
Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Rok 2012 

 

W 2012 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: 

 

25 stycznia 2012 roku 

 

nr: 01/I/2012  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ dwusemestralnych doskonalących 

studiów podyplomowych: Współczesne edytorstwo wielojęzyczne, od roku akademickiego 

2011/2012  

 

nr: 02/I/2012  

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: 03/I/2012  

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

87/XII/2011 z 21 grudnia 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  

 

nr: 04/I/2012  

w sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 46/VI/2011 z 29 czerwca 2011 roku w sprawie 

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

w roku akademickim 2012/2013  

 

nr: 05/I/2012  

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

studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz szczegółowych zasad przyjmowania na 

pierwszy rok studiów uczestników konkursów dla uczniów szkół średnich w roku 

akademickim 2012/2013  

 

nr: 06/I/2012  

w sprawie: zmiany w § 109 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

nr: 07/I/2012  

w sprawie: ustalenia prowizorium budżetowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 2012 

(łącznie z Collegium Medicum UJ)  

 

 

 



nr: 08/I/2012  

w sprawie: wyrażenia zgody na zakup przez UJ prawa własności działek położonych w 

obrębie nr 38 Podgórze pod rozbudowę Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Pychowicach  

 

29 lutego 2012 roku 

 

nr: 09/II/2012  

w sprawie: zamknięcia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 

specjalności: Migracje i etniczność na kierunku kulturoznawstwo, na niestacjonarnych 

studiach drugiego stopnia, od roku akademickiego 2012/2013  

 

nr: 10/II/2012  

w sprawie: zamknięcia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 

dwusemestralnych doskonalących studiów podyplomowych: Zarządzanie mediami, od roku 

akademickiego 2011/2012  

 

nr: 11/II/2012  

w sprawie: zamknięcia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 

dwusemestralnych doskonalących studiów podyplomowych: Wiedza o kulturze przełomu XX 

i XXI wieku, od roku akademickiego 2011/2012  

 

nr: 12/II/2012  

w sprawie: zamknięcia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 

dwusemestralnych doskonalących studiów podyplomowych: Zarządzanie muzeum, od roku 

akademickiego 2011/2012  

 

nr: 13/II/2012  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji UJ dwusemestralnych 

doskonalących studiów podyplomowych: Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze 

sprawiedliwości, od roku akademickiego 2011/2012  

 

nr: 14/II/2012  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ kursu 

dokształcającego: Wprowadzenie do edukacji audiowizualnej, od semestru letniego roku 

akademickiego 2011/2012  

 

nr: 15/II/2012  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ kursu dokształcającego: 

Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego – kurs I stopnia dla słuchaczy 

wszystkich języków, od semestru letniego roku akademickiego 2011/2012  

 

 

 

 



nr: 16/II/2012  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ kursu dokształcającego: 

Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego – kurs II stopnia – język 

angielski, od semestru letniego roku akademickiego 2011/2012  

 

nr: 17/II/2012  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ kursu dokształcającego: 

Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego – kurs II stopnia – język 

niemiecki, od semestru letniego roku akademickiego 2011/2012  

 

nr: 18/II/2012  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ kursu dokształcającego: 

Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego – kurs II stopnia – język włoski, 

od semestru letniego roku akademickiego 2011/2012  

 

nr: 19/II/2012  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ kursu dokształcającego: 

Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego – kurs II stopnia – język 

francuski, od semestru letniego roku akademickiego 2011/2012  

 

nr: 20/II/2012  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ kursu dokształcającego: 

Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego – kurs II stopnia – język 

rosyjski, od semestru letniego roku akademickiego 2011/2012  

 

nr: 21/II/2012  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ kursu dokształcającego: 

Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego – kurs II stopnia – język 

hiszpański, od semestru letniego roku akademickiego 2011/2012  

 

nr: 22/II/2012  

w sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ 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: 23/II/2012  

w sprawie: nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego Księdzu 

Profesorowi Michałowi Hellerowi  

 

nr: 24/II/2012  

w sprawie: utworzenia centrum transferu technologii pod nazwą „Centrum Rozwoju 

Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego" i zatwierdzenia jego regulaminu  

 



nr: 25/II/2012  

w sprawie: odwołania dotychczasowego i powołania nowego przedstawiciela Samorządu 

Doktorantów – Towarzystwa Doktorantów UJ w Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania na 

kadencję 2008-2012  

 

nr: 26/II/2012  

w sprawie: powołania Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka oraz zatwierdzenia 

regulaminu funduszu  

 

nr: 27/II/2012  

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

etapu Alei Wawelskiej" ze środków programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia 

