Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok 2015
W 2015 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały:
28 stycznia 2015 roku
nr: 1/I/2015
w sprawie: utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ stacjonarnych studiów
drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów zarządzanie zasobami
przyrody, od roku akademickiego 2015/2016 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego
kierunku studiów
nr: 2/I/2015
w sprawie: utworzenia na Wydziale Chemii UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o
profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów chemia medyczna, od roku akademickiego
2015/2016 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów
nr: 3/I/2015
w sprawie: utworzenia na Wydziale Filozoficznym UJ na kierunku studiów pedagogika,
specjalności studiów: pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną; pedagogika szkolna z
doradztwem zawodowym; pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna; pedagogika
społeczno-opiekuńcza z gerontopedagogiką na stacjonarnych studiach drugiego stopnia o
profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2015/2016
nr: 4/I/2015
w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ na kierunku
studiów zarządzanie kulturą i mediami, specjalności studiów: kultura współczesna na
stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od
roku akademickiego 2015/2016
nr: 5/I/2015
w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ na kierunku
studiów zarządzanie, specjalności studiów: media społecznościowe w zarządzaniu na
stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od
roku akademickiego 2015/2016
nr: 6/I/2015
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: controlling i doradztwo gospodarcze na: finanse i controlling, od
roku akademickiego 2015/2016

nr: 7/I/2015
w sprawie: likwidacji na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ niestacjonarnych studiów pierwszego
stopnia na kierunku studiów pielęgniarstwo – studia pomostowe, od roku akademickiego
2015/2016 z chwilą ich wygaśnięcia
nr: 8/I/2015
w sprawie: likwidacji na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ kierunku studiów zdrowie publiczne,
specjalność inspekcja sanitarna na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, od roku
akademickiego 2015/2016 z chwilą ich wygaśnięcia
nr: 9/I/2015
w sprawie: wprowadzenia wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za studia prowadzone
w języku obcym
nr: 10/I/2015
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów
trzeciego stopnia, w tym limitów przyjęć w roku akademickim 2015/2016
nr: 11/I/2015
w sprawie: zmian w uchwale nr 88/V/2014 z 28 maja 2014 roku 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: 12/I/2015
w sprawie: zmian w uchwale nr 89/V/2014 z 28 maja 2014 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
2015/2016
nr: 13/I/2015
w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi
Henningowi Dralle
nr: 14/I/2015
w sprawie: akceptacji opinii prof. dr hab. Renaty Przybylskiej w sprawie nadania przez
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach tytułu doktora honoris causa Panu
Profesorowi Andrzejowi Markowskiemu
nr: 15/I/2015
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego

nr: 16/I/2015
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
25 lutego 2015 roku
nr: 17/II/2015
w sprawie: zmiany 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: 18/II/2015
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: 19/II/2015
w sprawie: zmian w uchwale nr 88/V/2014 z 28 maja 2014 roku 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: 20/II/2015
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego
nr: 21/II/2015
w sprawie: zmian w Statucie Uniwersytetu Jagiellońskiego
nr: 22/II/2015
w sprawie: zmian w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
nr: 23/II/2015
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: 24/II/2015
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. Odznaczeń i Nagród
nr: 25/II/2015
w sprawie: likwidacji Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu
Jagiellońskiego
nr: 26/II/2015
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: 27/II/2015
w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez CM) na
rok 2014 w układzie wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
nr: 28/II/2015
w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UJ CM na rok 2014
nr: 29/II/2015
w sprawie: ustanowienia służebności przejazdu i przechodu po działce numer 173/10, obręb
Łazy gmina Rzezawa
nr: 30/II/2015
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej w Łazach,
składającej się z działki nr 173/9 obręb 0008 Łazy gmina Rzezawa, stanowiącej własność
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, służebnością przesyłu na rzecz TAURON
Dystrybucja S.A.
nr: 31/II/2015
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nieodpłatną służebnością przesyłu na
nieruchomości nr 187/3 obr. 12 Kraków-Krowodrza, położonej przy ul. Ingardena 6 w
Krakowie na rzecz TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna
nr: 32/II/2015
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
transformatorowej oraz linii kablowych SN na rzecz TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna
Oddział w Krakowie

