
Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Rok 2013 

 

W 2013 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: 

 

30 stycznia 2013 roku 

 

nr: 1/I/2013  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ na kierunku studiów neofilologia, 

specjalności studiów: filologia rumuńska na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia o 

profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014  

 

nr: 2/I/2013  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 

stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: 

studia azjatyckie na specjalnościach: studia dalekowschodnie, studia bliskowschodnie; 

stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: 

studia azjatyckie na specjalnościach: studia dalekowschodnie, studia bliskowschodnie; 

niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku 

studiów: studia azjatyckie na specjalności: studia dalekowschodnie, od roku akademickiego 

2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów: studia azjatyckie na 

pierwszym i drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 

2013/2014  

 

nr: 3/I2013  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 

niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku studiów 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, od roku akademickiego 2013/2014  

 

nr: 4/I/2013  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 

stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na 

kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe, od roku akademickiego 2013/2014 oraz 

wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe na drugim 

stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014  

 

nr: 5/I/2013  

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

drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów edytorstwo, od roku 

akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów 

edytorstwo na pierwszym i drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku 

akademickiego 2013/2014  

 



nr: 6/I/2013  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Filozoficznym UJ stacjonarnych studiów drugiego 

stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów kognitywistyka, od roku 

akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów 

kognitywistyka na drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku 

akademickiego 2013/2014  

 

nr: 7/I/2013  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ stacjonarnych studiów 

drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów Ecology and Evolution, 

od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku 

studiów Ecology and Evolution na drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od 

roku akademickiego 2013/2014  

 

nr: 8/I/2013  

w sprawie: zmiany nazw specjalności studiów na kierunku studiów neofilologia 

prowadzonym na Wydziale Filologicznym UJ z: filologia słowiańska-czeska; filologia 

słowiańska-bułgarska; filologia słowiańska-chorwacka; filologia słowiańska-słowacka; 

filologia słowiańska-serbska na: filologia słowiańska, od roku akademickiego 2013/2014  

 

nr: 9/I/2013  

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

kierunku studiów kulturoznawstwo specjalności studiów: studia bliskowschodnie, na 

stacjonarnych studiach pierwszego stopnia od roku akademickiego 2015/2016 oraz na 

stacjonarnych studiach drugiego stopnia od roku akademickiego 2014/2015  

 

nr: 10/I/2013  

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

kierunku studiów kulturoznawstwo specjalności studiów: studia dalekowschodnie, na 

stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia od roku akademickiego 

2015/2016 oraz na stacjonarnych studiach drugiego stopnia od roku akademickiego 

2014/2015  

 

nr: 11/I/2013  

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

kierunku studiów kulturoznawstwo specjalności studiów: amerykanistyka, na stacjonarnych i 

niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia od roku akademickiego 2014/2015 oraz na 

stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia od roku akademickiego 2013/2014  

 

nr: 12/I/2013  

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

kierunku studiów kulturoznawstwo specjalności studiów: latynoamerykanistyka, na 

stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia od roku akademickiego 2013/2014  

 



nr: 13/I/2013  

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

kierunku studiów kulturoznawstwo specjalności studiów: migracje i etniczność, na 

stacjonarnych studiach drugiego stopnia od roku akademickiego 2013/2014  

 

nr: 14/I/2013  

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: 15/I/2013  

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 2013/2014  

 

nr: 16/I/2013  

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: 17/I/2013  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego  

 

nr: 18/I/2013  

w sprawie: zaopiniowania kandydata na stanowisko Kanclerza UJ  

 

nr: 19/I/2013  

w sprawie: ustalenia prowizorium budżetowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 2013 

(łącznie z Collegium Medicum UJ)  

 

nr: 20/I/2013  

w sprawie: budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu  

 

nr: 21/I/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci 

elektroenergetycznej na nieruchomościach nr 502 i nr 504 - wszystkie obr.7 jednostka 

ewidencyjna Kraków-Podgórze, położonych przy ul.Gronostajowej 7 A w Krakowie na rzecz 



TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie - przyjęta w głosowaniu 

jawnym  

 

nr: 22/I/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci 

gazowej na nieruchomości nr 562 obręb 5 Zakopane, położonej przy ul. Grunwaldzkiej 9 w 

