Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok 2017
W 2017 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały:

10 stycznia 2017 roku

nr: 1/I/2017
w sprawie: poszanowania ładu demokratycznego w Polsce

25 stycznia 2017 roku

nr: 2/I/2017
w sprawie: dodatkowych efektów kształcenia dla kierunku lekarskiego na jednolitych
studiach magisterskich

nr: 3/I/2017
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów
trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018

nr: 4/I/2017
w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi
Josephowi Schatzkerowi

nr: 5/I/2017
w sprawie: akceptacji recenzji prof. dr. hab. Pawła Kościelniaka w sprawie nadania przez
Uniwersytet w Białymstoku tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Adamowi
Hulanickiemu

nr: 6/I/2017
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora
nadzwyczajnego

nr: 7/I/2017
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: 8/I/2017
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 Studentów

nr: 9/I/2017
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki
zabudowanej o nr 307/29 i działki niezabudowanej o nr 307/30, położonych w miejscowości
Polanka Hallera, gmina Skawina, województwo małopolskie

22 lutego 2017 roku

nr: 10/II/2017
w sprawie: likwidacji na Wydziale Filologicznym UJ na kierunku studiów neofilologia,
specjalności studiów: „filologia w zakresie języka hiszpańskiego” na niestacjonarnych
studiach pierwszego stopnia, od roku akademickiego 2017/2018 z chwilą jej wygaśnięcia

nr: 11/II/2017
w sprawie: utworzenia na Wydziale Polonistyki UJ na kierunku studiów język polski
w komunikacji społecznej, specjalności studiów: „retoryka stosowana” na stacjonarnych
studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2017/2018

nr: 12/II/2017
w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów
„dziennikarstwo i komunikacja społeczna”, od roku akademickiego 2017/2018

nr: 13/II/2017
w sprawie: zmiany od roku akademickiego 2017/2018 profilu i efektów kształcenia dla
kierunku studiów „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” na drugim stopniu studiów,
prowadzonego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

nr: 14/II/2017
w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ stacjonarnych
studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów „zarządzanie
publiczne”, od roku akademickiego 2017/2018 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla
tego kierunku studiów

nr: 15/II/2017
w sprawie: utworzenia na Wydziale Historycznym UJ stacjonarnych studiów pierwszego
stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów „Studies in Central and Eastern
Europe: Histories, Cultures and Societies”, od roku akademickiego 2017/2018 oraz
wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

nr: 16/II/2017
w sprawie: zmiany uchwały nr 99/IX/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28
września 2016 r. oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Funduszu Stypendialnego Ad
Polonos

nr: 17/II/2017
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora

nr: 18/II/2017
w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie podziału Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ

nr: 19/II/2017
w sprawie: powołania członków Rady Bibliotecznej, o których mowa w § 70 ust. 1 pkt 5, 6, 7
i 8 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, na kadencję 2016-2020

nr: 20/II/2017
w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez CM) na
rok 2016 w układzie wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

nr: 21/II/2017
w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego –
Collegium Medicum na rok 2016

nr: 22/II/2017
w sprawie: przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń

nr: 23/II/2017
w sprawie: zmiany uchwały nr 28/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28
maja 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
akademickich oraz zmiany uchwały nr 29/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia
28 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród pracownikom
niebędącym nauczycielami akademickimi

nr: 24/II/2017
w sprawie: zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym dla
pracownika naukowo-dydaktycznego ¼, a dla pracownika dydaktycznego ½ pensum

nr: 25/II/2017
w sprawie: udzielenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i ul. Medycznej 9 w Krakowie”

nr: 26/II/2017
w sprawie: udzielenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wydzielenie
stref pożarowych w budynku Collegium Medicum UJ przy ul. Grzegórzeckiej 16
w Krakowie”

nr: 27/II/2017
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ozn. jako działka nr 165 obr. 59
jedn. ewid. Podgórze obj. kw KR1P/00333486/8 jedn. ewid. Podgórze stanowiącej własność
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie nieodpłatną służebnością
przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

nr: 28/II/2017
w sprawie: zmiany Uchwały nr 29/II/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. zmienionej Uchwałą nr
55/IV/2016 z dnia 27 kwietnia 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 w zakresie załącznika mapowego

nr: 29/II/2017
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 23 obr. 63
jedn. ewid. Śródmieście na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
Krakowie