Odnowienia UJ" - zadanie "Infrastruktura" zgodnie z załącznikiem nr 1  

 

28 marca 2012 roku 

 

nr: 28/III/2012  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji UJ dwusemestralnych 

doskonalących studiów podyplomowych: European Postgraduate Programme in Legal Theory 

(LL.M.), od roku akademickiego 2012/2013  

 

nr: 29/III/2012  

w sprawie: zamknięcia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ 

„Podyplomowego Studium Promocji Zdrowia" od roku akademickiego 2012/2013  

 

nr: 30/III/2012  

w sprawie: skrócenia czasu trwania niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku 

zdrowie publiczne, specjalność inspekcja sanitarna na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ z 

siedmiu do sześciu semestrów  

 

nr: 31/III/2012  

w sprawie: skrócenia czasu trwania niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku 

zdrowie publiczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ z pięciu do czterech semestrów  

 

nr: 32/III/2012  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ stacjonarnych studiów 

pierwszego i drugiego stopnia na kierunku matematyka komputerowa, od roku akademickiego 

2012/2013  

 

nr: 33/III/2012  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ stacjonarnych studiów 

pierwszego i drugiego stopnia na kierunku informatyka analityczna, od roku akademickiego 

2012/2013  

 



nr: 34/III/2012  

w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla 

kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim  

 

nr: 35/III/2012  

w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim  

 

nr: 36/III/2012  

w sprawie: zmian 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: 37/III/2012  

w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. 

przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i 

drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013  

 

nr: 38/III/2012  

w sprawie: zmiany nazwy kierunku studiów „etnologia" prowadzonego przez Wydział 

Historyczny UJ na: „etnologia i antropologia kulturowa", od roku akademickiego 2012/2013  

 

nr: 39/III/2012  

w sprawie: zabezpieczenia przez Uniwersytet Jagielloński środków na pokrycie wkładu 

własnego oraz wydatków niekwalifikowanych projektu ZIELONY KAMPUS realizowanego 

w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

 

25 kwietnia 2012 roku 

 

nr: 40/IV/2012  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Filozoficznym UJ stacjonarnych studiów pierwszego 

stopnia na kierunku etyka, od roku akademickiego 2012/2013  

 

nr: 41/IV/2012  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ stacjonarnych 

i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie kulturą i 

mediami, od roku akademickiego 2012/2013  

 

nr: 42/IV/2012  

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

jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim  

 

nr: 43/IV/2012  

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

studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim  



 

nr: 44/IV/2012  

w sprawie: zmian w uchwale nr 35/XII/2005 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 

grudnia 2005 - Regulamin Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków  

 

nr: 45/IV/2012  

w sprawie: zmian w Regulaminie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ  

 

nr: 46/IV/2012  

w sprawie: nadania prof. dr hab. Wacławowi Szybalskiemu godności doktora honoris causa 

Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

nr: 47/IV/2012  

w sprawie: ogłoszenia konkursu o stypendia z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla 

Olimpijczyków na rok akademicki 2012/2013  

 

23 maja 2012 roku 

 

nr: 48/V/2012  

w sprawie: zmiany uchwały nr 42/VI/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 

czerwca 2011 roku 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: 49/V/2012  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Polonistyki UJ stacjonarnych studiów pierwszego i 

drugiego stopnia na kierunku studiów polonistyka-komparatystyka, od roku akademickiego 

2012/2013 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów polonistyka-

komparatystyka na pierwszym i drugim stopniu studiów na profilu ogólnoakademickim, od 

roku akademickiego 2012/2013  

 

nr: 50/V/2012  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych studiów pierwszego i 

drugiego stopnia na profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów filologia klasyczna, od 

roku akademickiego 2012/2013 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów 

filologia klasyczna na pierwszym i drugim stopniu studiów na profilu ogólnoakademickim, od 

roku akademickiego 2012/2013  

 

nr: 51/V/2012  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 

stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na profilu ogólnoakademickim 

na kierunku studiów amerykanistyka; stacjonarnych studiów drugiego stopnia na profilu 

ogólnoakademickim na kierunku studiów amerykanistyka na specjalnościach: Ameryka 

Łacińska; Ameryka Północna; migracje i etniczność; niestacjonarnych studiów drugiego 



stopnia na profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów amerykanistyka na 

specjalnościach: Ameryka Łacińska; Ameryka Północna, od roku akademickiego 2012/2013  

 

nr: 52/V/2012  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ stacjonarnych 

i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na profilu ogólnoakademickim na 

kierunku studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, od roku akademickiego 2012/2013  