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

Gazowniczy w Krakowie – przyjęta w głosowaniu jawnym  

 

nr: 23/I/2013  

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

pergoli (konstrukcji żelbetowej) z przeznaczeniem na garaże i boksy śmietnikowe wraz z 

modernizacją zapór parkingowych" – przyjęta w głosowaniu jawnym  

 

nr: 24/I/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej 

jako działka nr 81/5 obręb 76 jednostka ewidencyjna Nowy Sącz, o powierzchni 0,0011 ha, 

położonej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 30 – przyjęta w głosowaniu jawnym  

 

nr: 25/I/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej 

jako działka nr 514/1 obręb 1, jednostka ewidencyjna Kraków-Śródmieście – przyjęta w 

głosowaniu jawnym  

 

nr: 26/I/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej 

jako działka nr 81/16 obręb 38, jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze – przyjęta w 

głosowaniu jawnym  

 

nr: 27/I/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziału 1/16 prawa własności nieruchomości 

położonej w Krakowie przy ul. Parkowej 1 składającej się z działki nr 376 obr. 13 jedn. 

ewidencyjna Kraków-Podgórze i kamienicy znajdującej się na w/w działce – przyjęta w 

głosowaniu jawnym  

 

 

 

 

 

 



27 lutego 2013 roku 

 

nr: 28/II/2013  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku studiów lingwistyka w 

specjalności przekład i komunikacja międzykulturowa; stacjonarnych studiów drugiego 

stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów lingwistyka w specjalności 

językoznawstwo ogólne, od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów 

kształcenia dla kierunku studiów lingwistyka na drugim stopniu studiów o profilu 

praktycznym i ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014  

 

nr: 29/II/2013  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ na 

kierunku studiów fizyka, specjalności studiów: fizyka stosowana prowadzona na 

stacjonarnych studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku 

akademickiego 2013/2014  

 

nr: 30/II/2013  

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

studiów kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym UJ z czterech do pięciu semestrów  

 

nr: 31/II/2013  

w sprawie: zmiany nazwy specjalności studiów na kierunku studiów zarządzanie, 

prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ z: zarządzanie i 

doradztwo gospodarcze na: zarządzanie własnością intelektualną i doradztwo gospodarcze, od 

roku akademickiego 2013/2014  

 

nr: 32/II/2013  

w sprawie: zamknięcia na Wydziale Filologicznym UJ kierunku studiów kulturoznawstwo z 

chwilą jego wygaśnięcia  

 

nr: 33/II/2013  

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: 34/II/2013  

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: 35/II/2013  

w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego dla 

przeprowadzenia naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów 

pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014  

 

nr: 36/II/2013  

w sprawie: stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu 

Jagiellońskiego  

 

nr: 37/II/2013  

w sprawie: nadania przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy tytułu doktora 

honoris causa Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu  

 

nr: 38/II/2013  

w sprawie: nadania przez Uniwersytet Wrocławski tytułu doktora honoris causa Profesorowi 

Jerzemu Strzelczykowi  

 

nr: 39/II/2013  

w sprawie: nadania charakteru uczelnianego uroczystości odnowienia po pięćdziesięciu 

latach doktoratu Profesora Władysława Andrzeja Serczyka  

 

nr: 40/II/2013  

w sprawie: nadania charakteru uczelnianego uroczystości odnowienia po pięćdziesięciu 

latach doktoratu Profesora Jerzego Wyrozumskiego  

 

nr: 41/II/2013  

w sprawie: nadania sali w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy 

ul. St. Łojasiewicza 4 imienia Michała du Valla  

 

nr: 42/II/2013  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego  

 

nr: 43/II/2013  

w sprawie: powołania kierownika Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym  

 

nr: 44/II/2013  

w sprawie: powołania przedstawiciela Senatu UJ do Rady Społecznej Uniwersyteckiej 

Kliniki Stomatologicznej w Krakowie w miejsce śp. Prof. dr hab. Andrzeja Oklejaka  

 



nr: 45/II/2013  

w sprawie: odwołania dotychczasowego i powołania nowego przedstawiciela Samorządu 