29 marca 2017 roku

nr: 30/III/2017
w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ na kierunku studiów neofilologia,
specjalności studiów: „filologia orientalna – sinologia” na stacjonarnych studiach drugiego
stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2017/2018

nr: 31/III/2017
w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ na kierunku studiów neofilologia,
specjalności studiów: „filologia angielska z językiem niemieckim” na niestacjonarnych
studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2017/2018

nr: 32/III/2017
w sprawie: utworzenia na Wydziale Polonistyki UJ na kierunku studiów język polski
w komunikacji społecznej, specjalności studiów: „logopedia” na stacjonarnych studiach
drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2017/2018

nr: 33/III/2017
w sprawie: utworzenia na Wydziale Historycznym UJ na kierunku studiów historia sztuki,
specjalności studiów: „ochrona dóbr kultury” na stacjonarnych studiach drugiego stopnia
o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2017/2018

nr: 34/III/2017
w sprawie: utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ na kierunku studiów
informatyka, specjalności studiów: „nauczanie maszynowe” na stacjonarnych studiach
drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2017/2018

nr: 35/III/2017
w sprawie: likwidacji na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ na
kierunku studiów kulturoznawstwo, specjalności studiów: „rosjoznawstwo” na stacjonarnych
i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, od roku akademickiego 2017/2018 z chwilą
jej wygaśnięcia

nr: 36/III/2017
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów
„rosjoznawstwo”, od roku akademickiego 2017/2018 oraz wprowadzenia efektów kształcenia
dla tego kierunku studiów

nr: 37/III/2017
w sprawie: utworzenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM stacjonarnych jednolitych
studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku studiów „fizjoterapia”, od roku
akademickiego 2017/2018 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

nr: 38/III/2017
w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

nr: 39/III/2017
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: 40/III/2017
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: 41/III/2017
w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku
akademickim 2017/2018 oraz zmiany uchwały nr 3/I/2017 Senatu Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 25 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków
i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018

nr: 42/III/2017
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: 43/III/2017
w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego na
rok akademicki 2017/2018

nr: 44/III/2017
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora
nadzwyczajnego

nr: 45/III/2017
w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego na rok akademicki 2017/2018, warunków jego
obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych

nr: 46/III/2017
w

sprawie:

zaopiniowania

wniosku

Rady

Medycznego

Centrum

Kształcenia

Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego o powołanie dr hab. n. med. Barbary
Gryglewskiej, prof. UJ na stanowisko dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia
Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2017-2021

nr: 47/III/2017
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. Finansowania Badań Naukowych
i Współpracy Międzynarodowej

nr: 48/III/2017
w sprawie: stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu
Jagiellońskiego

nr: 49/III/2017
w sprawie: siedziby jednostek Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz
źródeł finansowania jej remontu

nr: 50/III/2017
w sprawie: zmiany uchwały 26/II/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 lutego
2016 roku w sprawie siedziby Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego

nr: 51/III/2017
w sprawie: zmiany uchwały nr 9/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25
stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości składającej się
z działki zabudowanej o nr 307/29 i działki niezabudowanej o nr 307/30, położonych
w miejscowości Polanka Hallera, gmina Skawina, województwo małopolskie

nr: 52/III/2017
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

26 kwietnia 2017 roku

nr: 53/IV/2017
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały nr 45/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia
2015 r. w sprawie Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

nr: 54/IV/2017
w sprawie: zmiany uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29
kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich oraz ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia
2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich

nr: 55/IV/2017
w sprawie: likwidacji na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ na kierunku
studiów

zarządzanie,

specjalności

studiów:

„zarządzanie

w

sektorze

publicznym

i pozarządowym” na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, od roku
akademickiego 2017/2018 z chwilą jej wygaśnięcia

nr: 56/IV/2017
w sprawie: ustalenia kryteriów kwalifikacji i limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych
studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauki biologiczne w dyscyplinach biologia oraz
ekologia pod nazwą „PhD Programme in Biology” w roku akademickim 2017/2018

nr: 57/IV/2017
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora
nadzwyczajnego

nr: 58/IV/2017
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. Odznaczeń i Nagród

nr: 59/IV/2017
w sprawie: zmiany Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego

nr: 60/IV/2017
w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego

nr: 61/IV/2017
w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez CM) na
rok 2016 w układzie wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

nr: 62/IV/2017
w sprawie: udzielenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa
i przebudowa budynku przy ul. Medycznej 7 w Krakowie w celu dostosowania pomieszczeń
na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego –
Collegium Medicum w Krakowie”

nr: 63/IV/2017
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej udzielenia Uniwersytetowi Jagiellońskiemu –
Collegium

Medicum

nieodnawialnego

kredytu

inwestycyjnego

przeznaczonego

na

finansowanie/refinansowanie do 100% nakładów brutto ponoszonych przez Uniwersytet
Jagielloński – Collegium Medicum w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn.
„Rozbudowa i przebudowa budynku przy ulicy Medycznej 7 w Krakowie w celu
dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie” 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

31 maja 2017 roku

nr: 64/V/2017
w sprawie: zmiany uchwały nr 58/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23
maja 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich z późn. zm.
oraz

ogłoszenia

tekstu

jednolitego

uchwały

nr

58/V/2012

Senatu

Uniwersytetu

Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach
doktoranckich

nr: 65/V/2017
w sprawie: likwidacji na Wydziale Polonistyki UJ specjalności nauczycielskiej na kierunku
studiów filologia polska na niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia, od roku
akademickiego 2017/2018 z chwilą jej wygaśnięcia

nr: 66/V/2017
w sprawie: likwidacji na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ kierunku studiów biologia
i geologia wraz ze specjalnością ochrona przyrody na stacjonarnych studiach pierwszego
i drugiego stopnia, od roku akademickiego 2017/2018 z chwilą ich wygaśnięcia

nr: 67/V/2017
w sprawie: likwidacji na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ kierunku studiów biologia
i geografia na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia oraz kierunku studiów biologia
i geografia

wraz

ze

specjalnościami:

biologia

środowiskowa;

systemy

informacji

geograficznej; geografia fizyczna na stacjonarnych studiach drugiego stopnia, od roku
akademickiego 2017/2018 z chwilą ich wygaśnięcia

nr: 68/V/2017
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich
oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

nr: 69/V/2017
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 2018/2019

nr: 70/V/2017
w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad
stopnia centralnego i laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich,
począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019

nr: 71/V/2017
w sprawie: zmiany uchwały nr 43/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca
2017 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
na rok akademicki 2017/2018

nr: 72/V/2017
w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Hansowi-Rudolfowi
Tinnebergowi

nr: 73/V/2017
w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Josephowi Schatzkerowi

nr: 74/V/2017
w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Jacques’owi Leroy

nr: 75/V/2017
w sprawie: przyznania medalu Merentibus Panu Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi

nr: 76/V/2017
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora
nadzwyczajnego

nr: 77/V/2017
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

nr: 78/V/2017
w sprawie: zmiany Regulaminu Biblioteki Jagiellońskiej

nr: 79/V/2017
w sprawie: stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Doktorantów –
Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie
wyższym i Statutem Uniwersytetu Jagiellońskiego

nr: 80/V/2017
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez Collegium Medicum) za 2016 rok w formie wymaganej
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

nr: 81/V/2017
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum za rok 2016

nr: 82/V/2017
w sprawie: zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego UJ za 2016 rok
i zadysponowania łącznym wynikiem finansowym UJ za 2016 rok

