
Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Rok 2009 

 

W 2009 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: 

 

28 stycznia 2009 roku 

 

nr: 1/I/2009  

w sprawie: Limitów przyjęć na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich - stacjonarnych i niestacjonarnych – w Uniwersytecie 

Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010  

 

nr: 2/I/2009  

w sprawie: zmian w warunkach i trybie rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku 

akademickim 2009/2010  

 

nr: 3/I/2009  

w sprawie: zmian w zasadach 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: 4/I/2009  

w sprawie: ustalenia prowizorium budżetowego na 2009 r.  

 

nr: 5/I/2009  

w sprawie: ustanowienia Nagrody imienia Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala oraz 

zatwierdzenia jej regulaminu.  

 

25 lutego 2009 roku 

 

nr: 6/II/2009  

w sprawie: limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2009/2010.  

 

nr: 7/II/2009  

w sprawie: zmian w zasadach 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: 8/II/2009  

w sprawie: zabezpieczenia przez UJ środków na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków 

niekwalifikowanych, projektów składanych w ramach Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego.  

 



nr: 9/II/2009  

w sprawie: uzupełnienia postanowień Regulaminu Biblioteki Jagiellońskiej.  

 

nr: 10/II/2009  

w sprawie: przyjęcia Programu rozwoju dydaktyki i badań na wydziałach przyrodniczych i 

ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 

25 marca 2009 roku 

 

nr: 11/III/2009  

w sprawie: zmian w zasadach ustalania wyników będących podstawą rekrutacji na pierwszy 

rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia począwszy od naboru 

na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2010/2011  

 

nr: 12/III/2009  

w sprawie: zmiany Regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim  

 

nr: 13/III/2009  

w sprawie: Ramowego Regulaminu Studiów Podyplomowych  

 

nr: 14/III/2009  

w sprawie: zmiany Uchwały nr 7/II/2007 Senatu UJ z 28 lutego 2007 roku  

 

nr: 15/III/2009  

w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia, dodatku specjalnego i nagród.  

 

nr: 16/III/2009  

w sprawie: utworzenia spółki z o.o. "Europejska Akademia Gier-Studio Nagrań" i 

przekazania jako aportu wydzielonych pomieszczeń w części D budynku Instytutu Fizyki  

 

29 kwietnia 2009 roku 

 

nr: 17/IV/2009  

w sprawie: zmiany zapisu Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 czerwca 

2006 roku w zakresie wprowadzenia punktów ECTS za zajęcia językowe dla studentów UJ.  

 

nr: 18/IV/2009  

w sprawie: ogólnych zasad postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów trzeciego 

stopnia w roku akademickim 2010/2011 oraz na lata następne.  

 

 

 



nr: 19/IV/2009  

w sprawie: ustalenia w Uniwersytecie Jagiellońskim zasad podejmowania decyzji przez 

komisje rekrutacyjne dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok jednolitych studiów 

magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 

2009/2010 oraz na lata następne  

 

nr: 20/IV/2009  

w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. 

przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego 

i trzeciego stopnia w roku akademickim 2009/2010  

 

nr: 21/IV/2009  

w sprawie: stwierdzenia przez Senat UJ zgodności zmiany w Regulaminie Samorządu 

Studentów UJ z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz postanowieniami Statutu UJ.  

 

nr: 22/IV/2009  

w sprawie: stwierdzenia przez Senat UJ zgodności Ordynacji wyborczej do organów 

Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym 

oraz postanowieniami Statutu UJ.  

 

nr: 23/IV/2009  

w sprawie: stawek dla nauczycieli szkolnych sprawujących opiekę nad praktykami 

studenckimi.  

 

nr: 24/IV/2009  

w sprawie: udzielenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Narodowe 

Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych".  

 

nr: 25/IV/2009  

w sprawie: zmiany treści uchwały Senatu UJ z dnia 21 grudnia 2005 roku dot. nabycia w 

drodze zakupu nieruchomości zabudowanych domami studenckimi przy ul. Bydgoskiej w 

Krakowie.  

 

nr: 26/IV/2009  

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

olimpijskiego wraz z halą sportową do gier zespołowych" zlokalizowanych na terenie 

"Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego".  

 

nr: 27/IV/2009  

w sprawie: udzielenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa II 

etapu Alei Wawelskiej" na odcinku pomiędzy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza a ul. 