Doktorantów–Towarzystwa Doktorantów UJ w Stałej Senackiej Komisji ds. Finansowania 

Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-2016  

 

nr: 46/II/2013  

w sprawie: zmian w statutach uniwersyteckich podmiotów leczniczych  

 

nr: 47/II/2013  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UJ (bez CM) na rok 2012  

 

nr: 48/II/2013  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UJ CM na rok 2012  

 

nr: 49/II/2013  

w sprawie: udzielenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku 

przy ul. Ingardena 6 dla potrzeb Wydziału Filozoficznego - Instytutu Psychologii UJ"  

 

nr: 50/II/2013  

w sprawie: siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i źródeł jej 

finansowania  

 

nr: 51/II/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w 

Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 9 składającej się z działki nr 562 obr. 5 Zakopane 

zabudowanej budynkiem Ośrodka Konferencyjnego „Pod Berłami"  

 

nr: 52/II/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnie na rzecz Fundacji Ronalda 

McDonalda z siedzibą w Warszawie na okres 40 lat prawa użytkowania nieruchomości 

położonej w Krakowie przy ul. Jakubowskiego, oznaczonej jako działka nr 166/3 obr. 59 

jedn. ewid. Podgórze stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium 

Medicum oraz wybudowanie i prowadzenie na niej „Domu Ronalda McDonalda" 

 

nr: 53/II/2013  

w sprawie: zapewnienia przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum środków na 

pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych projektu składanego w 

ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  

 

 

 



nr: 54/II/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na powołanie uniwersyteckiego podmiotu leczniczego pod 

nazwą „Uniwersyteckie Centrum Laboratoryjno-Diagnostyczne Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością", działającego w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o 

działalności leczniczej (Dz. U. z 2011, nr. 112, poz. 654) 

 

nr: 55/II/2013  

w sprawie: utworzenia własnego funduszu stypendialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego – 

Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego  

 

27 marca 2013 roku 

 

nr: 56/III/2013  

w sprawie: zaopiniowania recenzji prof. dr hab. Andrzeja Mączyńskiego o nadaniu przez 

Uniwersytet Warszawski tytułu doktora honoris causa Profesorowi Michaelowi Martinkowi  

 

nr: 57/III/2013  

w sprawie: zamknięcia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 

wieczorowych studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna z chwilą ich wygaśnięcia  

 

nr: 58/III/2013  

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: 59/III/2013  

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: 60/III/2013  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego  

 

nr: 61/III/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki spółce Jagiellońskie Centrum Innowacji 

sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  

 

 

 

 

 



24 kwietnia 2013 roku 

 

nr: 62/IV/2013  

w sprawie: zmiany nazwy specjalności na kierunku studiów neofilologia, prowadzonym na 

Wydziale Filologicznym UJ z: filologia romańska na: filologia francuska, od roku 

akademickiego 2013/2014  

 

nr: 63/IV/2013  

w sprawie: zmiany uchwały Senatu UJ z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia 

na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ specjalności: funkcjonowanie i kształtowanie 

środowiska geograficznego oraz specjalności: hydrologia, meteorologia, klimatologia na 

kierunku geografia na stacjonarnych studiach drugiego stopnia, od roku akademickiego 

2012/2013  

 

nr: 64/IV/2013  

w sprawie: zmiany Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim  

 

nr: 65/IV/2013  

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: 66/IV/2013  

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: 67/IV/2013  

w sprawie: zmiany uchwały nr 127/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 

grudnia 2012 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego wydawanych 

przez Uniwersytet Jagielloński  

 

nr: 68/IV/2013  

w sprawie: wzorów dyplomu doktora habilitowanego wydawanego przez Uniwersytet 

Jagielloński osobom, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego według 

dotychczasowej procedury  

 

nr: 69/IV/2013  

w sprawie: wzoru wspólnego dyplomu doktorskiego wydawanego przez Uniwersytet 

Jagielloński  

 

 

 



nr: 70/IV/2013  

w sprawie: zatwierdzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim uczelnianych wzorów dyplomów 

ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie, drugiego stopnia 

prowadzonych wspólnie oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie  

 

nr: 71/IV/2013  

w sprawie: nadania charakteru uczelnianego uroczystości odnowienia doktoratu po 

pięćdziesięciu latach Profesora Włodzimierza Korohody  

 

nr: 72/IV/2013  

w sprawie: odwołania i powołania dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia 

Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

nr: 73/IV/2013  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego  

 

nr: 74/IV/2013  

w sprawie: zmian w statutach uniwersyteckich podmiotów leczniczych  

 

nr: 75/IV/2013  

w sprawie: zapewnienia przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum środków na 

pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych projektu składanego w 

ramach Programu Operacyjnego PL07 pn. Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia 

do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanego z Mechanizmu 

Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014  

 

nr: 76/IV/2013  

w sprawie: dodatków do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie 

Jagiellońskim  

 

nr: 77/IV/2013  

w sprawie: zwiększeń wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

29 maja 2013 roku 

 

nr: 78/V/2013  

w sprawie: likwidacji na Wydziale Polonistyki UJ specjalności dramatologicznej na kierunku 

studiów wiedza o teatrze na stacjonarnych studiach drugiego stopnia, z chwilą ich 

wygaśnięcia  

 

 

 

 



nr: 79/V/2013  

w sprawie: likwidacji na Wydziale Polonistyki UJ specjalności: edytorstwo na kierunku 

studiów filologia polska na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia, z chwilą jej 

wygaśnięcia  

 

nr: 80/V/2013  

w sprawie: likwidacji na Wydziale Polonistyki UJ specjalności: komparatystyka na kierunku 

studiów filologia polska na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia, z chwilą jej 

wygaśnięcia  

 

nr: 81/V/2013  

w sprawie: likwidacji na Wydziale Historycznym UJ kierunku studiów kulturoznawstwo, 

specjalność mediteraneistyka na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia oraz kierunku 

studiów kulturoznawstwo, specjalność cywilizacje starożytnego świata na niestacjonarnych 

studiach pierwszego i drugiego stopnia, z chwilą ich wygaśnięcia  

 

nr: 82/V/2013  

w sprawie: likwidacji na Wydziale Zarządzenia i Komunikacji Społecznej elektroniczne 

przetwarzanie informacji na kierunku studiów kulturoznawstwo na stacjonarnych i 

niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia, z chwilą ich wygaśnięcia  

 

nr: 83/V/2013  

w sprawie: likwidacji na Wydziale Zarządzenia i Komunikacji Społecznej UJ specjalności: 

filmoznawstwo na kierunku studiów kulturoznawstwo na stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiach pierwszego i drugiego stopnia, z chwilą jej wygaśnięcia  

 

nr: 84/V/2013  

w sprawie: likwidacji na Wydziale Zarządzenia i Komunikacji Społecznej UJ specjalności: 

zarządzanie mediami na kierunku studiów kulturoznawstwo na stacjonarnych i 

niestacjonarnych studiach drugiego stopnia, z chwilą ich wygaśnięcia  

 

nr: 85/V/2013  

w sprawie: likwidacji na Wydziale Zarządzenia i Komunikacji Społecznej UJ specjalności: 

kultura współczesna na kierunku studiów kulturoznawstwo na stacjonarnych studiach 

drugiego stopnia, z chwilą jej wygaśnięcia  

 

nr: 86/V/2013  

w sprawie: likwidacji na Wydziale Zarządzenia i Komunikacji Społecznej UJ specjalności: 

zarządzanie kulturą na kierunku studiów kulturoznawstwo, na stacjonarnych i 

niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia, z chwilą jej wygaśnięcia  

 

nr: 87/V/2013  

w sprawie: likwidacji na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ specjalności: matematyka 

komputerowa na kierunku studiów matematyka na stacjonarnych studiach pierwszego i 

drugiego stopnia, z chwilą jej wygaśnięcia  



 

nr: 88/V/2013  

w sprawie: likwidacji na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ specjalności: matematyka 

komputerowa na kierunku studiów informatyka na stacjonarnych studiach pierwszego i 

drugiego stopnia, z chwilą jej wygaśnięcia  

 

nr: 89/V/2013  

w sprawie: likwidacji na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ specjalności: informatyka 

analityczna na kierunku studiów informatyka na stacjonarnych studiach pierwszego i 

drugiego stopnia, z chwilą jej wygaśnięcia  

 

nr: 90/V/2013  

w sprawie: zmian w uchwale nr 20/VI/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie 

ustanowienia nagrody imienia Henryka Jordana  

 

nr: 91/V/2013  

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

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

roku akademickim 2014/2015  

 

nr: 92/V/2013  

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 2014/2015  

 

nr: 93/V/2013  

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

szczegół-owych warunków i trybu naboru, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jedno-

litych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku 

akademickim 2013/2014  

 

nr: 94/V/2013  

w sprawie: rozwiązania organizacji studenckiej o nazwie „Afrykańskie Koło Naukowe 