 

nr: 53/V/2012  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ stacjonarnych 

i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na profilu ogólnoakademickim na 

kierunku studiów filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, od roku akademickiego 

2012/2013  

 

nr: 54/V/2012  

w sprawie: zmiany nazwy kierunku studiów „filologia" prowadzonego przez Wydział 

Filologiczny UJ na „neofilologia", od roku akademickiego 2012/2013  

 

nr: 55/V/2012  

w sprawie: zmiany nazwy załączników nr 45, 46, 47 i 48 do uchwały nr 34/III/2012 w 

sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków 

studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim  

 

nr: 56/V/2012  

w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla 

kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i 

położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim  

 

nr: 57/V/2012  

w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla 

kierunku studiów weterynaria, prowadzonego przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny 

Weterynaryjnej UJ-UR  

 

nr: 58/V/2012  

w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich  

 

nr: 59/V/2012  

w sprawie: Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim  

 

nr: 60/V/2012  

w sprawie: zmian w uchwale 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  



 

nr: 61/V/2012  

w sprawie: zmian w uchwale nr 46/VI/2011 z 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia 

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

akademickim 2012/2013  

 

nr: 62/V/2012  

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 2013/2014  

 

nr: 63/V/2012  

w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru, w tym limitów przyjęć na 

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

roku akademickim 2013/2014  

 

nr: 64/V/2012  

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

godzin dydaktycznych  

 

nr: 65/V/2012  

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego za 2011 rok  

 

nr: 66/V/2012  

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum za rok 2011  

 

nr: 67/V/2012  

w sprawie: zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego UJ za 2011 rok i 

zadysponowania łącznym wynikiem finansowym UJ za 2011 rok  

 

nr: 68/V/2012  

w sprawie: zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na 

2012 rok  

 

nr: 69/V/2012  

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

Medicum na rok 2012  

 

 



nr: 70/V/2012  

w sprawie: zasad zbycia aktywów trwałych uniwersyteckiego podmiotu leczniczego, oddania 

go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie  

 

nr: 71/V/2012  

w sprawie: nadania nowych statutów uniwersyteckim podmiotom leczniczym  

 

nr: 72/V/2012  

w sprawie: udzielenia zgody na ustanowienie służebności na rzecz Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie na czas nieoznaczony części działki 

nr 497/1 na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ zgodnie z załącznikiem nr 1 w 

związku z realizacją Małopolskiego Centrum Biotechnologii  

 

nr: 73/V/2012  

w sprawie: udzielenia zgody na ustanowienie służebności na rzecz Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie na czas nieoznaczony części działek 

nr 425/15, 425/13, 426/3, 427, 428 na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ zgodnie z 

załącznikiem nr 1 w związku z realizacją budowy budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i 

Informatyki Stosowanej  

 

nr: 74/V/2012  

w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Katarzyny Grelowskiej na stanowisko dyrektora 

Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

27 czerwca 2012 roku 

 

nr: 75/VI/2012  

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

 

nr: 76/VI/2012  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 

stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na profilu ogólnoakademickim na kierunku 

studiów International Relations and Area Studies, od roku akademickiego 2013/2014 oraz 

wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów International Relations and Area 

Studies na pierwszym stopniu studiów na profilu ogólnoakademickim, od roku 

akademickiego 2013/2014  

 

nr: 77/VI/2012  

w sprawie: zamknięcia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 

specjalności: niemcoznawstwo na kierunku europeistyka, na niestacjonarnych studiach 

pierwszego i drugiego stopnia, od roku akademickiego 2012/2013  

 



nr: 78/VI/2012  

w sprawie: zmiany nazwy załączników nr 3, 29, 30, 65 i 66 do uchwały nr 34/III/2012 w 

sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków 

studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim  

 

nr: 79/VI/2012  

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

2011/2012  

 

nr: 80/VI/2012  

w sprawie: ustalenia warunków i trybu rekrutacji, w tym limitu przyjęć, dla studiów na 

kierunku zarządzanie specjalność zarządzanie firmą, zarządzanie personelem, zarządzanie 

międzynarodowe prowadzone przez konsorcjum UJ i ESB Business School Reutlingen 

University – zmian w uchwale nr 26/V/2011 z 25 maja 2011 roku oraz uchwale nr 5/I/2012 

