
Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Rok 2014 

 

W 2014 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: 

 

29 stycznia 2014 roku 

 

nr: 1/I/2014  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 

stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim na kierunku studiów relacje międzykulturowe, od roku akademickiego 

2014/2015 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów  

 

nr: 2/I/2014  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Historycznym UJ na kierunku studiów historia, 

specjalności studiów: antropologia historyczna na stacjonarnych studiach drugiego stopnia o 

profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2014/2015  

 

nr: 3/I/2014  

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

studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów 

zarządzanie informacją, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenia efektów 

kształcenia dla tego kierunku studiów  

 

nr: 4/I/2014  

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

studiów zarządzanie kulturą i mediami, specjalności studiów: zarządzanie reklamą na 

stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od 

roku akademickiego 2014/2015  

 

nr: 5/I/2014  

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

studiów zarządzanie kulturą i mediami, specjalności studiów: zarządzanie kulturą na 

stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2014/2015  

 

nr: 6/I/2014  

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

studiów zarządzanie kulturą i mediami, specjalności studiów: zarządzanie mediami na 

stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2014/2015  

 

 



nr: 7/I/2014  

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

specjalności studiów: lingwistyka stosowana na stacjonarnych studiach drugiego stopnia o 

profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2014/2015  

 

nr: 8/I/2014  

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

kierunku studiów politologia, specjalności studiów: doradztwo polityczne na stacjonarnych i 

niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku 

akademickiego 2014/2015  

 

nr: 9/I/2014  

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

kierunku studiów politologia, specjalności studiów: polityki publiczne na stacjonarnych i 

niestacjonarnych studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku 

akademickiego 2014/2015  

 

nr: 10/I/2014  

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

Wydziale Filologicznym UJ na stacjonarnych studiach drugiego stopnia z: filologia orientalna 

– iranistyka na: filologia orientalna – Iran i Środkowy Wschód, od roku akademickiego 

2014/2015  

 

nr: 11/I/2014  

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

Wydziale Filologicznym UJ na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia z: 

filologia orientalna – indianistyka na: filologia orientalna – indologia, od roku akademickiego 

2014/2015  

 

nr: 12/I/2014  

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

Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ na stacjonarnych studiach drugiego 

stopnia z: ekonomia stosowana na: ekonomia menedżerska, od roku akademickiego 

2014/2015  

 

nr: 13/I/2014  

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

Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ na stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiach drugiego stopnia z: zarządzanie własnością intelektualną i doradztwo gospodarcze 

na: controlling i doradztwo gospodarcze, od roku akademickiego 2014/2015  

 

 



nr: 14/I/2014  

w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów zdrowie publiczne określonych 

w załącznikach nr 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: 15/I/2014  

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

trzeciego stopnia, w tym limitów przyjęć w roku akademickim 2014/2015  

 

nr: 16/I/2014  

w sprawie: zmian w uchwale nr 91/V/2013 z 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: 17/I/2014  

w sprawie: zmian w uchwale nr 92/V/2013 Senatu UJ z 29 maja 2013 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 2014/2015  

 

nr: 18/I/2014  

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 

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: 19/I/2014  

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

Robertowi Huberowi:  

 

nr: 20/I/2014  

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

Antony'emu Polonsky'emu  

 

nr: 21/I/2014  

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

Henrykowi Samsonowiczowi  

 

 



nr: 22/I/2014  

w sprawie: nadania charakteru uczelnianego uroczystości odnowienia po pięćdziesięciu 

latach doktoratu Profesora Janusza Sondla  

 

nr: 23/I/2014  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego  

 

nr: 24/I/2014  

w sprawie: zmiany w Regulaminie Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

nr: 25/I/2014  

w sprawie: zmiany w Regulaminie Jagiellońskiego Centrum Językowego  

 

nr: 26/I/2014  

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

 

nr: 27/I/2014  

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  

 

nr: 28/I/2014  

w sprawie: zmiany uchwały nr 103/X/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 

października 2012 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych oraz odwoławczych 

komisji dyscyplinarnych na kadencję 2012-2016  

 

nr: 29/I/2014  

w sprawie: zmiany uchwały nr 20/VI/2004 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 

czerwca 2004 roku z późn. zm. w sprawie ustanowienia nagrody imienia Henryka Jordana  