28 czerwca 2017 roku

nr: 83/VI/2017
w sprawie: zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego
stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, wzoru świadectwa
ukończenia

studiów

podyplomowych

oraz

wzoru

świadectwa

ukończenia

kursu

dokształcającego na Uniwersytecie Jagiellońskim

nr: 84/VI/2017
w sprawie: zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia jednolitych studiów
magisterskich prowadzonych wspólnie dla absolwentów kierunku weterynaria

nr: 85/VI/2017
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: 86/VI/2017
w sprawie: przyjęcia od roku akademickiego 2017/2018 profilu ogólnoakademickiego dla
kierunku studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonego na Wydziale
Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ na drugim stopniu studiów oraz wprowadzenia
efektów kształcenia dla tego profilu

nr: 87/VI/2017
w sprawie: zniesienia kierunków oraz specjalności studiów, od roku akademickiego
2017/2018

nr: 88/VI/2017
w sprawie: zniesienia na Wydziale Filologicznym UJ na kierunku studiów neofilologia
specjalności studiów: filologia w zakresie języka włoskiego na niestacjonarnych studiach
pierwszego stopnia oraz języki i kultura krajów romańskich na stacjonarnych studiach
drugiego stopnia, od roku akademickiego 2016/2017 z chwilą ich wygaśnięcia

nr: 89/VI/2017
w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów religioznawstwo –
interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata na pierwszym stopniu studiów
o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego na Wydziale Filozoficznym UJ

nr: 90/VI/2017
w sprawie: uzupełnienia efektów kształcenia dla kierunków studiów: Ecology and Evolution
na drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim; European Studies na pierwszym
stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim; International Relations and Area Studies na
pierwszym stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim

nr: 91/VI/2017
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora
nadzwyczajnego

nr: 92/VI/2017
w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej zlecenia
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn. „Programiści Przyszłości 2.0”

nr: 93/VI/2017
w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej zlecenia
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn. „Zrozumieć i przezwyciężyć konflikt –
alternatywne metody rozwiązywania Konfliktu”

nr: 94/VI/2017
w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej zlecenia
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn. „Prezentacja wyników opisujących wpływ
oksygenazy hemowej-1 i Gkwadrupleksów na stabilność genomową w ostrych białaczkach
szpikowych”

nr: 95/VI/2017
w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej zlecenia
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
wykonania zadania w dziedzinie nauczania pt. „Morfometria ludzkich zastawek serca:
aortalnej, pnia płucnego i ujść przedsionkowo-komorowych. Anatomiczne podłoże dla
operacyjnych i małoinwazyjnych technik leczenia wad zastawkowych serca”

nr: 96/VI/2017
w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej zlecenia
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
wykonania zadania w dziedzinie nauczania pt. „Druk 3D modeli wątroby w planowaniu
przedoperacyjnym u chorych poddawanych laparoskopowym resekcjom guzów wątroby –
ocena krótkoterminowych wyników leczenia”

nr: 97/VI/2017
w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej zlecenia
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
wykonania zadania w dziedzinie nauczania pt. „Zastosowanie technologii druku
trójwymiarowego

i

otwartych

platform

cyfrowych

do

konstrukcji

uniwersalnego

spektrofotometru użytecznego w obszarach utrudnionej opieki medycznej”

nr: 98/VI/2017
w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej zlecenia
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
wykonania zadania w dziedzinie nauczania pt. „Systematic Insight into Obesity”

nr: 99/VI/2017
w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej zlecenia
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
wykonania zadania w dziedzinie nauczania pt. „Wydłużenie życia i poprawa jego jakości oraz
zmniejszenie śmiertelności pacjentów chorych na nowotwór dzięki prawidłowej kontroli
gospodarki wodnoelektrolitowej i eliminacji czynników ryzyka odwodnienia oraz
dyselektrolitemii”

nr: 100/VI/2017
w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej zlecenia
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
wykonania zadania w dziedzinie nauczania pt. „Innowacyjne zastosowanie biomarkerów
w modelu predykcji niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów leczonych
wewnątrznaczyniowo w przebiegu miażdżycy tętnic obwodowych”

nr: 101/VI/2017
w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej zlecenia
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
wykonania zadania w dziedzinie nauczania pt. „Wpływ polimorfizmów genetycznych oraz
wieku na właściwości biomechaniczne, morfologię i budowę anatomiczną ludzkiego ścięgna
Achillesa”

nr: 102/VI/2017
w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez
CM) na rok 2017 w formie wymaganej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