Senatu UJ z 25 stycznia 2012 roku  

 

nr: 81/VI/2012  

w sprawie: zmian w uchwale nr 63/V/2012 z 23 maja 2012 roku w sprawie ustalenia 

szczegółowych warunków i trybu naboru, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych 

studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 

2013/2014  

 

nr: 82/VI/2012  

w sprawie: nadania Panu Adamowi Zagajewskiemu godności doktora honoris causa 

Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

nr: 83/VI/2012  

w sprawie: przekształcenia Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przyjęcia 

Regulaminu Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

 

nr: 84/VI/2012  

w sprawie: utworzenia Centrum Badań Ilościowych nad Polityką oraz przyjęcia Regulaminu 

Centrum Badań Ilościowych nad Polityką  

 

nr: 85/VI/2012  

w sprawie: przyjęcia zmian i uzupełnień w Programie Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 2007 r. przyjętego uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 34/VI/2007 z dnia 27 

czerwca 2007 r., zmienionego uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 53/VI/2010 z 

dnia 30 czerwca 2010 r.  

 

 



nr: 86/VI/2012  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci 

cieplnej i przyłącza cieplnego na działce nr 306/6 położonej w obrębie nr 12 jedn.ewid. 

Podgórze przy ul. Śliskiej w Krakowie na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej S.A w Krakowie  

 

nr: 87/VI/2012  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nieodpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci 

cieplnej i przyłącza cieplnego na działkach nr 2/2, 2/3, 2/4 i 2/5 położonych w obrębie nr 53 

Śródmieście na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Krakowie  

 

nr: 88/VI/2012  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nieodpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci 

cieplnej i przyłącza cieplnego na nieruchomości 369/1 położonej w obrębie nr 1 Śródmieście 

na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Krakowie  

 

nr: 89/VI/2012  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nieodpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci 

cieplnej i przyłącza cieplnego na nieruchomości 365/3 położonej w obrębie nr 1 Śródmieście 

na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Krakowie  

 

nr: 90/VI/2012  

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działki nr 206 położonej w obrębie 

nr 12 Krowodrza przy ul. Oleandry w Krakowie  

 

nr: 91/VI/2012  

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niezabudowanych działek nr 

276/34 i nr 306/3 położonych w rejonie ulicy Śliskiej w Krakowie w obrębie nr 12 jednostka 

ewidencyjna Podgórze  

 

nr: 92/VI/2012  

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działki nr 13 położonej przy ul. 

Józefa 19 w Krakowie  

 

nr: 93/VI/2012  

w sprawie: działania stałych komisji senackich i komisji dyscyplinarnych powołanych na 

kadencję 2008-2012  

 



nr: 94/VI/2012  

w sprawie: przyznania w 2012 roku dwóch indywidualnych nagród Rektora UJ Laur 

Jagielloński w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych  

 

26 września 2012 roku 

 

nr: 95/IX/2012  

w sprawie: zmiany uchwały nr 37/III/2012 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji 

Rekrutacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów 

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

 

nr: 96/IX/2012  

w sprawie: zmiany załącznika nr 35 do uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 

2012 roku w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia 

dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim  

 

nr: 97/IX/2012  

w sprawie: przyznania odznaki Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

nr: 98/IX/2012  

w sprawie: powołania stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016  

 

nr: 99/IX/2012  

w sprawie: zmiany w Regulaminie Stypendium imienia Stanisława Pyjasa  

 

nr: 100/IX/2012  

w sprawie: : wykładni § 152 ust. 3 Statutu UJ z dnia 7 czerwca 2006 r. z późniejszymi 

zmianami (zmieniona Uchwałą Senatu nr 106/X/2012)  

 

31 października 2012 roku 

 

nr: 101/X/2012  

w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Maciejowi Żyliczowi  

 

nr: 102/X/2012  

w sprawie: składu stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016  

 

nr: 103/X/2012  

w sprawie: powołania komisji dyscyplinarnych oraz odwoławczych komisji dyscyplinarnych 

na kadencję 2012-2016  



 

nr: 104/X/2012  

w sprawie: nadania sali wykładowej w budynku przy ul. Grodzkiej 53 imienia Karola i 

Karoliny Lanckorońskich  

 

nr: 105/X/2012  

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Kanclerza UJ  

 

nr: 106/X/2012  

w sprawie: zmian w Statucie Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

28 listopada 2012 roku 

 

nr: 107/XI/2012  

w sprawie: zatwierdzenia składu Rady Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego „Bratniak"  

 

nr: 108/XI/2012  

w sprawie: zmian w uchwale nr 14/V/2008 Senatu UJ z 7 maja 2008 roku  

 

nr: 109/XI/2012  

w sprawie: zmian w uchwale nr 63/V/2012 z 23 maja 2012 r.  