 

nr: 30/I/2014  

w sprawie: ustalenia prowizorium budżetowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2014 rok 

(łącznie z Uniwersytetem Jagiellońskim - Collegium Medicum)  

 

nr: 31/I/2014  

w sprawie: odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

 

 



26 lutego 2014 roku 

 

nr: 32/II/2014  

w sprawie: zmiany nazwy kierunku studiów „religioznawstwo" prowadzonego na Wydziale 

Filozoficznym UJ na: „religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami 

świata", od roku akademickiego 2014/2015  

 

nr: 33/II/2014  

w sprawie: zmiany nazwy anglojęzycznych studiów drugiego stopnia na kierunku 

biotechnologia prowadzonym na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ na: 

„Molecular Biotechnology", od roku akademickiego 2014/2015  

 

nr: 34/II/2014  

w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów kosmetologia określonych w 

załączniku nr 76 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: 35/II/2014  

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

studiów kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym UJ z pięciu do czterech semestrów  

 

nr: 36/II/2014  

w sprawie: zmiany uchwały nr 15/I/2014 z 29 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia 

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

limitów przyjęć w roku akademickim 2014/2015  

 

nr: 37/II/2014  

w sprawie: zmian w uchwale nr 91/V/2013 z 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: 38/II/2014  

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: 39/II/2014  

w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego na 

rok akademicki 2014/2015  

 

nr: 40/II/2014  

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 23/IV/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 

kwietnia 2009 roku  

 

nr: 41/II/2014  

w sprawie: zatwierdzenia przedstawicieli studentów w Radzie Fundacji Studentów i 

Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak"  

 

nr: 42/II/2014  

w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Panu Tomasowi Tranströmerowi  

 

nr: 43/II/2014  

w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Anthony'emu Giddensowi  

 

nr: 44/II/2014  

w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Witoldowi Kieżunowi  

 

nr: 45/II/2014  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego  

 

nr: 46/II/2014  

w sprawie: zmian w Regulaminie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego wprowadzonym 

uchwałą nr 6/I/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2008 r.  

 

nr: 47/II/2014  

w sprawie: zmian w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w 

Zakopanem  

 

nr: 48/II/2014  

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez CM) na 

rok 2013 w układzie wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

 

nr: 49/II/2014  

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

 

 



nr: 50/II/2014  

w sprawie: zmiany nazwy Funduszu Królowej Jadwigi na Fundusz Stypendialny im. 

Królowej Jadwigi i wprowadzenia Regulaminu Funduszu Stypendialnego im. Królowej 

Jadwigi  

 

nr: 51/II/2014  

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera  

 

nr: 52/II/2014  

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka  

 

nr: 53/II/2014  

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Funduszu Stypendialnego im. Adama 

Krzyżanowskiego  

 

nr: 54/II/2014  

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla 

Olimpijczyków  

 

nr: 55/II/2014  

w sprawie: zatwierdzenia zmian i wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Funduszu 

Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego  

 

nr: 56/II/2014  

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

zjazdu do ul. Łojasiewicza" ze środków programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-

lecia Odnowienia UJ" – zadanie „Infrastruktura"  

 

nr: 57/II/2014  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 307/1 obr.10 Polanka Hallera jedn. 

ewidencyjna Skawina, położonej w miejscowości Polanka Hallera, gmina Skawina, powiat 

krakowski, stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odpłatną 

służebnością przesyłu polegającą na prawie do korzystania oraz dostępu do linii 

napowietrznej 110 kV oraz stanowisk słupowych na rzecz TAURON Dystrybucja Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Krakowie.  