Gronostajową.  

 

 



27 maja 2009 roku 

 

nr: 28/V/2009  

w sprawie: przyjęcia Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim.  

 

nr: 29/V/2009  

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Krakowie.  

 

nr: 30/V/2009  

w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok 

niestacjonarnym studiów trzeciego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UJ w roku 

akademickim 2009/2010.  

 

nr: 31/V/2009  

w sprawie: zmian w zasadach przyjmowania na pierwszy rok jednolitych studiów 

magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia 

centralnego w latach akademickich 2010/2011 oraz 2011/2012.  

 

nr: 32/V/2009  

w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok jednolitych 

studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 

2010/2011  

 

nr: 33/V/2009  

w sprawie: ponownego zatrudnienia w UJ profesorów nadzwyczajnych po uzyskaniu tytułu 

naukowego profesora.  

 

nr: 34/V/2009  

w sprawie: uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 

2009 

 

nr: 35/V/2009  

w sprawie: zabezpieczenia przez UJ środków na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków 

niekwalifikowanych projektu "Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na 

wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu -I etap", składanego w ramach Małopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Działanie 1.1. Poprawa jakości usług 

edukacyjnych Schemat A - Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego.  

 

nr: 36/V/2009  

w sprawie: wyrażenia zgody dla Grupy Onet.pl S.A. na wejście w teren działek nr 1, 2/1, 2/7, 

2/10, 3/2, 3/5, 4/2, 4/4, i 4/9 obr. 35 Podgórze oraz 74/6 i 75/2 obr. 38 Podgórze  

 

 



nr: 37/V/2009  

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie prawa 

własności działek położonych w obrębie nr 38 jednostka ewidencyjna Kraków Podgórze na 

rzecz Krakowskiego Parku Technologicznego.  

 

nr: 38/V/2009  

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany terenami w obrębie nr 35 

jednostka ewidencyjna Kraków Podgórze pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w 

Krakowie a Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN z siedzibą w Krakowie  

 

24 czerwca 2009 roku 

 

nr: 39/VI/2009  

w sprawie: obowiązku odbycia przez każdego studenta stacjonarnych jednolitych studiów 

magisterskich lub stacjonarnych studiów drugiego stopnia jednego kursu w języku obcym.  

 

nr: 40/VI/2009  

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

Jagiellońskim.  

 

nr: 41/VI/2009  

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

edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim.  

 

nr: 42/VI/2009  

w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania w 

całości lub części z tych opłat na niestacjonarnych studiach trzeciego stopnia  

 

nr: 43/VI/2009  

w sprawie: utworzenia zgodnie z § 134 Statutu UJ Funduszu Stypendialnego Programów 

Ukraińskich na Wydziale Prawa i Administracji UJ 

 

nr: 44/VI/2009  

w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów 

trzeciego stopnia w roku akademickim 2010/2011.  

 

nr: 45/VI/2009  

w sprawie: szczegółowej organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów 

magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 

2009/2010.  

 

nr: 46/VI/2009  

w sprawie: ustalenia wysokości nagrody imienia Henryka Jordana w roku akademickim 

2008/2009 



 

nr: 47/VI/2009  

w sprawie: zmian w Regulaminie przyznawania nagród pracownikom niebędącym 

nauczycielami akademickimi 

 

nr: 48/VI/2009  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2009.  

 

nr: 49/VI/2009  

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2008 r.  

 

nr: 50/VI/ 2009  

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego -Collegium Medicum za rok 2008.  

 

nr: 51/VI/2009  

w sprawie: przyjęcia łącznego sprawozdania finansowego UJ za 2008 r., oraz 

zadysponowania wynikiem finansowym UJ za 2008 r.  

 

nr: 52/VI/2009  

w sprawie: przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium 

Medicum na rok 2009.  

 

nr: 53/VI/009  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie części nieruchomości objętej kw. nr 

KR1P/00345749/7, składającej się działki nr 166/1 obr. 59 jedn. ewid. Podgórze, stanowiącej 

własność Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, ograniczonym prawem 

rzeczowym (użytkowaniem) na rzecz Fundacji Ronalda McDonalda i wybudowanie na niej 

"Domu Ronalda McDonalda".  

