 

nr: 66/XII/2007  

w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów 

pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2008/2009 na studia stacjonarne i 

niestacjonarne.  

 