25 marca 2015 roku
nr: 33/III/2015
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 (z późn. zm.) oraz zmiany uchwały nr
70/IV/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku 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 (z późn. zm.)
nr: 34/III/2015
w sprawie: określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na
rok akademicki 2015/2016 dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów
stacjonarnych w uczelni publicznej
nr: 35/III/2015
w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego na
rok akademicki 2015/2016
nr: 36/III/2015
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora
nadzwyczajnego
nr: 37/III/2015
w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania
godzin dydaktycznych
nr: 38/III/2015
w sprawie: zmiany w Regulaminie Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
nr: 39/III/2015
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. Odznaczeń i Nagród
nr: 40/III/2015
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. Kadry Naukowej i Konkursów
Profesorskich

nr: 41/III/2015
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 oraz Stałej
Senackiej Komisji ds. Rozwoju
nr: 42/III/2015
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
nr: 43/III/2015
w sprawie: powołania przedstawiciela 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: 44/III/2015
w sprawie: stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu
Jagiellońskiego
29 kwietnia 2015 roku
nr: 45/IV/2015
w sprawie: Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim
nr: 46/IV/2015
w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich
nr: 47/IV/2015
w sprawie: zmiany 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: 48/IV/2015
w sprawie: zmiany uchwały Senatu UJ nr 162/XII/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku 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: 49/IV/2015
w sprawie: zmiany uchwały nr 10/I/2015 Senatu UJ z 28 stycznia 2015 roku w sprawie
ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia,
w tym limitów przyjęć w roku akademickim 2015/2016
nr: 50/IV/2015
w sprawie: ustalenia ogólnych zasad postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok
jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia,
począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017
nr: 51/IV/2015
w sprawie: zmiany uchwały nr 88/V/2014 z 28 maja 2014 roku 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: 52/IV/2015
w sprawie: zmiany uchwały 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: 53/IV/2015
w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Jeanowi Martinezowi
nr: 54/IV/2015
w sprawie: akceptacji opinii prof. dr. hab. Bogdana Szlachty w sprawie nadania przez
Uniwersytet Rzeszowski tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Ihorowi Cependzie
nr: 55/IV/2015
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora
nadzwyczajnego
nr: 56/IV/2015
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. Nauczania
nr: 57/IV/2015
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. Kadry Naukowej i Konkursów
Profesorskich

nr: 58/IV/2015
w sprawie: utworzenia Jagiellońskiego Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą
oraz przyjęcia Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą
nr: 59/IV/2015
w sprawie: Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie
Jagiellońskim
nr: 60/IV/2015
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych z
Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego
27 maja 2015 roku
nr: 61/V/2015
w sprawie: nadania charakteru uczelnianego uroczystości odnowienia po pięćdziesięciu
latach doktoratu Pana Profesora Janusza Szwai
nr: 62/V/2015
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 2016/2017
nr: 63/V/2015
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 2016/2017
nr: 64/V/2015
w sprawie: zmiany uchwały nr 10/I/2015 Senatu UJ z 28 stycznia 2015 roku w sprawie
ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia,
w tym limitów przyjęć w roku akademickim 2015/2016
nr: 65/V/2015
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora
nadzwyczajnego
nr: 66/V/2015
w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii w sprawie zlecenia
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wykonania zadania w dziedzinie nauczania i
kształcenia kadr naukowych przez Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Wydziału
Polonistyki UJ

nr: 67/V/2015
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego za 2014 rok.
nr: 68/V/2015
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum za rok 2014
nr: 69/V/2015
w sprawie: zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego UJ za 2014 rok i
zadysponowania łącznym wynikiem finansowym UJ za 2014 rok
nr: 70/V/2015
w sprawie: zatwierdzenia straty z lat ubiegłych wykazanej w łącznym sprawozdaniu
finansowym UJ za 2014 rok
nr: 71/V/2015
w sprawie: wyrażenia zgody na uruchomienie procedury zakupowej dotyczącej dostaw
inwestorskich niezbędnych do oddania do użytkowania nowego obiektu Wydziału Chemii UJ
nr: 72/V/2015
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa
garażu-parkingu nad zbiornikiem retencyjnym" ze środków programu wieloletniego „Budowa
Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ" – zadanie „Infrastruktura".
nr: 73/V/2015
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 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: 74/V/2015
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 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

