
Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Rok 2008 

 

W 2008 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: 

 

31 stycznia 2008 roku 

 

nr: 1/I/2008  

w sprawie: przyjęcia uchwały KRASP w sprawie podstawowych kierunków zmian w 

szkolnictwie wyższym.  

 

nr: 2/I/2008  

w sprawie: zlecenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadań w dziedzinie 

nauczania i kształcenia kadr naukowych Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie oraz 

Szkole Języka i Kultury Polskiej UJ.  

 

nr: 3/I/2008  

w sprawie: ustalenia prowizorium budżetowego na 2008 r.  

 

nr: 4/I/2008  

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

 

nr: 5/I/2008  

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

nieruchomości stanowiącej wg wstępnego projektu podziału nieruchomości działkę nr 196/1 

w Obr nr 8 Łazy.  

 

nr: 6/I/2008  

w sprawie: wprowadzenia regulaminu Muzeum UJ.  

 

27 lutego 2008 roku 

 

nr: 7/II/2008  

w sprawie: limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009  

 

nr: 8/II/2008  

w sprawie: zwiększania wynagrodzeń z przychodów własnych wydziałów UJ  

 

nr: 9/II/2008  

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

 

 



26 marca 2008 roku 

 

nr: 10/ III/2008  

w sprawie: zasad ustalania wyników będących podstawą rekrutacji na pierwszy rok 

jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia  

 

nr: 11/III/2008  

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

liczebności grup studenckich  

 

07 maja 2008 roku 

 

nr: 12/V/2008  

w sprawie: uzupełnienia Regulaminu studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich o ust. 1 a).  

 

nr: 13/V/2008  

w sprawie: zamknięcia rekrutacji na studia niestacjonarne-eksternistyczne na UJ w roku 

akademickim 2009/2010. 

  

nr: 14/V/2008  

w sprawie: zasad ustalania wyników z przedmiotów kwalifikacyjnych w postępowaniu 

rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego 

stopnia.  

 

nr: 15/V/2008  

w sprawie: ustalania zasad uwzględniania osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych w 

postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów 

pierwszego stopnia.  

 

nr: 16/V/2008  

w sprawie: ogólnych zasad postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok jednolitych 

studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia.  

 

nr: 17/V/2008  

w sprawie: zwiększenia wynagrodzeń pracowników jednostek pozawydziałowych, 

międzywydziałowych, administracji ogólnouczelnianej i wydziałowej.  

 

nr: 18/V/2008  

w sprawie: założeń nowelizacji ustawy z 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu 

wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego".  

 

 



nr: 19/V/2008  

w sprawie: nadania nazwy ulicy powstającej na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ.  

 

28 maja 2008 roku 

 

nr: 20/V/2008  

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia i 

jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2009/2010.  

 

nr: 21/V/2008  

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia w 

roku akademickim 2009/2010.  

 

nr: 22/V/2008  

w sprawie: zasad przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie 

(stacjonarne i niestacjonarne) laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w 

latach: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.  

 

nr: 23/V/2008  

w sprawie: zasad i kryteriów kwalifikacji na studia doktoranckie w roku akademickim 

2009/2010.  

 

nr: 24/V/2008  

w sprawie: zwiększenia limitu przyjęć na studia na „kierunkach zamawianych".  

 

nr: 25/V/2008  

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku 

lekarsko-dentystycznym w języku angielskim prowadzone w Szkole Medycznej dla 

Obcokrajowców UJ CM.  

 

nr: 26/V/2008  

w sprawie: utworzenia Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych  

 

nr: 27/V/2008  

w sprawie: wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Krakowa - 

miasta na prawach powiatu z mocy prawa pod drogi powiatowe w obr. nr 35 Podgórze.  

 

nr: 28/V/2008  

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich.  

 

nr: 29/V/2008  

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród pracownikom nie będącymi 

nauczycielami akademickimi.  