 

nr: 58/II/2014  

w sprawie: wyrażenia zgody na zakup udziału 3/8 części w prawie własności działki nr 437 w 

obrębie nr 7 Kraków-Podgórze od Gminy Miejskiej Kraków pod inwestycję pn. „Wydział 

Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego"  

 

 

 

 



nr: 59/II/2014  

w sprawie: wyrażenia zgody na zakup udziałów w prawie własności działki nr 518/2 w 

obrębie nr 7 Kraków-Podgórze pod inwestycję pn. „Budowa II etapu Alei Wawelskiej" w 

ramach programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ"  

 

26 marca 2014 roku 

 

nr: 60/III/2014  

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

Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ na stacjonarnych studiach drugiego stopnia z: 

neurofizjologia na: fizjologia eksperymentalna, od roku akademickiego 2014/2015  

 

nr: 61/III/2014  

w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne 

określonych w załączniku nr 102 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: 62/III/2014  

w sprawie: zmiany uchwały nr 58/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 

maja 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich  

 

nr: 63/III/2014  

w sprawie: zmian w uchwale nr 91/V/2013 z 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: 64/III/2014  

w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Robertowi Huberowi  

 

nr: 65/III/2014  

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

Luigiemu Marinellemu  

 

nr: 66/III/2014  

w sprawie: akceptacji opinii prof. dr. hab. Andrzeja Białasa w sprawie nadania przez 

Uniwersytet Wrocławski tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Helmutowi Satzowi  

 

nr: 67/III/2014  

w sprawie: akceptacji opinii prof. dr. hab. Andrzeja Mani w sprawie nadania przez 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie tytułu doktora honoris causa Panu 

Profesorowi Jerzemu Buzkowi  



 

nr: 68/III/2014  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego  

 

nr: 69/III/2014  

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. Rozwoju  

 

nr: 70/III/2014  

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

godzin dydaktycznych.  

 

nr: 71/III/2014  

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 II"  

 

nr: 72/III/2014  

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

realizację projektu Przygotowanie inwestycji "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego 

Kraków - Prokocim (NSSU)", składanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013  

 

30 kwietnia 2014 roku 

 

nr: 73/IV/2014  

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

jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim  

 

nr: 74/IV/2014  

w sprawie: zmiany uchwały nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 

maja 2009 roku w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie 

Jagiellońskim z późn. zm.  

 

nr: 75/IV/2014  

w sprawie: zmiany uchwały nr 35/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 

marca 2012 roku w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie 

Jagiellońskim  

 

 

 

 



nr: 76/IV/2014  

w sprawie: zmiany nazwy studiów drugiego stopnia na kierunku „biotechnologia" 

prowadzonych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ na: „biotechnologia 

molekularna", od roku akademickiego 2014/2015  

 

nr: 77/IV/2014  

w sprawie: zmian w uchwale nr 91/V/2013 z 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: 78/IV/2014  

w sprawie: nadania charakteru uczelnianego uroczystości odnowienia po pięćdziesięciu 

latach doktoratu Pana Profesora Stanisława Mossakowskiego  

 

nr: 79/IV/2014  

w sprawie: umieszczenia w Collegium Minus UJ tablicy pamiątkowej dla upamiętnienia 150-

tej rocznicy rozpoczęcia nauczania archeologii w Uniwersytecie Jagiellońskim  

 

nr: 80/IV/2014  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego  

 

nr: 81/IV/2014  

w sprawie: : realizacji Uchwały nr 51/II/2013 o wyrażeniu 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: 82/IV/2014  

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działki nr 56/1 położonej przy ul. 

Michałowskiego 9 w Krakowie  

 

nr: 83/IV/2014  

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr 53/7 obręb Wola Michowa 0026, jednostka ewidencyjna 

Komańcza, położonej w miejscowości Wola Michowa  

 

nr: 84/IV/2014  

w sprawie: nowelizacji ustawy z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu 

wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"  

 

nr: 85/IV/2014  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie nieodpłatną służebnością 



przesyłu w zakresie sieci wodociągowej na działkach nr 37, nr 41, nr 162/1 obr 58 jedn. ewid. 