24 czerwca 2015 roku
nr: 75/VI/2015
w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach
pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim
nr: 76/VI/2015
w sprawie: określenia trybu potwierdzania efektów uczenia się
nr: 77/VI/2015
w sprawie: Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim
nr: 78/VI/2015
w sprawie: zmiany uchwały nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26
listopada 2014 roku 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: 79/VI/2015
w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów kulturoznawstwo na pierwszym
i drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politycznych UJ
nr: 80/VI/2015
w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów relacje międzykulturowe na
pierwszym i drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego na
Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
nr: 81/VI/2015
w sprawie: likwidacji na Wydziale Polonistyki UJ kierunku studiów filologia polska,
specjalność kultura Litwy na stacjonarnych studiach drugiego stopnia, od roku akademickiego
2015/2016 z chwilą jego wygaśnięcia
nr: 82/VI/2015
w sprawie: likwidacji na Wydziale Polonistyki UJ kierunku studiów filologia polska,
specjalność nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego na stacjonarnych studiach
drugiego stopnia, od roku akademickiego 2015/2016 z chwilą jego wygaśnięcia
nr: 83/VI/2015
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: 84/VI/2015
w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Henningowi Dralle
nr: 85/VI/2015
w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi
Larry'emu McLerranowi
nr: 86/VI/2015
w sprawie: przyznania odznaki Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Panu
Profesorowi Stanisławowi Majewskiemu
nr: 87/VI/2015
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora
nadzwyczajnego
nr: 88/VI/2015
w sprawie: powołania przedstawiciela Senatu UJ do Rady Społecznej Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie
nr: 89/VI/2015
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. Kadry Naukowej i Konkursów
Profesorskich
nr: 90/VI/2015
w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez
CM) na rok 2015 w układzie wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
nr: 91/VI/2015
w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego –
Collegium Medicum na rok 2015 w układzie wymaganym przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
nr: 92/VI/2015
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w
Krakowie, jednostka ewidencyjna Śródmieście, obręb 62, składającej się z działki nr 27/8 i
27/13 stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie służebnością przesyłu
w zakresie sieci cieplnej i przyłącza cieplnego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej S.A w Krakowie

nr: 93/VI/2015
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej w Krakowie,
jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 7, składającej się z działek o nr 410/17, 410/22,
410/32, 410/33, 410/35, 410/36, 423/1, 424, 426/3, 427, 428, 429, 430, 431, 432/1, 432/2,
436/4, 436/6, 436/9, 437, 438/4, 439/4, 440/4, 441/5, 442/15, stanowiącej własność
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, służebnością przesyłu dotyczącą stacji
transformatorowych oraz linii kablowych SN na rzecz TAURON Dystrybucja Spółka
Akcyjna Oddział w Krakowie
nr: 94/VI/2015
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Krakowie, składającej
się z działek nr 8/12 i 9/4 obręb 35 jednostka ewidencyjna Podgórze odpłatną służebnością
przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
nr: 95/VI/2015
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Krakowie, składającej
się z działki nr 460/19 obręb 7 jednostka ewidencyjna Podgórze nieodpłatną służebnością
przejazdu i przechodu
nr: 96/VI/2015
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokali nr 2-22/8 i 2-22/9 wraz z udziałem w
działkach 173/5 i 173/6 w miejscowości Łazy, gmina Rzezawa objętych księgą wieczystą
TR1O/00097802/0
nr: 97/VI/2015
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nr 10 w budynku nr 4 przy placu gen.
Władysława Sikorskiego wraz z udziałem w działce nr 90 położonej w Krakowie obręb 61
Śródmieście, objętej księgą wieczystą KR1P/00012917/3
nr: 98/VI/2015
w sprawie: dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Polance Hallera i sąsiednich
miejscowościach, gmina Skawina na rzecz Podmiotu wybranego w trybie oferty publicznej
nr: 99/VI/2015
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie, składającej
się z działki nr 460/13 obręb 7 jednostka ewidencyjna Podgórze
nr: 100/VI/2015
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie, składającej
się z działek nr 171/5 i 172/10 obręb 7 jednostka ewidencyjna Podgórze.
nr: 101/VI/2015
w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie działań inwestycyjnych pn. „Budowa otwartych
obiektów sportowych na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego"

nr: 102/VI/2015
w sprawie: uchwalenia Regulaminu zarządzania własnością intelektualną oraz zasad
komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim
nr: 103/VI/2015
w sprawie: wyrażenia zgody na przekształcenie Centrum Innowacji, Transferu Technologii i
Rozwoju Uniwersytetu z jednostki organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej w
jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu Jagiellońskiego pod nazwą Centrum Transferu
Technologii CITTRU i zatwierdzenia Regulaminu Centrum Transferu Technologii CITTRU
30 września 2015 r.
nr: 104/IX/2015
w sprawie: akceptacji opinii prof. dr. hab. Jakuba Zakrzewskiego w sprawie nadania przez
Uniwersytet Warszawski tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Maciejowi
Lewensteinowi
nr: 105/IX/2015
w sprawie: zmiany uchwały nr 62/V/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 maja
2015 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 2016/2017
nr: 106/IX/2015
w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ na kierunku studiów neofilologia,
specjalności studiów: filologia angielska z językiem niemieckim na stacjonarnych studiach
drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2016/2017
nr: 107/IX/2015
w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ na kierunku studiów neofilologia,
specjalności studiów: filologia germańska z językiem angielskim na stacjonarnych studiach
drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2016/2017
nr: 108/IX/2015
w sprawie: zmiany uchwały nr 63/V/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 maja
2015 roku 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 2016/2017
nr: 109/IX/2015
w sprawie: zmiany uchwały nr 77/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24
czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie
Jagiellońskim

