
Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Rok 2010 

 

W 2010 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: 

 

27 stycznia 2010 roku 

 

nr: 1/I/2010  

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

drugiego stopnia począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 

2011/2012 oraz na lata następne.  

 

nr: 2/I/2010  

w sprawie: zasad organizacji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na pierwszy rok 

jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia 

powoływanych dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 

2010/2011 oraz w latach następnych.  

 

nr: 3/I/2010  

w sprawie: ustalenia prowizorium budżetowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 2010.  

 

nr: 4/I/2010  

w sprawie: powołania studenckich przedstawicieli do Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania  

 

nr: 5/I/2010  

w sprawie: powołania studenckich przedstawicieli do Stałej Senackiej Komisji ds. Rozwoju  

 

nr: 6/I/2010  

w sprawie: powołania studenckiego przedstawiciela do Odwoławczej Komisji 

Dyscyplinarnej dla Studentów.  

 

nr: 7/I/2010  

w sprawie: powołania studenckich przedstawicieli do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów  

 

nr: 8/I/2010  

w sprawie: powołania studenckich przedstawicieli do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do 

spraw nauczycieli akademickich.  

 

 

 

 

 

 



24 lutego 2010 roku 

 

nr: 9/II/2010  

w sprawie: zmian w szczegółowych warunkach i trybie naboru na pierwszy rok jednolitych 

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

2010/2011.  

 

nr: 10/II/2010  

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: 11/II/2010  

w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich oraz 

pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2010/2011.  

 

nr: 12/II/2010  

w sprawie: zmiany § 61 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 

nr: 13/II/2010  

w sprawie: zmiany § 160 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

nr: 14/II/2010  

w sprawie: zmiany § 161 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

nr: 15/II/2010  

w sprawie: odwołania i powołania nowych członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej 

dla Doktorantów na kadencję 2008 - 2012.  

 

nr: 16/II/2010  

w sprawie: odwołania i powołania nowych członków Komisji Dyscyplinarnej dla 

Doktorantów na kadencję 2008 - 2012.  

 

nr: 17/II/2010  

w sprawie: odwołania z funkcji członka Stałej Senackiej Komisji ds. Majątku i Finansów na 

kadencję 2008-2012 oraz wyboru członka Stałej Senackiej Komisji ds. Majątku i Finansów na 

kadencję 2008-2012.  

 

nr: 18/II/2010  

w sprawie: odwołania z funkcji członka Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania na kadencję 

2008-2012 oraz wyboru członka Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania na kadencję 2008-

2012.  

 



nr: 19/II/2010  

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

Medicum nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr 137/6 i nr 

141/1 obr. nr 59 jedn. ewid. Podgórze 

 

24 marca 2010 roku 

 

nr: 20/III/2010  

w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na pierwszy rok studiów w roku 

akademickim 2010/2011 laureatów konkursów dla uczniów szkół średnich: Akademickiego 

im. Biskupa Jana Chrapka, Wiedzy o Historii i Kulturze śydów Polskich oraz Wiedzy o 

Uniwersytecie Jagiellońskim.  

 

nr: 21/III/2010  

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

drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011.  

 

nr: 22/III/2010  

w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu dla MPWiK S.A. w Krakowie w zakresie 

wodociągu i kanalizacji w Alei Wawelskiej na działkach nr 410/15, 428, 429, 430, 433/3 obr. 

7 Podgórze.  

 

nr: 23/III/2010  

w sprawie: zmiany w Regulaminie Małopolskiego Centrum Biotechnologii.  

 

28 kwietnia 2010 roku 

 

nr: 24/IV/2010  

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

magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim.  

 

nr: 25/IV/2010  

w sprawie: Regulaminu Studiów Matematyczno - Przyrodniczych.  

 

nr: 26/IV/2010  

w sprawie: zmian w zasadach przyjmowania na studia pierwszego stopnia i jednolite studia 

magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia 

centralnego w latach: 2010/2011, 2011/2012.  

 

nr: 27/IV/2010  

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

jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w 

roku akademickim 2010/2011.  