 

nr: 110/XI/2012  

w sprawie: zmian w uchwale nr 74/XII/2010 Senatu UJ z 22 grudnia 2010 r.  

 

nr: 111/XI/2012  

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

trzeciego stopnia  

 

nr: 112/XI/2012  

w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Andrzejowi Grzegorczykowi  

 

nr: 113/XI/2012  

w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie nadania przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. St. 

Staszica w Krakowie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Danowi Shechtmanowi  

 

 



nr: 114/XI/2012  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego  

 

nr: 115/XI/2012  

w sprawie: sprawie zmian w Uchwale nr 59/X/2009 Senatu UJ z dnia 28 października 2009 

roku o utworzeniu Centrum Promieniowania Synchrotronowego oraz przyjęciu Regulaminu 

Centrum Promieniowania Synchrotronowego  

 

nr: 116/XI/2012  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nieodpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci 

wodociągowej na działkach o nr: 497/1, 501 położonych w obrębie nr 7 Kraków-Podgórze na 

rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie  

 

nr: 117/XI/2012  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nieodpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach o nr 425/15, 425/13, 426/3, 427, 428 położonych 

w obrębie nr 7 Kraków-Podgórze na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji w Krakowie  

 

nr: 118/XI/2012  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nieodpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci 

kanalizacyjnej na działkach o nr 497/1, 502, 504, 505, 421/2, 421/4, 421/5 położonych w 

obrębie nr 7 Kraków - Podgórze na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji w Krakowie  

 

nr: 119/XI/2012  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nieodpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci 

wodociągowej na działce o nr: 27/7 położonej w obrębie nr 62 Kraków-Śródmieście na rzecz 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie  

 

nr: 120/XI/2012  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nieodpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci 

cieplnej i przyłącza cieplnego na działkach o nr: 425/15,426/3,427,428 położonych w obrębie 

nr 7 Kraków-Podgórze na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w 

Krakowie  

 

 



nr: 121/XI/2012  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nieodpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci 

cieplnej i przyłącza cieplnego na działkach o nr: 502, 503 położonych w obrębie nr 7 

Kraków-Podgórze na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w 

Krakowie  

 

nr: 122/XI/2012  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci 

gazowej na nieruchomości nr 127 obr.19 Krowodrza, położonej przy ul. Orlej w Krakowie na 

rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w 

Krakowie  

 

nr: 123/XI/2012  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci 

gazowej na nieruchomościach nr nr: 81/16, 75/5, 166/3, 172/10, 171/5 - wszystkie obr.38 

Podgórze, położonych przy ul. Czerwone Maki w Krakowie na rzecz Karpackiej Spółki 

Gazownictwa Sp.z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie  

 

19 grudnia 2012 roku 

 

nr: 124/XII/2012  

w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Franzowi H. Messerli'emu  

 

nr: 125/XII/2012  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ na 

kierunku studiów stosunki międzynarodowe, specjalności studiów: Europa z perspektywy 

wyszehradzkiej (Joint Master Programme in International Relations, specjalność: Europe 

from Visegrad Perspective) na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na profilu 

ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014  

 

nr: 126/XII/2012  

w sprawie: zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego 

stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, wzoru świadectwa 

ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu 

dokształcającego na Uniwersytecie Jagiellońskim  

 

nr: 127/XII/2012  

w sprawie: wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego wydawanych przez 

Uniwersytet Jagielloński  

 



nr: 128/XII/2012  

w sprawie: zmian w uchwale nr 63/V/2012 z 23 maja 2012 roku w sprawie ustalenia 

szczegółowych warunków i trybu naboru, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych 

studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 

2013/2014  

 

nr: 129/XII/2012  

w sprawie: zmian w uchwale nr 111/XI/2012 z 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia 

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

limitów przyjęć w roku akademickim 2013/2014  

 

nr: 130/XII/2012  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego  

 

nr: 131/XII/2012  

w sprawie: zatwierdzenia audytora celem zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego za rok 2012  

 

nr: 132/XII/2012  

w sprawie: powołania składu Rady Funduszu im. Jana Kochanowskiego  

 

nr: 133/XII/2012  

w sprawie: powołania członków Rady Bibliotecznej na kadencję 2012-2016, o których mowa 

w § 70 ust. 1 pkt 5,6,7 i 8 Statutu UJ  

 

nr: 134/XII/2012  

w sprawie: zmiany Regulaminu Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu 

Jagiellońskiego  

 