nr: 103/VI/2017
w sprawie: zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego –
Collegium Medicum na rok 2017

nr: 104/VI/2017
w sprawie: przyjęcia spadku po Pani Dolores Müller z d. Szczepaniak

nr: 105/VI/2017
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości składającej się
z działek nr 237/5, 307/23, 307/24, 307/25 i 307/26 położonej w miejscowości Polanka
Hallera, gmina Skawina, stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego na prawo
własności nieruchomości składającej się z działek nr 251/56 i 269/3 położonych
w miejscowości Jurczyce, gmina Skawina oraz działek nr 1/4, 1/8, 25, 40, 54/8, 54/11, 54/12,
54/13, 54/16 położonych w miejscowości Wola Radziszowska, gmina Skawina, stanowiących
własność Gminy Skawina

nr: 106/VI/2017
w sprawie: dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Jagiellońskiego
składających się z działek nr 55/6 obręb 17 i 6/4 obręb 18 Krowodrza

nr: 107/VI/2017
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 149, obr.
60, jedn. ewid. Podgórze, objętej kw. nr KR1P/00041848/0 położonej w Krakowie przy
ul. Obronnej stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
w Krakowie

nr: 108/VI/2017
w sprawie: ustanowienia Nagrody imienia Katarzyny Kulig oraz zatwierdzenia Regulaminu
przyznawania Nagrody imienia Katarzyny Kulig
27 września 2017 roku

nr: 109/IX/2017
w sprawie: zniesienia specjalności studiów

nr: 110/IX/2017
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: 111/IX/2017
w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu
Jagiellońskiego

w

zakresie

projektowania

programów

kształcenia

dla

studiów

podyplomowych oraz kursów dokształcających

nr: 112/IX/2017
w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi
Leszkowi Borysiewiczowi

nr: 113/IX/2017
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora
nadzwyczajnego

nr: 114/IX/2017
w sprawie: zmiany w Statucie Uniwersytetu Jagiellońskiego

nr: 115/IX/2017
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 (z późn. zm.) w zakresie
dotyczącym członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

nr: 116/IX/2017
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
(z późn. zm.) w zakresie dotyczącym składu Stałej Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej
i Konkursów Profesorskich

nr: 117/IX/2017
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. Nauczania i Stałej Senackiej
Komisji ds. Rozwoju

nr: 118/IX/2017
w sprawie: Regulaminu Biblioteki Jagiellońskiej

nr: 119/IX/2017
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23 obr.
63 jedn. ewid. Śródmieście, objętej kw. nr KR1P/00011046/9 położonej w Krakowie przy ul.
Grzegórzeckiej 20 i ul. Śniadeckich 16 stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

nr: 120/IX/2017
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 24 obr.
63 jedn. ewid. Śródmieście, objętej kw. nr KR1P/00127336/5 położonej w Krakowie przy ul.
Grzegórzeckiej 22 stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
w Krakowie
25 października 2017 roku

nr: 121/X/2017
w sprawie: likwidacji Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ
oraz uchylenia uchwały nr 97/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 maja 2014 r.

nr: 122/X/2017
w sprawie: zmiany uchwały nr 43/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca
2017 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
na rok akademicki 2017/2018 w zakresie dotyczącym składu Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego

nr: 123/X/2017
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. Nauczania (z późn. zm.)

nr: 124/X/2017
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 (z późn. zm.)

nr: 125/X/2017
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
(z późn. zm.)

nr: 126/X/2017
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” (z późn. zm.)

nr: 127/X/2017
w sprawie: zmiany uchwały nr 126/X/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28
października 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

nr: 128/X/2017
w sprawie: akceptacji recenzji prof. dr hab. Anny Łebkowskiej w sprawie nadania przez
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy tytułu doktora honoris causa Panu
Profesorowi Michałowi Głowińskiemu

nr: 129/X/2017
w sprawie: akceptacji recenzji prof. dr. hab. Włodzimierza Szturca w sprawie nadania przez
Uniwersytet w Białymstoku tytułu doktora honoris causa Pani Profesor Alinie
Kowalczykowej

nr: 130/X/2017
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko profesora nadzwyczajnego