 

nr: 54/VI/2009  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości składającej się z zabudowanej 

działki nr 162 obr. 2 jedn. ewid. Śródmieście, obj. kw. nr KR1P/00271069/6, położonej przy 

ul. Kopernika 12, stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, 

służebnością przesyłu na rzecz MPEC S.A. w Krakowie".  

 

 

 

 

 

 

 

 



30 września 2009 roku 

 

nr: 55/X/2009  

w sprawie: zabezpieczenia przez UJ środków na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków 

niekwalifikowanych projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, ujętego na liście projektów 

kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, planowanego 

do realizacji w ramach Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o 

znaczeniu ponadregionalnym  

 

nr: 56/X/2009  

w sprawie: przekazania portretu J. Piłsudskiego przechowywanego w Muzeum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 

nr: 57/X/2009  

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

godzin dydaktycznych. 

 

 

28 października 2009 roku 

 

nr: 58/X/2009  

w sprawie: zmiany Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 

nr: 59/X/2009  

w sprawie: utworzenia Centrum Promieniowania Synchrotronowego oraz przyjęcia 

Regulaminu Centrum Promieniowania Synchrotronowego. 

  

nr: 60/X/2009  

w sprawie: utworzenia Małopolskiego Centrum Biotechnologii oraz przyjęcia Regulaminu 

Małopolskiego Centrum Biotechnologii.  

 

nr: 61/X/2009  

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

 

nr: 62/X/2009  

w sprawie: zmiany w składzie Stałej Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych 

i Współpracy Międzynarodowej.  

 

nr: 63/X/2009  

w sprawie: Polskiego Słownika Biograficznego.  

 

 

 



25 listopada 2009 roku 

 

nr: 64/XI/2009  

w sprawie: zmian w zasadach ustalania wyników z przedmiotów kwalifikacyjnych w 

postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów 

pierwszego stopnia.  

 

 

nr: 65/XI/2009  

w sprawie: zasad ustalania wyników z przedmiotów kwalifikacyjnych w postępowaniu 

kwalifikacyjnym, kandydatów legitymujących się dyplomem matury europejskiej EB 

(European Baccalaureate), o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 

dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw 

maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. nr 63, poz. 442 i 443), na pierwszy rok studiów 

jednolitych magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia, z wyłączeniem wszystkich 

studiów prowadzonych przez Wydziały Farmaceutyczny i Lekarski.  

 

nr: 66/XI/2009  

w sprawie: zmian w kryteriach kwalifikacji na pierwszy rok jednolitych studiów 

magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011  

 

nr: 67/XI/2009  

w sprawie: Uchwała nr 67/XI/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 listopada 

2009 r.  

 

nr: 68/XI/2009  

w sprawie: powołania Zespołu ds. komercjalizacji badań.  

 

nr: 69/XI/2009  

w sprawie: zmian w Regulaminie "Zasady dotyczące własności intelektualnej i ochrony 

prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim" 

  

nr: 70/XI/2009  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości składającej się się z zabudowanej 

działki nr 13 obr. 52 jedn. ewid. Śródmieście obj. kw. nr KR1P/00281522/3 oraz 

nieruchomości składającej się z zabudowanej działki nr 12/8 obr. 52 jedn. ewid. Śródmieście 

obj. kw. nr KR1P/00311775/1, stanowiących własność Uniwersytetu Jagiellońskiego - 

Collegium Medicum, służebnością przesyłu na rzecz MPEC S.A.  

 

16 grudnia 2009 roku 

 

nr: 71/XII/2009  

w sprawie: zmian w Regulaminie studiów podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim 

dotyczących rekrutacji na studia podyplomowe.  



 

nr: 72/XII/2009  

w sprawie: stwierdzenia zgodności Regulaminu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ze Statutem UJ.  

 

nr: 73/XII/2009  

w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli 

Akademickich na kadencję 2008-2012 oraz wyboru członka Komisji Dyscyplinarnej ds. 

Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-2012.  

 

nr: 74/XII/2009  

w sprawie: uchwalenia nowego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie.  

 

nr: 75/XII/2009  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UJ na rok 2009.  

 

nr: 76/XII/2009  

w sprawie: zatwierdzenia audytora celem zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego za rok 2009.  

 

nr: 77/XII/2009  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UJ CM na rok 2009.  

 

nr: 78/XII/2009  

w sprawie: Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 

2009 roku sprawie: utworzenia Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków oraz przyjęcia 

Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków  

 