Podgórze, nr 188 obr. 59 jedn. ewid. Podgórze na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji S.A. Krakowie.  

 

28 maja 2014 roku 

 

nr: 86/V/2014  

w sprawie: zmiany uchwały nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 

stycznia 2012 r. 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/V/2014  

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

 

nr: 88/V/2014  

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 2015/2016  

 

nr: 89/V/2014  

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 2015/2016  

 

nr: 90/V/2014  

w sprawie: zmian w uchwale nr 91/V/2013 z 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: 91/V/2014  

w sprawie: zmiany uchwały nr 15/I/2014 z 29 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia 

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

limitów przyjęć w roku akademickim 2014/2015  

 

nr: 92/V/2014  

w sprawie: nadania charakteru uczelnianego uroczystości odnowienia po pięćdziesięciu 

latach doktoratu Pana Profesora Tadeusza Bujnickiego  

 

nr: 93/V/2014  

w sprawie: nadania charakteru uczelnianego uroczystości odnowienia po pięćdziesięciu 

latach doktoratu Pana Profesora Bronisława Kortusa i Pana Profesora Adama Jelonka  



 

nr: 94/V/2014  

w sprawie: akceptacji opinii prof. dr. hab. Jacka Popiela w sprawie nadania przez 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie tytułu doktora honoris causa Pani Profesor Krystynie 

Zachwatowicz-Wajdzie  

 

nr: 95/V/2014  

w sprawie: akceptacji opinii prof. dr. hab. Stanisława Zoły w sprawie nadania przez 

Uniwersytet Zielonogórski tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Wojciechowi 

Dziembowskiemu  

 

nr: 96/V/2014  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego  

 

nr: 97/V/2014  

w sprawie: utworzenia Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi UJ 

oraz przyjęcia Regulaminu Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi 

UJ  

 

nr: 98/V/2014  

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego za 2013 rok.  

 

nr: 99/V/2014  

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum za rok 2013.  

 

nr: 100/V/2014  

w sprawie: zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego UJ za 2013 rok i 

zadysponowania łącznym wynikiem finansowym UJ za 2013 rok.  

 

nr: 101/V/2014  

w sprawie: zatwierdzenia straty z lat ubiegłych wykazanej w łącznym sprawozdaniu 

finansowym UJ za 2013 rok  

 

nr: 102/V/2014  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości składającej się z działek nr 55/2, 

55/4 i 148/2 – wszystkie obr. 2 Kraków-Śródmieście, położonej przy ul. Westerplatte 10 i ul. 

Radziwiłłowskiej w Krakowie, stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie, odpłatną służebnością przesyłu w zakresie wykonania fragmentu podziemnej sieci 

elektroenergetycznej na rzecz TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.  

 

 



nr: 103/V/2014  

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości składającej się z działek nr 420/5 i 

420/7 – w obrębie 7 Kraków-Podgórze, położonej przy ul. Gronostajowej w Krakowie, 

stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odpłatną służebnością 

przesyłu w zakresie wykonania sieci wodociągowej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.  

 

25 czerwca 2014 roku 

 

nr: 104/VI/2014  

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: 105/VI/2014  

w sprawie: wprowadzenia korekty 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: 106/VI/2014  

w sprawie: zmian w załączniku nr 24 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: 107/VI/2014  

w sprawie: zmiany uchwały nr 126/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 

grudnia 2012 roku 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 oraz zmiany uchwały nr 70/IV/2013 Senatu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. 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: 108/VI/2014  

w sprawie: utworzenia Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium 

Medicum oraz przyjęcia Regulaminu Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – 

Collegium Medicum  

 

nr: 109/VI/2014  

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Językowego  

 

nr: 110/VI/2014  

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego  



 

nr: 111/VI/2014  

w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Henrykowi 

Samsonowiczowi  

 

nr: 112/VI/2014  

w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Antony'emu 

Polonsky'emu  

 

nr: 113/VI/2014  

w sprawie: przyznania medalu Merentibus Panu Profesorowi Ralphowi Jozefowiczowi  

 

nr: 114/VI/2014  

w sprawie: przyznania odznaki Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Pani Doktor 

Joanne Witkowski  

 

nr: 115/VI/2014  

w sprawie: przyznania odznaki Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Pani Ellen 

Bergene  

 

nr: 116/VI/2014  

w sprawie: nadania charakteru uczelnianego uroczystości odnowienia po pięćdziesięciu 

latach doktoratu Pana Profesora Jerzego Blicharskiego  

 

nr: 117/VI/2014  

w sprawie: nadania charakteru uczelnianego uroczystości odnowienia po pięćdziesięciu 

latach doktoratu Pana Profesora Józefa Masłowskiego  

 

nr: 118/VI/2014  

w sprawie: akceptacji opinii prof. dr. hab. Marka Urbanika w sprawie nadania przez 

Uniwersytet Zielonogórski tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Richardowi 

Wielebinskiemu  

 

nr: 119/VI/2014  

w sprawie: akceptacji opinii prof. dr. hab. Romana F. Nalewajskiego w sprawie nadania 

przez Uniwersytet Wrocławski tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Bernardowi 

Silviemu  

 

nr: 120/VI/2014  

w sprawie: nadania Bibliotece Instytutu Historii Sztuki Wydziału Historycznego imienia 

Profesora Lecha Kalinowskiego  

 

 



nr: 121/VI/2014  

w sprawie: zaopiniowania kandydatury prof. dr. hab. Stefana Chłopickiego na dyrektora 

Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET)  

 

nr: 122/VI/2014  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego  

 

nr: 123/VI/2014  

w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez 

CM) na rok 2014 w układzie wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

 

nr: 124/VI/2014  

w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego UJ CM na rok 2014  

 

nr: 125/VI/2014  

w sprawie: zabezpieczenia przez Uniwersytet Jagielloński środków na realizację projektu 

Przygotowanie dokumentacji dla projektu Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, składanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013  

 

nr: 126/VI/2014  

w sprawie: zabezpieczenia przez Uniwersytet Jagielloński środków na realizację projektu 

Przygotowanie dokumentacji dla projektu Bezpieczne repozytorium wiedzy dla Małopolski, 

składanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-

2013  

 

nr: 127/VI/2014  

w sprawie: realizacji Uchwały nr 51/II/2013 o wyrażeniu 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"  

 

24 września 2014 roku 

 

nr: 128/IX/2014  

w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Luigiemu Marinellemu  

 

nr: 129/IX/2014  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego  

 

nr: 130/IX/2014  

w sprawie: utworzenia Polskiego Ośrodka Naukowego UJ oraz przyjęcia Regulaminu 

Polskiego Ośrodka Naukowego UJ  



 

nr: 131/IX/2014  

w sprawie: utworzenia Biblioteki Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 

przyjęcia Regulaminu Biblioteki Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

nr: 132/IX/2014  

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ  

 

nr: 133/IX/2014  

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Biblioteki Jagiellońskiej  

 

nr: 134/IX/2014  

w sprawie: powołania przedstawiciela pracowników bibliotek Uniwersytetu do Rady 

Bibliotecznej oraz zmiany uchwały nr 133/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 

dnia 19 grudnia 2012 roku 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: 135/IX/2014  

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 (z 

późn. zm.) w zakresie dotyczącym składu Stałej Senackiej Komisji ds. Majątku i Finansów 

oraz Stałej Senackiej Komisji ds. Rozwoju  

 

nr: 136/IX/2014  

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w 

Krakowie, jednostka ewidencyjna Śródmieście, obręb 62, składającej się z działki nr 27/7 o 

powierzchni 0,4851 ha, stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy 

al. Mickiewicza 9A i 9B (budynek Paderevianum II) służebnością przesyłu dotyczącą stacji 

transformatorowych oraz linii kablowych SN i nN na rzecz TAURON Dystrybucja Spółka 

Akcyjna Oddział w Krakowie.  