Uniwersytetu Jagiellońskiego"  

 

nr: 95/V/2013  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego  

 

nr: 96/V/2013  

w sprawie: nadania II Katedrze Chorób Wewnętrznych UJ CM imienia Profesora Andrzeja 

Szczeklika oraz umieszczenia w budynku przy ul. Skawińskiej 8 tablicy pamiątkowej  

 

 



nr: 97/V/2013  

w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w załączniku do Uchwały nr 47/II/2013 z dnia 27 

lutego 2013 roku zatwierdzającej plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Jagiellońskiego na 

2012 rok  

 

nr: 98/V/2013  

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego za 2012 rok  

 

nr: 99/V/2013  

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum za rok 2012  

 

nr: 100/V/2013  

w sprawie: zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego UJ za 2012 rok i 

zadysponowania łącznym wynikiem finansowym UJ za 2012 rok  

 

nr: 101/V/2013  

w sprawie: zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na 

2013 rok  

 

nr: 102/V/2013  

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

Medicum na rok 2013  

 

nr: 103/V/2013  

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

godzin dydaktycznych  

 

nr: 104/V/2013  

w sprawie: zabezpieczenia przez Uniwersytet Jagielloński środków na pokrycie wkładu 

własnego oraz wydatków niekwalifikowanych projektu pn. „Zbudowanie zintegrowanego 

systemu pozyskiwania i dystrybucji energii powstałej ze źródeł odnawialnych na terenie III 

Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego – etap I"  

 

nr: 105/V/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Instytut Nauk 

Geologicznych" ze środków programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia 

Odnowienia UJ"  

 

nr: 106/V/2013  

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

magazynu odczynników i odpadów chemicznych" ze środków programu wieloletniego 

„Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ" – zadanie „Infrastruktura"  



 

nr: 107/V/2013  

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

zbiornika retencyjnego" ze środków programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia 

Odnowienia UJ" – zadanie „Infrastruktura"  

 

nr: 108/V/2013  

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

zjazdu publicznego" ze środków programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia 

Odnowienia UJ" – zadanie „Infrastruktura"  

 

nr: 109/V/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nieodpłatną służebnością przesyłu w zakresie 

wybudowania i pozostawienia w gruncie przepompowni ścieków wraz z towarzyszącymi 

obiektami technicznymi na nieruchomości utworzonej z działki nr 422/2, obręb 7 o 

powierzchni 0,5295 ha Kraków-Podgórze, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie  

 

nr: 110/V/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nieodpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci 

wodociągowej na działkach o nr: 3/3, 2/8 położonych w obrębie nr 35 jednostki ewidencyjnej 

Kraków-Podgórze na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 

Krakowie  

 

nr: 111/V/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci 

elektroenergetycznej na nieruchomościach nr 3/3, 8/9, 8/6 - wszystkie obr. 35 Kraków-

Podgórze, położonych przy ul. Czerwone Maki 98 w Krakowie na rzecz TAURON 

Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie  

 

nr: 112/V/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nieodpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej na działce o nr 55/6 położonej w obrębie nr 17 jednostce 

ewidencyjnej Kraków - Krowodrza na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji w Krakowie  

 

nr: 113/V/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie na okres kolejnych 3 lat przez Uniwersytet 

Jagielloński - Collegium Medicum części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 162 w 

obr. nr 2 jedn. ewid. Śródmieście przy ul. Kopernika 12 o pow. 978 m², od strony ul. 