25 czerwca 2008 roku 

 

nr: 30/VI/2008  

w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie 

Jagiellońskim 

 

nr: 31/VI/2008  

w sprawie: zasad udzielania zwolnień i rozkładania na raty opłat za świadczone usługi 

edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim 

 

nr: 32/VI/2008  

w sprawie: zasad ustalania wyników z przedmiotów kwalifikacyjnych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, kandydatów legitymujących się maturą IBO w Genewie, na pierwszy rok 

jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia, z wyłączeniem 

wszystkich studiów prowadzonych przez Wydziały Farmaceutyczny i Lekarski  

 

nr: 33/VI/2008  

w sprawie: szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok jednolitych 

studiów magisterskich prowadzonych przez Wydziały Farmaceutyczny i Lekarski  

 

nr: 34/VI/2008  

w sprawie: szczegółowej organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów 

magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2008/2009 

 

nr: 35/VI/2008  

w sprawie: organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz 

studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010 

 

nr: 36/VI/2008  

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

2007 

 

nr: 37/VI/2008  

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

Collegium Medicum za rok 2007 

 

nr: 38/VI/2008  

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego UJ za rok 2007 i podziału zysku 

 

nr: 39/VI/2008  

w sprawie: uchwalenia planu rzeczowo-finansowego UJ na rok 2008 

 

 



nr: 40/VI/2008  

w sprawie: uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Collegium Medicum za rok 2008 

 

nr: 41/VI/2008  

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

godzin dydaktycznych.  

 

nr: 42/VI/2008  

w sprawie: likwidacji Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań 

Strukturalnych 

 

nr: 43/VI/2008  

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na cele Rektorskiego Funduszu 

Stypendialnego dla Olimpijczyków w roku akademickim 2008/2009 

 

08 października 2008 roku 

 

nr: 44/X/2008  

w sprawie: zmiany Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

nr: 45/X/2008  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2008.  

 

nr: 46/X/2008  

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych  

 

nr: 47/X/2008  

w sprawie: utworzenia Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu 

Jagiellońskiego  

 

29 października 2008 roku 

 

nr: 48/X/2008  

w sprawie: zmiany Uchwały nr 14/V/2008 Senatu UJ z dnia 7 maja 2008 roku dot. zasad 

ustalania wyników z przedmiotów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym na 

pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia.  

 

nr: 49/X/2008  

w sprawie: zmiany Uchwały nr 16/V/2008 Senatu UJ z dnia 7 maja 2008 roku dot. ogólnych 

zasad postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz 

studiów pierwszego i drugiego stopnia  

 



nr: 50/X/2008  

w sprawie: zmiany w składzie Rady Funduszu im. Jana Kochanowskiego powołanej Uchwałą 

nr 32/VI/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2007 r.  

 

nr: 51/X/2008  

w sprawie: stwierdzenia przez Senat UJ zgodności nowej treści art. 21 ust. 1 Regulaminu 

Samorządu Studentów UJ z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz postanowieniami 

Statutu UJ.  

 

nr: 52/X/2008  

w sprawie: powołania prof. dra hab. Stanisława Waltosia na dyrektora Muzeum UJ  

 

26 listopada 2008 roku 

 

nr: 53/XI/2008  

w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w zakresie planów studiów i programów nauczania.  

 

nr: 54/XI/2008  

w sprawie: organizacji, prowadzenia i zaliczania wykładów prowadzonych na Uniwersytecie 

Jagiellońskim dla ogółu studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego, 

drugiego i trzeciego stopnia.  

 

nr: 55/XI/2008  

w sprawie: zatwierdzenia do składu Rady Fundacji Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak" 

na okres kadencji 2008–2012 niżej wymienionych pracowników naukowych.  

 

nr: 56/XI/2008  

w sprawie: sposobu realizacji i finansowania inwestycji pn.: "Nowa siedziba Szpitala 

Uniwersyteckiego UJ CM w Krakowie-Prokocimiu".  

 

nr: 57/XI/2008  

w sprawie: zatwierdzenia audytora celem zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego za rok 2008.  

 

nr: 58/XI/2008  

w sprawie: wysokości planowanego w ustawie budżetowej na rok 2009 finansowania 

szkolnictwa wyższego  

 

nr: 59/XI/2008  

w sprawie: dodatku rektorskiego  

 

 



nr: 60/XI/2008  

w sprawie: powołania na okres kadencji 2008-2010 przedstawicieli studentów do: Komisji 

Dyscyplinarnej dla Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Komisji 

Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich oraz powołanie do Komisji Dyscyplinarnej ds. 

Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-2012 pracowników będących nauczycielami 

akademickimi.  

 

17 grudnia 2008 roku 

 

nr: 61/XII/2008  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UJ na rok 2008  

 

nr: 62/XII/2008  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo - finansowego Collegium Medicum na rok 2008  

 

nr: 63/XII/2008  

w sprawie: zwiększenia wynagrodzeń z przychodów własnych wydziałów  

 

 