 

nr: 137/IX/2014  

w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej w Krakowie, 

jednostka ewidencyjna Śródmieście, obręb 62, składającej się z działki nr 27/7 o powierzchni 

0,4851 ha, stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie al. Mickiewicza 

9A i 9B (budynek Paderevianum II), służebnością przesyłu dotyczącą stacji 

transformatorowej oraz linii kablowych SN na rzecz TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna 

Oddział w Krakowie.  

 

nr: 138/IX/2014  

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w 

Krakowie, jednostka ewidencyjna Śródmieście, obręb 62, składającej się z działek nr 27/7, 

27/8, 27/11, stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy al. 

Mickiewicza 9A i 9B (budynek Paderevianum II), służebnością przesyłu w zakresie sieci 



cieplnej i przyłącza cieplnego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A 

w Krakowie  

 

nr: 139/IX/2014  

w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej w Krakowie, 

składającej się z działki nr 190/4 obręb 12 jednostka ewidencyjna Krowodrza służebnością 

przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.  

 

nr: 140/IX/2014  

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w 

Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 7, składającej się z działek nr 428, 429, 

430, 431, stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. 

Gronostajowej 2 (budynek Wydziału Chemii UJ), służebnością przesyłu w zakresie sieci 

cieplnej i przyłącza cieplnego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A 

w Krakowie.  

 

nr: 141/IX/2014  

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w 

Krakowie, składającej się z działek nr 276/36, 306/5 i 305/7 o łącznej powierzchni 0,1105 ha 

obręb 12 jednostka ewidencyjna Podgórze.  

 

nr: 142/IX/2014  

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonej w 

Krakowie, składającej się z działek nr 420/5 i 420/7 obręb 7 jednostka ewidencyjna Podgórze, 

stanowiących własność Uniwersytetu Jagiellońskiego na działkę nr 519/2; udział wynoszący 

łącznie 139/144 części w działce nr 518/2 obręb 7 Podgórze oraz działkę 205/1 obręb 38 

Podgórze, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.  

 

nr: 143/IX/2014  

w sprawie: wyrażenia zgody na zakup działki numer 174 o powierzchni 1,0200 ha w 

miejscowości Łazy, gmina Rzezawa.  

 

nr: 144/IX/2014  

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy zniesienia współwłasności nieruchomości 

położonej w Krakowie, składającej się z działek nr 445/4, 445/5 i 445/6 obręb 7 jednostka 

ewidencyjna Podgórze  

 

nr: 145/IX/2014  

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w 

Krakowie, składającej się z działki nr 460/19 obręb 7 jednostka ewidencyjna Podgórze  

 

 

 

 

 



29 października 2014 roku 

 

nr: 146/X/2014  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego  

 

nr: 147/X/2014  

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 i Stałej Senackiej 

Komisji ds. Rozwoju  

 

nr: 148/X/2014  

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

Kochanowskiego oraz zmiany uchwały nr 132/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie powołania składu Rady Funduszu im. Jana 

Kochanowskiego  

 

nr: 149/X/2014  

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  

 

26 listopada 2014 roku 

 

nr: 150/XI/2014  

w sprawie: akceptacji opinii prof. dr. hab. Marka Szymońskiego w sprawie nadania przez 

Politechnikę Poznańską tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Rolandowi 

Wiesendangerowi  

 

nr: 151/XI/2014  

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: 152/XI/2014  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora nadzwyczajnego  

 

nr: 153/XI/2014  

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania rocznego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za 

rok 2013  

 



nr: 154/XI/2014  

w sprawie: utworzenia Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych oraz przyjęcia 

Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych  

 

nr: 155/XI/2014  

w sprawie: nadania sali w budynku przy ul. Grodzkiej 64 imienia Profesora Henryka 

Markiewicza  

 

nr: 156/XI/2014  

w sprawie: powołania przedstawicieli Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego do rad 

społecznych uniwersyteckich podmiotów leczniczych  

 

nr: 157/XI/2014  

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. Kadry Naukowej i Konkursów 

Profesorskich  

 

nr: 158/XI/2014  

w sprawie: zmiany uchwały nr 103/X/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 

października 2012 roku w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych oraz odwoławczych 

komisji dyscyplinarnych na kadencję 2012-2016 w zakresie dotyczącym składu Komisji 

Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich  

 

nr: 159/XI/2014  

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

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

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

Współpracy Międzynarodowej  

 

nr: 160/XI/2014  

w sprawie: wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego za rok 2014  

 

17 grudnia 2014 roku 

 

nr: 161/XII/2014  

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

drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: „e-gospodarka 

przestrzenna", od roku akademickiego 2015/2016 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla 

tego kierunku studiów  

 



nr: 162/XII/2014  

w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 

stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na 

kierunku studiów: „studia eurazjatyckie", od roku akademickiego 2015/2016 oraz 

wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów  

 

nr: 163/XII/2014  

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

kierunku studiów kulturoznawstwo, specjalności studiów: „Studia polsko – ukraińskie. 

Pogranicze i sąsiedztwo w Europie.", na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2015/2016  

 

nr: 164/XII/2014  

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: 165/XII/2014  

w sprawie: zmian w uchwale nr 88/V/2014 z 28 maja 2014 roku w sprawie ustalenia szcze-

gółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych 

studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 

2015/2016  

 

nr: 166/XII/2014  

w sprawie: zatwierdzenia przedstawicieli studentów w Radzie Fundacji Studentów i 

Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak"  

 

nr: 167/XII/2014  

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

Jean'owi Martinezowi  

 

nr: 168/XII/2014  

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora  

 

nr: 169/XII/2014  

w sprawie: zmian w Statucie Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

nr: 170/XII/2014  

w sprawie: przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 

Jagiellońskiego  



 

nr: 171/XII/2014  

w sprawie: przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego  

 

nr: 172/XII/2014  

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania medalu Merentibus  

 

nr: 173/XII/2014  

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania odznaki Zasłużony dla Uniwersytetu 

Jagiellońskiego  

 

nr: 174/XII/2014  

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania medalu pamiątkowego Plus ratio quam vis  

 

nr: 175/XII/2014  

w sprawie: przyjęcia Regulaminu uroczystego odnowienia doktoratu po pięćdziesięciu latach  

 

nr: 176/XII/2014  

w sprawie: przyjęcia Regulaminu nadawania jednostkom organizacyjnym, budynkom, salom 

i innym obiektom Uniwersytetu Jagiellońskiego imion osób zasłużonych dla Uniwersytetu 

oraz umieszczania tablic pamiątkowych i rzeźb  

 

nr: 177/XII/2014  

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2014-2020 oraz 

Kart Strategicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

nr: 178/XII/2014  

w sprawie: zmiany uchwały nr 103/X/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 

października 2012 roku w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych oraz odwoławczych 

komisji dyscyplinarnych na kadencję 2012-2016 w zakresie dotyczącym składu Komisji 

Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich  

 

nr: 179/XII/2014  

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

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

zakresie dotyczącym składu Stałej Senackiej Komisji ds. Majątku i Finansów  

 

 

 



nr: 180/XII/2014  

w sprawie: ustalenia prowizorium budżetowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2015 rok 

(łącznie z Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum)  

 

nr: 181/XII/2014  

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w 

Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 7 składającej się z działek 516/4, 433/5, 

520/3, 520/4, 516/5, 515/4, 515/5, stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie, służebnością przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji S.A. w Krakowie  