 



nr: 28/IV/2010  

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 2010/2011  

 

nr: 29/IV/2010  

w sprawie: zmian w § 24 i w § 27 ust. 4 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 

nr: 30/IV/2010  

w sprawie: odwołania z funkcji członka Stałej Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań 

Naukowych i Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2008-2012 oraz wyboru członka 

Stałej Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy 

Międzynarodowej na kadencję 2008-2012  

 

26 maja 2010 roku 

 

nr: 31/V/2010  

w sprawie: zmiany w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych z Funduszu 

Stypendialnego Programów Ukraińskich na Wydziale Prawa i Administracji UJ.  

 

nr: 32/V/2010  

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

studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 

2011/2012.  

 

nr: 33/V/2010  

w sprawie: utworzenia i wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia 

na Uniwersytecie Jagiellońskim.  

 

nr: 34/V/2010  

w sprawie: zmiany § 127 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 

nr: 35/V/ 2010  

w sprawie: przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2010 

rok, w tym Planu rzeczowo – finansowego Collegium Medicum.  

 

nr: 36/V/2010  

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

Medicum bez przetargu Gminie Miejskiej Kraków nieruchomości składającej się z działek nr 

112/12 i nr 112/13 w obr. nr 59 jedn. ewid. Podgórze oraz udzielenia 98 % bonifikaty od 

ustalonej ceny.  

 

 

 



nr: 37/V/2010  

w sprawie: wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek 

ewidencyjnych w obr. 55, 59 i 60 jedn. ewid. Podgórze stanowiących własność Uniwersytetu 

Jagiellońskiego - Collegium Medicum położonych w granicy ul. Kostaneckiego w Krakowie - 

Prokocimiu.  

 

nr: 38/V/2010  

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

Medicum nieruchomości oznaczonej jako działka nr 111/2 obr. nr 59 jedn. ewid. Podgórze.  

 

nr: 39/V/2010  

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie 

inwestycji p.n. Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof na nieruchomości 

składającej się z działek nr 124/1 i nr 124/2 obr. 50 jedn. ewid. Śródmieście, stanowiącej 

własność Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.  

 

nr: 40/V/2010  

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia 

Uniwersytetu Jagiellońskiego inwestycji po nazwą "Zielony Kampus".  

 

30 czerwca 2010 roku 

 

nr: 41/VI/2010  

w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim.  

 

nr: 42/VI/2010  

w sprawie: Regulaminu anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów trzeciego stopnia w 

dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi 

Uniwersytetu Jagiellońskiego realizowanych w ramach projektu "Utworzenie 

anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich o specjalności ekologia i 

wzmocnienie potencjału dydaktycznego kadry Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu 

Jagiellońskiego".  

 

nr: 43/VI/ 2010  

w sprawie: uchylenia uchwały Senatu UJ nr 29/V/2009 z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie 

Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim w 

Krakowie.  

 

nr: 44/VI/2010  

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

trzeciego stopnia w roku akademickim 2010/2011.  

 

 



nr: 45/VI/2010  

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

drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012.  

 

nr: 46/VI/2010  

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

trzeciego stopnia w roku akademickim 2011/2012.  

 

nr: 47/VI / 2010  

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2009 r., w tym sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-

finansowego Collegium Medicum.  

 

nr: 48/VI/2010  

w sprawie: zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego UJ za 2009 rok i 

zadysponowania łącznym wynikiem finansowym UJ za 2009 rok.  

 

nr: 49/VI/2010  

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

godzin dydaktycznych na rok akademicki 2010/2011.  

 

nr: 50/VI/2010  

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Jagiellońskiego do 

Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej, jako jednostki międzyuczelnianej.  

 

nr: 51/VI/2010  

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

2009/2010.  

 

nr: 52/VI/2010  

w sprawie: odwołania z funkcji członka Stałej Senackiej Komisji ds. Rozwoju na kadencję 

2008-2012 oraz powołania członka i zastępcy członka Stałej Senackiej Komisji ds. Rozwoju 

na kadencję 2008-2012.  

 

nr: 53/VI/2010  

w sprawie: przyjęcia zmian i uzupełnień do Programu Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego 

2007.  

 

nr: 54/VI/2010  

w sprawie: przyznania w roku 2010 czterech nagród Rektora "Laur Jagielloński". 

  

nr: 55/VI/2010  

w sprawie: wniosku o utworzenie specjalności filologia angielska z językiem niemieckim w 

Instytucie Filologii Angielskiej Wydziału Filologicznego UJ.  



 

nr: 56/VI/2010  

w sprawie: wniosku o utworzenie specjalności filologia germańska z językiem angielskim w 

Instytucie Filologii Germańskiej Wydziału Filologicznego UJ.  