Radziwiłłowskiej, na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Krakowie  

 



26 czerwca 2013 roku 

 

nr: 114/VI/2013  

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

 

nr: 115/VI/2013  

w sprawie: zmiany efektów kształcenia określonych w załącznikach nr 35, 36, 73, 102, 119, 

120 oraz 121 do uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm. w 

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

studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim  

 

nr: 116/VI/2013  

w sprawie: uzupełnienia uchwały Senatu UJ nr 56/V/2012 z dnia 23 maja 2012 roku 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: 117/VI/2013  

w sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. 

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

kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim  

 

nr: 118/VI/2013  

w sprawie: przyznawania i wypłacania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

nr: 119/VI/2013  

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Funduszu Królowej Jadwigi  

 

nr: 120/VI/2013  

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera  

 

nr: 121/VI/2013  

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka  

 

nr: 122/VI/2013  

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Funduszu Stypendialnego im. Adama 

Krzyżanowskiego  

 

nr: 123/VI/2013  

w sprawie: utworzenia Własnego Funduszu Stypendialnego – Rektorskiego Funduszu 

Stypendialnego dla Olimpijczyków i wprowadzenia Regulaminu Funduszu Stypendialnego 

dla Olimpijczyków  

 



nr: 124/VI/2013  

w sprawie: likwidacji Rektorskiego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

nr: 125/VI/2013  

w sprawie: likwidacji Funduszu Stypendialnego im. Florentyny Kogutowskiej  

 

nr: 126/VI/2013  

w sprawie: powołania prof. dr. hab. Zdzisława Pietrzyka na dyrektora Biblioteki 

Jagiellońskiej  

 

nr: 127/VI/2013  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego  

 

nr: 128/VI/2013  

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UJ (bez CM) na rok 2013  

 

nr: 129/VI/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działki nr 526/16 w obrębie nr 7 

Kraków - Podgórze w drodze umowy zamiany na działki UJ nr 521/7 i 525/5 w obrębie nr 7 

Kraków Podgórze za dopłatą na rzecz UJ z tytułu różnicy w powierzchni zamienianych 

działek  

 

nr: 130/VI/2013  

w sprawie: ustanowienia na części nieruchomości utworzonej z działki nr 109/12 położonej 

w Krakowie w obr. nr 59, jedn. ewid. Podgórze nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie 

służebności gruntowej drogi koniecznej na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości 

utworzonej z działek nr 105/8 i 105/9 położonych w Krakowie w obr. nr 59 jedn. ewid. 

Podgórze  

 

nr: 131/VI/2013  

w sprawie: zmiany Uchwały nr 27/I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczącej 

wyrażenia zgody na zbycie udziału 1/16 prawa własności nieruchomości położonej w 

Krakowie przy ul. Parkowej 1 składającej się z działki nr 376 obr. 13 jedn. ewidencyjna 

Kraków-Podgórze i kamienicy znajdującej się na w/w działce  

 

nr: 132/VI/2013  

w sprawie: zmiany Regulaminu Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego  

 

nr: 133/VI/2013  

w sprawie: utworzenia Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych oraz przyjęcia 

Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych  

 



25 września 2013 roku 

 

nr: 134/IX/2013  

w sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. 

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

kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim  

 

nr: 135/IX/2013  

w sprawie: określenia profilu kształcenia dla kierunku lekarsko-dentystycznego, 

prowadzonego na Uniwersytecie Jagiellońskim  

 

nr: 136/IX/2013  

w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi 

Witoldowi Kieżunowi  

 

nr: 137/IX/2013  

w sprawie: nadania charakteru uczelnianego uroczystości odnowienia po pięćdziesięciu 

latach doktoratu Profesora Ryszarda Gradzińskiego  

 

nr: 138/IX/2013  

w sprawie: zaopiniowania recenzji Prof. dr. hab. Andrzeja Pitrusa o nadaniu przez 

Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi 

tytułu doktora honoris causa Michaelowi Haneke  

 

nr: 139/IX/2013  

w sprawie: zaopiniowania recenzji prof. dr. hab. Mariana Grzybowskiego o nadaniu przez 

Uniwersytet Wrocławski tytułu doktora honoris causa Profesorowi Hansowi-Gertowi 

Pötteringowi  

 

nr: 140/IX/2013  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego  

 

nr: 141/IX/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na kontynuowanie przez prof. dr. hab. Bogdana Szlachtę – 

Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ dodatkowego 

zatrudnienia w ramach stosunku pracy  

 

nr: 142/IX/2013  

w sprawie: odwołania dotychczasowego i wyboru nowego członka Stałej Senackiej Komisji 

ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich na kadencję 2012-2016  

 

 

 



nr: 143/IX/2013  

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

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

 

30 października 2013 roku 

 

nr: 144/X/2013  

w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi 

Anthony'emu Giddensowi  

 

nr: 145/X/2013  

w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu Tomasowi 

Tranströmerowi  

 

nr: 146/X/2013  

w sprawie: zaopiniowania recenzji prof. dr hab. Grażyny Stochel o nadaniu przez 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tytułu doktora honoris causa Panu 

Profesorowi Tadeuszowi Malińskiemu  

 

nr: 147/X/2013  

w sprawie: umieszczenia na ścianie budynku Collegium Novum tablicy ku czci Króla 

Kazimierza Wielkiego  

 

nr: 148/X/2013  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego  

 

nr: 149/X/2013  

w sprawie: zmiany uchwały nr 61/XI/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 

listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia regulaminów jednostek pozawydziałowych i 

międzywydziałowych (z późn. zm.)  

 

nr: 150/X/2013  

w sprawie: nowego Regulaminu Biblioteki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – 

Collegium Medicum  

 

nr: 151/X/2013  

w sprawie: likwidacji Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

nr: 152/X/2013  

w sprawie: zmiany uchwały nr 102/X/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 

października 2012 r. w sprawie składu stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016 w 

zakresie dotyczącym składu Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania  

 



nr: 153/X/2013  

w sprawie: ustalenia wysokości nagrody Rektora UJ „Pro Arte Docendi" na rok akademicki 

2013/2014  

 

nr: 154/X/2013  

w sprawie: ustalenia wysokości Nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego imienia 

Hugona Kołłątaja na rok akademicki 2013/2014  

 

nr: 155/X/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci 

elektroenergetycznej na działkach nr: 425/5, 425/7, 425/8, 511 - wszystkie obr. 7 Kraków-

Podgórze, położonych przy ul. Gronostajowej w Krakowie na rzecz TAURON Dystrybucja 

Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie  

 

nr: 156/X/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci 

elektroenergetycznej na nieruchomościach nr 410/17, 410/22, 410/27, 410/32, 410/33, 423/1, 

425/12, 425/13, 426/3 - wszystkie obr. 7 Kraków-Podgórze, położonych przy ul. Poletkowej, 

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza i ul. Norymberskiej w Krakowie na rzecz TAURON 

Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie  

 

nr: 157/X/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nieodpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci 

gazowej na nieruchomości nr 127 obr.19 jedn. ewidencyjna Kraków-Krowodrza, położonej 

przy ul. Orlej w Krakowie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 

25, 01-224 Warszawa, Oddział Tarnów Zakład w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków  

 

nr: 158/X/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowych 

oznaczonych jako działki nr: 230, 231 i 337/1 – wszystkie obręb Modlnica jednostka 

ewidencyjna Wielka Wieś  

 

nr: 159/X/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności 

nieruchomości składającej się z działek nr 88/5, 88/8, 109/52 obr. 59 jedn. ewid. Podgórze 

położonych w Krakowie w granicy pasa drogowego ul. Medycznej przy udzieleniu 98% 

bonifikaty od ich wartości rynkowej  

 

nr: 160/X/2013  

w sprawie: zabezpieczenia przez Uniwersytet Jagielloński środków na pokrycie wkładu 

własnego oraz wydatków niekwalifikowanych projektu pn. „Rozbudowa Wirtualnej 



Platformy Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego – konserwacja i digitalizacja wybranego 

księgozbioru Biblioteki Jagiellońskiej oraz kolekcji dawnego Gabinetu Archeologicznego UJ"  

 

nr: 161/X/2013  

w sprawie: zatwierdzenia audytora celem zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego za rok 2013  

 

27 listopada 2013 roku 

 

nr: 162/XI/2013  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Filozoficznym UJ stacjonarnych studiów drugiego 

stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów praca socjalna, od roku 

akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów 

praca socjalna na drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku 

akademickiego 2014/2015  

 

nr: 163/XI/2013  

w sprawie: zmiany nazwy specjalności na kierunku studiów neofilologia, prowadzonym na 

