
Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Rok 2011 

 

W 2011 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: 

 

26 stycznia 2011 roku 

 

nr: 01/I/2011  

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

studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w ro-ku akademickim 

2011/2012  

 

nr: 02/I/2011  

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

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

2011/2012  

 

nr: 03/I/2011  

w sprawie: w sprawie: zmian w zasadach 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 2011/2012 oraz w latach następnych  

 

nr: 04/I/2011  

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

studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w roku akademickim 2011/2012  

 

nr: 05/I/2011  

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

akademickim 2011/2012 uczestników konkursów dla uczniów szkół średnich: 

Akademickiego im. Biskupa Jana Chrapka, Historia i Kultura Żydów Polskich, Wiedzy o 

Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej  

 

nr: 06/I/2011  

w sprawie: w sprawie: ustalenia prowizorium budżetowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na 

rok 2011 (łącznie z Collegium Medicum UJ)  

 

nr: 7/I/2011  

w sprawie: : ustanowienia na nieruchomości składającej się z zabudowanej działki nr 165 

obr. 59 jedn. ewid. Podgórze obj. kw. nr KR1P/00333486/8 stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, służebności drogi koniecznej na rzecz 

każdoczesnych właścicieli działki nr 80/1 obr. 59 jedn. ewid. Podgórze obj. kw. nr 

KR1P/00199041/5  



 

nr: 8/I/2011  

w sprawie: : powołania przedstawicieli studentów do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i 

Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów  

 

nr: 9/I/2011  

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

 

23 lutego 2011 roku 

 

nr: 10/II/2011  

w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zmiany sposobu 

dokumentowania przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich  

 

nr: 11/II/2011  

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

magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla cudzoziemców 

ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli 

polskich w roku akademickim 2011/2012 oraz w latach następnych  

 

30 marca 2011 roku 

 

nr: 12/III/2011  

w sprawie: przyjęcia Programu wspierania dydaktycznego pracowników naukowo-

dydaktycznych i dydaktycznych UJ  

 

nr: 13/III/2011  

w sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 32/V/2010 z 26 maja 2010 roku 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 

oraz w Uchwale Senatu UJ nr 46/VI/2010 z 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia 

szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku 

akademickim 2011/2012  

 

nr: 14/III/2011  

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 2011/2012  

 

nr: 15/III/2011  

w sprawie: stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ze Statutem UJ  



nr: 16/III/2011  

w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie wspólnie z innymi podmiotami Spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością p.n.-CC Poland Plus-Sp. z o.o.  

 

nr: 17/III/2011  

w sprawie: zmiany w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na 

kadencję 2008-2012  

 

27 kwietnia 2011 roku 

 

nr: 18/IV/2011  

w sprawie: utworzenia stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku 

weterynaria w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

 

nr: 19/IV/2011  

w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim  

 

nr: 20/IV/2011  

w sprawie: zmiany Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim  

 

nr: 21/IV/2011  

w sprawie: zmiany Ramowego Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie 

Jagiellońskim  

 

nr: 22/IV/2011  

w sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 73/XII/2010 z 22 grudnia 2010 roku 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: 23/IV/2011  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w obrębie nr 35 i 38 

Kraków-Podgórze stanowiących własność Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

służebnością przesyłu na rzecz MPWiK S.A. Krakowie (sieć kanalizacji ogólnospławnej).  

 

nr: 24/IV/2011  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w obrębie nr 35 

Kraków-Podgórze stanowiących własność Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

służebnością przesyłu na rzecz MPWiK S.A. Krakowie (sieć kanalizacji ogólnospławnej). 

 

nr: 25/IV/2011  

w sprawie: powołania przedstawicieli Samorządu Studentów do Rady Funduszu im. Jana 

Kochanowskiego  



25 maja 2011 roku 

 

nr: 26/V/2011  

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

studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 

2012/2013  

 

nr: 27/V/2011  

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

Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w roku akademickim 2012/2013  

 

nr: 28/V/2011  

w sprawie: zmian w § 138 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

nr: 29/V/2011  

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

godzin dydaktycznych  

 

nr: 30/V/2011  

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2010, w tym sprawozdania z wykonania planu 

rzeczowo-finansowego Collegium Medicum  

 

nr: 31/V/2011  

w sprawie: zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego UJ za 2010 rok i 

zadysponowania łącznym wynikiem finansowym UJ za 2010 rok  

 

nr: 32/V/2011  

w sprawie: zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na 

2011 rok, w tym Planu rzeczowo-finansowego Collegium Medicum  

 

nr: 33/V/2011  

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

prawa własności UJ działek położonych w rejonie ul. Nawojki, obręb nr 4, jednostka 

ewidencyjna Krowodrza, Kraków  

 

nr: 34/V/2011  

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego prawa 

własności działek położonych w rejonie ul. Śliskiej, obręb 12, jednostka ewidencyjna 

Podgórze, Kraków  

 

 

 



29 czerwca 2011 roku 

 

nr: 35/VI/2011  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Polonistyki UJ oraz na Wydziale Historycznym UJ 

stacjonarnych międzykierunkowych studiów drugiego stopnia w języku angielskim: 