nr: 110/IX/2015
w sprawie: likwidacji na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ stacjonarnych i
niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku studiów informacja
naukowa i bibliotekoznawstwo, od roku akademickiego 2015/2016 z chwilą ich wygaśnięcia
nr: 111/IX/2015
w sprawie: zgłoszenia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego kandydatów na członków
Polskiej Komisji Akredytacyjnej (kadencja 2016-2019)
nr: 112/IX/2015
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego
nr: 113/IX/2015
w sprawie: przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń,
pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku
- Prawo o szkolnictwie wyższym
nr: 114/IX/2015
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. Kadry Naukowej i Konkursów
Profesorskich
nr: 115/IX/2015
w sprawie: zmian w Statucie Uniwersytetu Jagiellońskiego
nr: 116/IX/2015
w sprawie: zabezpieczenia przez Uniwersytet Jagielloński środków na realizację projektu
Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku UJ dla potrzeb Instytutu Psychologii,
składanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013
nr: 117/IX/2015
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie nieodpłatną służebnością
przesyłu w zakresie sieci cieplnej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 166/3 i
nr 166/4 obr. 59 jedn. ewid. Podgórze na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej S.A. Krakowie
nr: 118/IX/2015
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie nieodpłatną służebnością
przesyłu w zakresie sieci cieplnej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 12/8 obr. 52
jedn. ewid. Śródmieście na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
Krakowie

28 października 2015 r.
nr: 119/X/2015
w sprawie: zmiany uchwały nr 52/II/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26
lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu Stypendialnego im.
Bohdana Łysiaka
nr: 120/X/2015
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego
nr: 121/X/2015
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. Kadry Naukowej i Konkursów
Profesorskich
nr: 122/X/2015
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 przedstawicieli studentów
nr: 123/X/2015
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
nr: 124/X/2015
w sprawie: zatwierdzenia przedstawicieli studentów w Radzie Fundacji Studentów i
Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak"
nr: 125/X/2015
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: 126/X/2015
w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
nr: 127/X/2015
w sprawie: zmian w Statucie Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

25 listopada 2015 r.
nr: 128/XI/2015
w sprawie: umieszczenia na dziedzińcu Collegium Iuridicum UJ tablicy pamiątkowej
poświęconej Igorowi Mitorajowi
nr: 129/XI/2015
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego
nr: 130/XI/2015
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania rocznego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za
rok 2014
nr: 131/XI/2015
w sprawie: stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Doktorantów –
Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie
wyższym i Statutem Uniwersytetu Jagiellońskiego
nr: 132/XI/2015
w sprawie: zmiany uchwały nr 5/I/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28
stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Nagrody imienia Włodzimierza Mlaka i Zdzisława
Opiala oraz zatwierdzenia jej regulaminu
nr: 133/XI/2015
w sprawie: wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu
Jagiellońskiego za rok 2015
nr: 134/XI/2015
w sprawie: zabezpieczenia przez Uniwersytet Jagielloński środków na realizację projektu
„HOLENDERKA - Ochrona rzadkich gatunków roślin ex situ poprzez remont szklarni
„Holenderka" oraz przebudowę ścieżek edukacji przyrodniczej na terenie Ogrodu
Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego", składanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
nr: 135/XI/2015
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej w Krakowie,
jednostka ewidencyjna Śródmieście, obręb 62, składającej się z działek o nr 27/8, 27/13,
stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, służebnością przesyłu
dotyczącą stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN na rzecz TAURON Dystrybucja
Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie

16 grudnia 2015 r.
nr: 136/XII/2015
w sprawie: zmiany uchwały nr 63/V/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 maja
2015 roku 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 2016/2017
nr: 137/XII/2015
w sprawie: stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Doktorantów –
Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie
wyższym i Statutem Uniwersytetu Jagiellońskiego
nr: 138/XII/2015
w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Larry'emu McLerranowi
nr: 139/XII/2015
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora
nadzwyczajnego
nr: 140/XII/2015
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
nr: 141/XII/2015
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. Kadry Naukowej i Konkursów
Profesorskich
nr: 142/XII/2015
w sprawie: zgłoszenia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego kandydata na członka
Polskiej Komisji Akredytacyjnej (kadencja 2016-2019)
nr: 143/XII/2015
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Małopolskiego Centrum Biotechnologii
nr: 144/XII/2015
w sprawie: zmiany nazwy Centrum Promieniowania Synchrotronowego na Narodowe
Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oraz przyjęcia Regulaminu
Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS

