
Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Rok 2016 

 

W 2016 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: 

 

27 stycznia 2016 roku 

 

nr: 1/I/2016 

w sprawie: utworzenia na Wydziale Polonistyki UJ na kierunku studiów filologia polska, 

specjalności studiów: „przekładoznawstwo literacko-kulturowe" na stacjonarnych studiach 

drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2016/2017 

 

nr: 2/I/2016 

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

specjalności studiów: „przekład literacki" na stacjonarnych studiach drugiego stopnia 

o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2016/2017 

 

nr: 3/I/2016 

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

studiów psychologia, specjalności studiów: „neuropsychologia i neurokognitywistyka" na 

stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym, od roku 

akademickiego 2016/2017 

 

nr: 4/I/2016 

w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów psychologia na jednolitych 

studiach magisterskich o profilu praktycznym, prowadzonego na Wydziale Zarządzania 

i Komunikacji Społecznej UJ 

 

nr: 5/I/2016 

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

studiów zarządzanie, specjalności studiów: „Business and Finance Management" na 

stacjonarnych studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku 

akademickiego 2016/2017 

 



nr: 6/I/2016 

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

kierunku studiów kulturoznawstwo, specjalności studiów: „Studia polskoukraińskie. 

Perspektywa europejska.", na stacjonarnych studiach drugiego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2016/2017 

 

nr: 7/I/2016 

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

kierunku studiów: studia azjatyckie, specjalności: „studia dalekowschodnie" na 

niestacjonarnych studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku 

akademickiego 2016/2017 

 

nr: 8/I/2016 

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

kierunku studiów: studia azjatyckie, specjalności: „Asia-Europe Relations: Exploring 

Business Opportunities" na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2016/2017 

 

nr: 9/I/2016 

w sprawie: utworzenia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ stacjonarnych 

studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów bioinformatyka 

z biofizyką stosowaną, od roku akademickiego 2016/2017 oraz wprowadzenia efektów 

kształcenia dla tego kierunku studiów 

 

nr: 10/I/2016 

w sprawie: zasad organizacji, prowadzenia i zaliczania wykładów Artes Liberales 

prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim dla ogółu studentów jednolitych studiów 

magisterskich, studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia 

 

nr: 11/I/2016 

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

trzeciego stopnia, w tym limitów przyjęć w roku akademickim 2016/2017 



nr: 12/I/2016 

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: 13/I/2016 

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: 14/I/2016 

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

Yukihiro Ozaki 

 

nr: 15/I/2016 

w sprawie: akceptacji opinii prof. dr. hab. Bogdana Szlachty w sprawie nadania przez 

Uniwersytet Wrocławski tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Adriano 

Giovannelliemu 

 

nr: 16/I/2016 

w sprawie: akceptacji opinii prof. dr hab. Magdaleny Popiel w sprawie nadania przez 

Uniwersytet Śląski tytułu doktora honoris causa Pani Profesor Marii Delaperrière 

 

nr: 17/I/2016 

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego 

 

nr: 18/I/2016 

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. Odznaczeń i Nagród 



nr: 19/I/2016 

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków 

 

nr: 20/I/2016 

w sprawie: zmian w Statucie Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie 

 

nr: 21/I/2016 

w sprawie: ustalenia prowizorium budżetowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2016 rok 

(łącznie z Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum) 

 

24 lutego 2016 roku 

 

nr: 22/II/2016 

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

Uniwersytet Warszawski tytułu doktora honoris causa Panu Doktorowi Siergiejowi 

Kowalowowi 

 

nr: 23/II/2016 

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

Uniwersytet Warszawski tytułu doktora honoris causa Pani Profesor Ewie Łętowskiej 

 

nr: 24/II/2016 

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego 

 

nr: 25/II/2016 

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Jagielloński do spółki pod 

nazwą South Poland Cleantech Cluster sp. z o.o. poprzez nabycie i objęcie w tej spółce 

udziału 

 

nr: 26/II/2016 

w sprawie: siedziby Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 



nr: 27/II/2016 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości położonej 

w Krakowie, składającej się z działek nr 75/5 i 166/3 obręb 38 jednostka ewidencyjna 

Podgórze 

 

nr: 28/II/2016 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej, 

położonej w Woli Michowej, gmina Komańcza, składającej się z działki nr 53/7 

 

nr: 29/II/2016 

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 162 obr. 2 

jedn. ewid. Śródmieście na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. 

Krakowie 

 

nr: 30/II/2016 

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

pomieszczeń na parterze (cała część wschodnia i zachodnia budynku) na potrzeby prosektury 

i pracowni histologicznej w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Collegium Medicum UJ 

przy ul. Kopernika 12 w Krakowie w celu dostosowania przestarzałej bazy dydaktycznej do 

obecnie obowiązujących przepisów" 

 

nr: 31/II/2016 

w sprawie: odrzucenia spadku po Pani Janinie Morelowskiej 

 

23 marca 2016 roku 

 

nr: 32/III/2016 

w sprawie: zatwierdzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim uczelnianego wzoru dyplomu 

ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie dla absolwentów 

kierunku weterynaria 

 



nr: 33/III/2016 

w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego na 

rok akademicki 2016/2017 

 

nr: 34/III/2016 

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: 35/III/2016 

w sprawie: zmiany uchwały nr 11/I/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 stycznia 

2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok 

studiów trzeciego stopnia, w tym limitów przyjęć w roku akademickim 2016/2017 

 

nr: 36/III/2016 

w sprawie: akceptacji opinii prof. dr hab. Renaty Przybylskiej w sprawie nadania przez 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie tytułu doktora 

honoris causa Panu Profesorowi Bogdanowi Walczakowi 

 

nr: 37/III/2016 

w sprawie: umieszczenia w budynku Collegium Wróblewskiego przy ul. Olszewskiego 2 

tablicy pamiątkowej upamiętniającej osobę i działalność Profesora Karola Olszewskiego 

 

nr: 38/III/2016 

w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie utworzenia Wydziału Geografii i Geologii UJ 

 

nr: 39/III/2016 

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego 

 

nr: 40/III/2016 

w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego na rok akademicki 2016/2017, warunków jego 

obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych 

 



nr: 41/III/2016 

w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani dr inż. Gabrieli Konopki-Cupiał na stanowisko 

dyrektora Centrum Transferu Technologii CITTRU 

 

nr: 42/III/2016 

w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej zlecenia 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu 

wykonania zadania w dziedzinie nauczania 

 

nr: 43/III/2016 

w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej zlecenia 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu 

wykonania zadania w dziedzinie nauczania 

 

nr: 44/III/2016 

w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej zlecenia 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu 

wykonania zadania w dziedzinie nauczania 

 

nr: 45/III/2016 

w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej zlecenia 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu 

wykonania zadania w dziedzinie nauczania 

 

nr: 46/III/2016 

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

rok 2015 w układzie wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

nr: 47/III/2016 

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UJ CM na rok 2015 

 



27 kwietnia 2016 roku 

 

nr: 48/IV/2016 

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

jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim 

 

nr: 49/IV/2016 

w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Pani Profesor 

Marii Delaperrière 

 

nr: 50/IV/2016 

w sprawie: przyznania odznaki Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Panu 

Profesorowi Stéphane'owi Pellerin 

 

nr: 51/IV/2016 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego 

 

nr: 52/IV/2016 

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: 53/IV/2016 

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 307/10 zabudowanej budynkiem, 

położonej w miejscowości Polanka Hallera, gmina Skawina, województwo małopolskie 

 

nr: 54/IV/2016 

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 16 (szesnastu) działek niezabudowanych, 

położonych w miejscowości Polanka Hallera, gmina Skawina, województwo małopolskie 

 



nr: 55/IV/2016 

w sprawie: zmiany Uchwały nr 29/II/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. 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 162 obr. 2 jedn. ewid. Śródmieście na rzecz 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie 

 

25 maja 2016 roku 

 

nr: 56/V/2016 

w sprawie: zmiany nazwy specjalności na kierunku studiów geografia, prowadzonej na 

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

z: gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny na: rozwój lokalny i regionalny, od roku 

akademickiego 2016/2017 

 

nr: 57/V/2016 

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

Wydziale Filologicznym UJ na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia 

z: filologia ukraińska na: filologia ukraińska z językiem rosyjskim, od roku akademickiego 

2017/2018 

 

nr: 58/V/2016 

w sprawie: likwidacji na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ na kierunku studiów 

informatyka, specjalność studiów: informatyka teoretyczna; inżynieria oprogramowania; 

informatyka stosowana; modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie na stacjonarnych 

studiach pierwszego stopnia, od roku akademickiego 2016/2017 z chwilą ich wygaśnięcia 

 

nr: 59/V/2016 

w sprawie: zmiany profilu i efektów kształcenia dla kierunku studiów polityka społeczna na 

pierwszym stopniu studiów prowadzonego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji 

Społecznej UJ, od roku akademickiego 2017/2018 

 



nr: 60/V/2016 

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 2017/2018 

 

nr: 61/V/2016 

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

pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2017/2018 

 

nr: 62/V/2016 

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: 63/V/2016 

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: 64/V/2016 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego 

 

nr: 65/V/2016 

w sprawie: zmian w Statucie Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie dotyczącym określenia 

dodatkowych wymagań dla kandydatów na stanowiska starszego kustosza dyplomowanego, 

starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza dyplomowanego, dokumentalisty 

dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, 

asystenta bibliotecznego oraz asystenta dokumentacji i informacji naukowej 



nr: 66/V/2016 

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: 67/V/2016 

w sprawie: zmiany uchwały nr 68/IV/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 

kwietnia 2013 r. w sprawie wzorów dyplomu doktora habilitowanego wydawanego przez 

Uniwersytet Jagielloński osobom, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego 

według dotychczasowej procedury 

 

nr: 68/V/2016 

w sprawie: zapewnienia przez Uniwersytet Jagielloński środków na pokrycie wkładu 

własnego projektu składanego w ramach Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie 

ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych dofinansowanego ze 

środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

 

nr: 69/V/2016 

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez Collegium Medicum) za 2015 rok w układzie wymaganym 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

nr: 70/V/2016 

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum za rok 2015 

 

nr: 71/V/2016 

w sprawie: zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego UJ za 2015 rok 

i zadysponowania łącznym wynikiem finansowym UJ za 2015 rok 

 

nr: 72/V/2016 

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

finansowym UJ za 2015 rok 



nr: 73/V/2016 

w sprawie: przebudowy oraz modernizacji budynku Dużego Paderevianum przy al. 

Mickiewicza 9 w Krakowie 

 

29 czerwca 2016 roku 

 

nr: 74/VI/2016 

w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 

stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów 

migracje międzynarodowe, od roku akademickiego 2017/2018 oraz wprowadzenia efektów 

kształcenia dla tego kierunku studiów 

 

nr: 75/VI/2016 

w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 

stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów 

European Studies o specjalności European Politics and Society in a Global Context, od roku 

akademickiego 2017/2018 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów 

 

nr: 76/VI/2016 

w sprawie: zatwierdzenia przedstawiciela studentów w Radzie Fundacji Studentów 

i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak" 

 

nr: 77/VI/2016 

w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Yukihiro Ozaki 

 

nr: 78/VI/2016 

w sprawie: nadania charakteru uczelnianego uroczystości odnowienia po pięćdziesięciu 

latach doktoratu Pana doktora habilitowanego Michała Pułaskiego 

 

nr: 79/VI/2016 

w sprawie: umieszczenia w budynku Collegium Novum tablicy pamiątkowej poświęconej 

Profesorowi Józefowi Gierowskiemu 

 



nr: 80/VI/2016 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego 

 

nr: 81/VI/2016 

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: 82/VI/2016 

w sprawie: zmiany uchwały nr 76/IV/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 

kwietnia 2013 r. w sprawie dodatków do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych 

w Uniwersytecie Jagiellońskim 

 

nr: 83/VI/2016 

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

CM) na rok 2016 w układzie wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

nr: 84/VI/2016 

w sprawie: zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – 

Collegium Medicum na rok 2016 

 

nr: 85/VI/2016 

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

parkingów naziemnych" ze środków programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia 

Odnowienia UJ" – zadanie „Infrastruktura" 

 

nr: 86/VI/2016 

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

systemu retencji wód opadowych" ze środków programu wieloletniego „Budowa Kampusu 

600-lecia Odnowienia UJ" – zadanie „Infrastruktura" 

 



nr: 87/VI/2016 

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

jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 12, składającej się z działek o nr 276/34, 276/37 

stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, służebnością przesyłu 

dotyczącą stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN i NN na rzecz TAURON 

Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie 

 

nr: 88/VI/2016 

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

jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 12, składającej się z działek o nr 285/4, 285/5, 305/8, 

stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, służebnością przesyłu 

dotyczącą linii kablowych SN i NN na rzecz TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział 

w Krakowie 

 

28 września 2016 roku 

 

nr: 89/IX/2016 

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

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie tytułu doktora honoris causa Pani Profesor 

Teresie Łoś-Nowak 

 

nr: 90/IX/2016 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego 

 

nr: 91/IX/2016 

w sprawie: powołania stałych senackich komisji na kadencję 2016-2020 

 

nr: 92/IX/2016 

w sprawie: składu stałych senackich komisji na kadencję 2016-2020 



nr: 93/IX/2016 

w sprawie: zmiany regulaminów niektórych jednostek pozawydziałowych 

i międzywydziałowych oraz zmiany Regulaminu Centrum Rozwoju Systemów 

Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

nr: 94/IX/2016 

w sprawie: zatwierdzenia członka Rady Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego „Bratniak” oraz zmiany uchwały nr 107/XI/2012 Senatu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia składu Rady Fundacji 

Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK” 

 

nr: 95/IX/2016 

w sprawie: zmiany uchwały nr 40/III/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 

marca 2016 roku w sprawie ustalania pensum dydaktycznego na rok akademicki 2016/2017, 

warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych 

 

nr: 96/IX/2016 

w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska drugiego zastępcy dyrektora Instytutu 

Botaniki Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ 

 

nr: 97/IX/2016 

w sprawie: utworzenia Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 

przyjęcia Regulaminu Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

nr: 98/IX/2016 

w sprawie: zmian w składzie 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: 99/IX/2016 

w sprawie: utworzenia Funduszu Stypendialnego Ad Polonos oraz przyjęcia Regulaminu 

Funduszu Stypendialnego Ad Polonos 



26 października 2016 roku 

 

nr: 100/X/2016 

w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego 

i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

 

nr: 101/X/2016 

w sprawie: zmiany uchwały nr 18/II/2015 Senatu UJ z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie 

efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, 

pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim 

 

nr: 102/X/2016 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego 

 

nr: 103/X/2016 

w sprawie: powołania członków komisji dyscyplinarnych i odwoławczych komisji 

dyscyplinarnych na kadencję 2016-2020 

 

nr: 104/X/2016 

w sprawie: powołania członków Rady Centrum Uniwersyteckiego Centrum Medycyny 

Weterynaryjnej UJ-UR, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego 

Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR 

 

nr: 105/X/2016 

w sprawie: zatwierdzenia przedstawicieli studentów w Radzie Fundacji Studentów 

i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK” oraz zmiany uchwały nr 

107/XI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie 

zatwierdzenia składu Rady Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 

„BRATNIAK” 



nr: 106/X/2016 

w sprawie: zmiany regulaminów Biblioteki Jagiellońskiej, Centrum Zdalnego Nauczania, 

Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Studium Pedagogicznego UJ 

 

nr: 107/X/2016 

w sprawie: wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego za rok 2016 

 

nr: 108/X/2016 

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

Collegium Medicum w Krakowie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 162 obr. 2 

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

Radziwiłłowskiej, na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Krakowie 

 

nr: 109/X/2016 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat części działki nr 

24 obręb 63 jedn. ewid. Śródmieście obj. kw nr KR1P/00127336/5 o powierzchni 2.741 m2 

od strony ul. Grzegórzeckiej na rzecz Pani Marzeny Bielec z przeznaczeniem na 

ogólnodostępny parking samochodowy 

 

30 listopada 2016 roku 

 

nr: 110/XI/2016 

w sprawie: zmiany uchwały nr 50/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 

kwietnia 2015 roku 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: 111/XI/2016 

w sprawie: zmiany uchwały nr 60/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 maja 

2016 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 2017/2018



nr: 112/XI/2016 

w sprawie: zmiany uchwały nr 61/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 maja 

2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów 

przyjęć na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale 

Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2017/2018 

 

nr: 113/XI/2016 

w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Pani Profesor Marii Delaperrière 

 

nr: 114/XI/2016 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego 

 

nr: 115/XI/2016 

w sprawie: organizacji przez Uniwersytet Jagielloński Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie 

Jagiellońskim 

 

nr: 116/XI/2016 

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania rocznego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za 

rok 2015 

 

nr: 117/XI/2016 

w sprawie: nadania sali wykładowej Katedry Ginekologii i Położnictwa Wydziału 

Lekarskiego UJ CM imienia Profesora Stefana Schwarza 

 

nr: 118/XI/2016 

w sprawie: umieszczenia tablicy pamiątkowej na budynku przy ul. Czystej 18 w Krakowie 

 

nr: 119/XI/2016 

w sprawie: zmiany uchwały nr 92/IX/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 

września 2016 roku w sprawie składu stałych senackich komisji na kadencję 2016-2020 

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



nr: 120/XI/2016 

w sprawie: zmiany uchwały nr 103/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 

października 2016 roku w sprawie powołania członków komisji dyscyplinarnych 

i odwoławczych komisji dyscyplinarnych na kadencję 2016-2020 w zakresie dotyczącym 

członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich 

 

nr: 121/XI/2016 

w sprawie: zmiany uchwały nr 156/XI/2014 Senatu UJ z dnia 26 listopada 2014 roku 

w sprawie powołania przedstawicieli Senatu UJ do rad społecznych uniwersyteckich 

podmiotów leczniczych (z późn. zm). 

 

21 grudnia 2016 roku 

 

nr: 122/XII/2016 

w sprawie:  zmiany uchwały nr 60/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 maja 

2016 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 2017/2018 

 

nr: 123/XII/2016 

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

Hansowi-Rudolfowi Tinnenbergowi 

 

nr: 124/XII/2016 

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

Jacques’owi Leroy 

 

nr: 125/XII/2016 

w sprawie:  nadania charakteru uczelnianego uroczystości odnowienia po pięćdziesięciu 

latach doktoratu Pani Profesor Anny Marchlewskiej-Koj 

 

nr: 126/XII/2016 

w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pana prof. dr. hab. Krzysztofa Ożoga do pełnienia 

funkcji dyrektora Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego 



nr: 127/XII/2016 

w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pana prof. dr. hab. Krzysztofa Stopki do pełnienia 

funkcji dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

nr: 128/XII/2016 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego 

 

nr: 129/XII/2016 

w sprawie: zmiany uchwały nr 103/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 

października 2016 roku w sprawie powołania członków komisji dyscyplinarnych 

i odwoławczych komisji dyscyplinarnych na kadencję 2016-2020 w zakresie dotyczącym 

członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich 

 

nr: 130/XII/2016 

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: 131/XII/2016 

w sprawie: ustalenia prowizorium budżetowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2017 rok 

(łącznie z Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum) 

 

nr: 132/XII/2016 

w sprawie:  zabezpieczenia przez Uniwersytet Jagielloński środków na realizację projektu 

„Przebudowa i rozbudowa szklarni nr 5 i zimownika stanowiącej część kompleksu szklarni 

„Victoria” w Ogrodzie Botanicznym UJ”, składanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 



nr: 133/XII/2016 

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie, składającej 

się z działki nr 6/7 obręb 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza objętej księgą wieczystą nr 

KR1P/00480221/8 zabudowanej Domem Studenckim UJ CM przy ul. Racławickiej 9a oraz 

działki nr 6/9 obręb 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza objętej księgą wieczystą 

nr KR1P/00334775/8  

 

nr: 134/XII/2016 

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej udzielenia odnawialnego kredytu w rachunku 

bieżącym w związku z realizacją inwestycji budowa nowej Siedziby Szpitala 

Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium 

Medicum i wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową albo złożenia 

oświadczenia o poddaniu się egzekucji 

 

nr: 135/XII/2016 

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej 

w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 7 składającej się z działek 410/35, 

442/15, 441/5, 440/4, 439/4, 438/4, 436/6, 436/4, 436/9, 435/6, stanowiącej własność 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, służebnością przesyłu na rzecz Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie 

 

nr: 136/XII/2016 

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości ozn. jako działka nr 

165 obr. 59  jedn. ewid. Podgórze obj. kw KR1P/00333486/8 i działka nr 82/2 obr. 59 

jedn. ewid. Podgórze obj. KR1P/00499375/8 stanowiących własność Uniwersytetu 

Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie służebnością przesyłu na rzecz 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. Krakowie 