Międzykierunkowe studia magisterskie w języku angielskim z zakresu polonistyki, judaistyki 

i historii (An Interdisciplinary MA Programme In Polish Studies, Jewish Studies, and 

History), od roku akademickiego 2012/2013  

 

nr: 36/VI/2011  

w sprawie: zamknięcia od roku akademickiego 2012/2013 niestacjonarnych studiów drugiego 

stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska prowadzonych w trybie 

wieczorowym i otwarcia w ich miejsce niestacjonarnych studiów drugiego stopnia 

prowadzonych w trybie zaocznym  

 

nr: 37/VI/2011  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji UJ dwusemestralnych 

kwalifikacyjnych studiów podyplomowych: Mediacje i inne metody alternatywnego 

rozwiązywania sporów, od roku akademickiego 2011/2012  

 

nr: 38/VI/2011  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Historycznym UJ dwusemestralnych doskonalących 

studiów podyplomowych: Żydzi polscy w XX wieku. Historia-Kultura-Dziedzictwo, od roku 

akademickiego 2011/2012  

 

nr: 39/VI/2011  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Historycznym UJ dwusemestralnych doskonalących 

studiów podyplomowych: Zarządzanie dokumentacją i archiwum w sektorze publicznym i 

prywatnym, od roku akademickiego 2011/2012  

 

nr: 40/VI/2011  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Historycznym UJ dwusemestralnych doskonalących 

studiów podyplomowych: Dziedzictwo kulturowe Krakowa, od roku akademickiego 

2011/2012  

 

nr: 41/VI/2011  

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

Jagiellońskim  

 

nr: 42/VI/2011  

w sprawie: zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach 

pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w 

Uniwersytecie Jagiellońskim  

 

 



nr: 43/VI/2011  

w sprawie: zmian w uchwałach Senatu UJ nr 46/VI/2010 z 30 czerwca 2010 roku w sprawie 

ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia 

w roku akademickim 2011/2012, nr 32/V/2010 z 26 maja 2010 roku 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 oraz nr 

11/II/2011 z 23 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu naboru na pierwszy 

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

dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż 

obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2011/2012 oraz w latach następnych  

 

nr: 44/VI/2011  

w sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 26/V/2011 z 25 maja 2011 roku w sprawie zmian 

w szczegółowych warunkach i trybie naboru na pierwszy rok jednolitych studiów 

magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013  

 

nr: 45/VI/2011  

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

drugiego stopnia prowadzonych w językach obcych na Wydziałach Historycznym, 

Polonistyki, Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Biochemii, Biofizyki i 

Biotechnologii w roku akademickim 2012/2013  

 

nr: 46/VI/2011  

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

trzeciego stopnia w roku akademickim 2012/2013  

 

nr: 47/VI/2011  

w sprawie: uchylenia uchwały Rady Wydziału Filologicznego UJ z dnia 27 lutego 2011 r. w 

sprawie odmowy uznania dyplomu p. Oqaba M. Jabali wydanego przez An-Najah National 

University w Palestynie oraz uznania dyplomu uzyskanego za granicą  

 

nr: 48/VI/2011  

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

2010/2011  

 

nr: 49/VI/2011  

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: 50/VI/2011  

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

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

2012  

 



nr: 51/VI/2011  

w sprawie: powołania do składu Uczelnianej Komisji Wyborczej przedstawiciela 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  

 

28 września 2011 roku 

 

nr: 52/IX/2011  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych na 

niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku politologia specjalności: 

dziennikarstwo polityczne; instytucje i zarządzanie polityką; transformacje polityczne i 

ustrojowe  

 

nr: 53/IX/2011  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych na 

stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku politologia specjalności: dziennikarstwo 

polityczne; instytucje i zarządzanie polityką; transformacje polityczne i ustrojowe  

 

nr: 54/IX/2011  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych na 

niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe 

specjalności: studia nad rozwojem; studia strategiczne  

 

nr: 55/IX/2011  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych na 

stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe 

specjalności: integracja europejska; dyplomacja współczesna; bezpieczeństwo 

międzynarodowe  

 

nr: 56/IX/2011  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych na 

stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe specjalności: 

studia nad rozwojem; studia strategiczne  

 

nr: 57/IX/2011  

w sprawie: zmian w uchwale nr 74/XII/2010 Senatu UJ z 22 grudnia 2010 roku 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: 58/IX/2011  

w sprawie: zgłoszenia kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej  

 

 



nr: 59/IX/2011  

w sprawie: uchylenia uchwały nr 18/97/98 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 

lutego 1998 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie do 90% wynagrodzenia za 

okres choroby pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  

 

nr: 60/IX/2011  

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

i Współpracy Międzynarodowej  

 

nr: 61/IX/2011  

w sprawie: wyboru studenckich członków Stałych Komisji Senackich  

 

nr: 62/IX/2011  

w sprawie: powołania przedstawicieli studentów do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, 

Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Komisji Dyscyplinarnej do spraw 

Nauczycieli Akademickich  

 

nr: 63/IX/2011  

w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością p.n. 

"Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego" Sp. z o.o.  

 

nr: 64/IX/2011  

w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością p.n. 

"Jagiellońskie Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o.  

 

26 października 2011 roku 

 

nr: 65/X/2011  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji UJ dwusemestralnych 

doskonalących studiów podyplomowych: Prawo zamówień publicznych, od roku 

akademickiego 2011/2012.  

 

nr: 66/X/2011  

w sprawie: zmiany Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Dziale II Tradycja i zwyczaje  

 

nr: 67/X/2011  

w sprawie: zmian Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Dziale III Władze  

 

nr: 68/X/2011  

w sprawie: zmian Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Dziale IV Struktura organizacyjna  

 

nr: 69/X/2011  

w sprawie: zmian Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Dziale V Ordynacja wyborcza  



 

nr: 70/X/2011  

w sprawie: zmian Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Dziale VI Majątek i gospodarka 

finansowa  

 

nr: 71/X/2011  

w sprawie: zmian Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Dziale VII Studenci, doktoranci i 

studia  

 

nr: 72/X/2011  

w sprawie: zmian Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Dziale VIII Pracownicy  

 

nr: 73/X/2011  

w sprawie: zmian Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Dziale X Przepisy przejściowe i 

końcowe  

 

nr: 74/X/2011  

w sprawie: zmiany uchwały nr 29/V/2011 z dnia 25 maja 2011 r. dotyczącej ustalania 

pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin 

dydaktycznych  

 

nr: 75/X/2011  

w sprawie: likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Studiów 

Międzynarodowych i Politycznych UJ Kolegium Europejskie w Zakopanem  

 

30 listopada 2011 roku 

 

nr: 76/XI/2011  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Historycznym UJ trzysemestralnych doskonalących 

studiów podyplomowych: Archeologia środowiskowa, od roku akademickiego 2011/2012  

 

nr: 77/XI/2011  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Historycznym UJ trzysemestralnych doskonalących 

studiów podyplomowych: Konserwacja metalowych zabytków archeologicznych i wyrobów 

rzemiosła artystycznego, od roku akademickiego 2011/2012  

 

nr: 78/XI/2011  

w sprawie: zatwierdzenia członków Rady Fundacji Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak" 

będącymi przedstawicielami Studentów UJ  

 

nr: 79/XI/2011  

w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2012–2016  

 



nr: 80/XI/2011  

w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa krytej pływalni z basenem długości 

50 m z zapleczem"  

 

nr: 81/XI/2011  

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycia na rzecz p. Małgorzaty Maślanki części działki nr 

237/1 obr. Polanka Hallera, gmina Skawina  

 

nr: 82/XI/2011  

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Miasta i Gminy Skawina części działki 237/1 

obr. Polanka Hallera, gmina Skawina o pow. 3300m²  

 

nr: 83/XI/2011  

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Jakuba Bojki 1 w Krakowie  

 

nr: 84/XI/2011  

w sprawie: wyrażenia zgody na zakup przez UJ prawa własności działki nr 37, 514/2 i 109/1 

położonych w obrębie 38, 35 i 7 Podgórze pod rozbudowę Kampusu 600-lecia Odnowienia 

UJ w Pychowicach  

 

nr: 85/XI/2011  

w sprawie: wyrażenia zgody na otwarcie zadania inwestycyjnego „Centrum Dydaktyczne 

Wydziału Prawa i Administracji UJ przy ul. Krupniczej w Krakowie  

 

21 grudnia 2011 roku 

 

nr: 86/XII/2011  

w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego 

oraz drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz 

kursów dokształcających  

 

nr: 87/XII/2011  

w sprawie: zmian w uchwałach Senatu UJ nr: 26/V/2011 z 25 maja 2011 roku w sprawie 

ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok jednolitych studiów 

magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013 

oraz 44/VI/2011 z 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w uchwale Senatu UJ nr 

26/V/2011 z 25 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu naboru na 

pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w 

roku akademickim 2012/2013  

 

 

 



nr: 88/XII/2011  

w sprawie: zmian w uchwale nr 27/V/2011 Senatu UJ z 25 maja 2011 roku w sprawie 

ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów w Szkole 

Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 

akademickim 2012/2013  

 

nr: 89/XII/2011  

w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego  

 

nr: 90/XII/2011  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UJ na rok 2011  

 

nr: 91/XII/2011  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UJ CM na rok 2011  

 

nr: 92/XII/2011  

w sprawie: zatwierdzenia audytora celem zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego za rok 2011  

 

nr: 93/XII/2011  

w sprawie: zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Jagiellońskie Centrum 

Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w drodze konwersji pożyczki udzielonej przez 

Uniwersytet Jagielloński  

 

nr: 94/XII/2011  

w sprawie: wyboru przedstawiciela Samorządu Doktorantów – Towarzystwa Doktorantów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego do Stałej Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań 

Naukowych i Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2008-2012  

 

nr: 95/XII/2011  

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

 

 

 