Wydziale Filologicznym UJ na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia z: filologia 

rosyjska na: język i kultura Rosji, od roku akademickiego 2014/2015  

 

nr: 164/XI/2013  

w sprawie: likwidacji na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ niestacjonarnych studiów pierwszego 

stopnia na kierunku położnictwo – studia pomostowe, od roku akademickiego 2014/2015  

 

nr: 165/XI/2013  

w sprawie: nadania Panu prof. dr. hab. Januszowi Kozłowskiemu tytułu profesora 

honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

nr: 166/XI/2013  

w sprawie: nadania charakteru uczelnianego uroczystości odnowienia po pięćdziesięciu 

latach doktoratu Profesora Maksymiliana Pazdana  

 

nr: 167/XI/2013  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego  

 

nr: 168/XI/2013  

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania rocznego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za 

rok 2012  

 

nr: 169/XI/2013  

w sprawie: zmiany uchwały nr 102/X/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 

października 2012 r. w sprawie składu stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016 w 



zakresie dotyczącym składu Stałej Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych i 

Współpracy Międzynarodowej  

 

18 grudnia 2013 roku 

 

nr: 170/XII/2013  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 

stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów 

migracje międzynarodowe, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenia efektów 

kształcenia dla tego kierunku studiów  

 

nr: 171/XII/2013  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Polonistyki UJ stacjonarnych studiów pierwszego 

stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów język polski w komunikacji 

społecznej w specjalności komunikacja w praktyce społecznej, od roku akademickiego 

2014/2015; stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na 

kierunku studiów język polski w komunikacji społecznej w specjalności nauczanie języka 

polskiego jako obcego i drugiego, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenia 

efektów kształcenia dla tego kierunku studiów na pierwszym i drugim stopniu  

 

nr: 172/XII/2013  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji UJ stacjonarnych i 

niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku studiów 

prawo własności intelektualnej i nowych mediów, od roku akademickiego 2014/2015 oraz 

wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów  

 

nr: 173/XII/2013  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ na kierunku studiów neofilologia, 

specjalności studiów: filologia orientalna - sinologia na stacjonarnych studiach pierwszego 

stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2014/2015  

 

nr: 174/XII/2013  

w sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 74/XII/2010 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 2014/2015  

 

nr: 175/XII/2013  

w sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 22/II/2012z 29 lutego 2012 roku w sprawie zmian 

w uchwale Senatu UJ nr 11/II/2011 z 23 lutego 2011 roku w sprawie ustaleniawarunków 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: 176/XII/2013  

w sprawie: zmian w uchwale nr 91/V/2013z 29 maja 2013 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 

2014/2015  

 

nr: 177/XII/2013  

w sprawie: nadania charakteru uczelnianego uroczystości odnowienia po pięćdziesięciu 

latach doktoratu Pani Profesor Marii Podrazie-Kwiatkowskiej  

 

nr: 178/XII/2013  

w sprawie: zaopiniowania recenzji prof. dr. hab. Marka Szymońskiego o nadaniu przez 

Uniwersytet Wrocławski tytułu doktora honoris causa Profesorowi Ernstowi Bauerowi  

 

nr: 179/XII/2013  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego  

 

nr: 180/XII/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działki nr 38/1 w obrębie nr 35 

Kraków- Podgórze w drodze umowy zamiany na działki UJ nr 37/7 i 35/8 w obrębie nr 35 

Kraków Podgórze za dopłatą na rzecz UJ z tytułu różnicy w powierzchni zamienianych 

działek  

 

nr: 181/XII/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości składającej się z działki nr 369/1 

obr. 1 Kraków-Śródmieście, położonej przy ul. Gołębiej 13 w Krakowie, stanowiącej 

własność Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odpłatną służebnością przesyłu w 

zakresie sieci elektroenergetycznej na rzecz TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna  

 

nr: 182/XII/2013  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości składającej się z działki nr 306/6 

obr.12 Kraków-Podgórze, położonej przy ul. Śliskiej w Krakowie, stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci 

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

 

 

 