 

29 września 2010 roku 

 

nr: 57/IX/2010  

w sprawie: szczegółowej organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów 

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

2010/2011  

 

nr: 58/IX/2010  

w sprawie: zmian w Ramowym Regulaminie Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie 

Jagiellońskim  

 

nr: 59/IX/2010  

w sprawie: zmiany § 158 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

27 października 2010 roku 

 

nr: 60/X/2010  

w sprawie: nadania profesorowi Peterowi-Christianowi MŰLLER-GRAFFOWI godności 

doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 

nr: 61/X/2010  

w sprawie: nadania prof. Güterowi MORSCHOWI, dyrektorowi Stiftung Brandenburgische 

Gedenkstätten, odznaki Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

nr: 62/X/2010  

w sprawie: powołania przedstawicieli Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego do rad 

społecznych uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej.  

 

nr: 63/X/2010  

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie akcji Wydawnictwa Jagiellonia S.A.  

 

nr: 64/X/2010  

w sprawie: zmiany przeznaczenia środków uzyskanych w wyniku sprzedaży przez 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nieruchomości składających się z 

zabudowanych działek nr 42/1, 42/2 i 42/3 oraz niezabudowanej działki nr 46/1 wszystkie w 

obrębie nr 57 jednostki ewidencyjnej Podgórze.  

 

 



nr: 65/X/2010  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie położonych w obrębie nr 7 Kraków-Podgórze w 

rejonie ulicy Gronostajowej służebnością przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.  

 

nr: 66/X/2010  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, położonych w obrębie nr 7 Kraków Podgórze w 

rejonie ulicy Gronostajowej służebnością przesyłu na rzecz MPWiK S.A. w Krakowie.  

 

nr: 67/X/2010  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie służebnością przesyłu położonych w obrębie nr 7 

Kraków-Podgórze w rejonie ulicy Gronostajowej na rzecz MPWiK S.A. w Krakowie.  

 

nr: 68/X/2010  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie służebnością przesyłu w zakresie sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej na nieruchomościach położonych w obrębie nr 7 

Kraków/Podgórze /Aleja Wawelska/ na rzecz MPWiK w Krakowie. 

 

17 listopada 2010 roku 

 

nr: 69/XI/2010  

w sprawie: nadania Profesorowi Gaetano PLATANII godności doktora honoris causa 

Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 

nr: 70/XI/2010  

w sprawie: ufundowania tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Profesora Jerzego 

Stachury wewnątrz budynku Centrum Dydaktyczno-Kongresowego Wydziału Lekarskiego 

przy ul. Św. Łazarza 16.  

 

nr: 71/XI/2010  

w sprawie: nadania sali posiedzeń Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego imienia Profesora Alfreda Zejca  

 

nr: 72/XI/2010  

w sprawie: wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze 

źródeł zewnętrznych oraz zmiany uchwały nr 15/III/2009 z dnia 25.III.2009  

 

 

 

 



22 grudnia 2010 roku 

 

nr: 73/XII/2010  

w sprawie: zmian w szczegółowych warunkach i trybie naboru na pierwszy rok jednolitych 

studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 

2011/2012  

 

nr: 74/XII/2010  

w sprawie: zasad uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym, na pierwszy rok jednolitych 

studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, osiągnięć w 

ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz 

konkursach, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013  

 

nr: 75/XII/2010  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UJ na rok 2010.  

 

nr: 76/XII/2010  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UJ CM na rok 2010.  

 

nr: 77/XII/2010  

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

niekwalifikowanych, projektów realizowanych lub planowych do realizacji w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

 

nr: 78/XII/2010  

w sprawie: zatwierdzenia audytora celem zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego za rok 2010  

 

nr: 79/XII/2010  

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 firmy Qumak – Sekom S.A.  

 

nr: 80/XII/2010  

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

własności działek położonych w obrębie nr 35 jednostka ewidencyjna Kraków - Podgórze na 

rzecz firmy SATUS - Venture Sp. z o.o.  

 

nr: 81/XII/2010  

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej i Regulaminie Biblioteki Jagiellońskiej  

 

nr: 82/XII/2010  

w sprawie: powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2008- 

2012  



 

nr: 83/XII/2010  

w sprawie: odwołania i powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla 

Doktorantów na kadencję 2008 - 2012  

 


