Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok 2018
W 2018 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały:

31 stycznia 2018 roku

nr: 1/I/2018
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ od roku
akademickiego 2018/2019 stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Global and
Development Studies

nr: 2/I/2018
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ od roku
akademickiego 2018/2019 stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku
latynoamerykanistyka

nr: 3/I/2018
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ od roku
akademickiego 2018/2019 stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku studia
europejskie o specjalnościach studiów: analityk zjawisk i procesów; ekspert organizacji
społecznych; niemcoznawstwo

nr: 4/I/2018
w sprawie: utworzenia na Wydziale Filozoficznym UJ od roku akademickiego 2018/2019
stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo o specjalności studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

nr: 5/I/2018
w sprawie: zniesienia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM kierunku studiów zdrowie
publiczne na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia, od roku akademickiego 2018/2019

nr: 6/I/2018
w sprawie: zniesienia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM kierunku studiów położnictwo na
niestacjonarnych studiach drugiego stopnia, od roku akademickiego 2018/2019

nr: 7/I/2018
w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie powołania dodatkowych recenzentów w postępowaniu
o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego Panu Tadowi Taubemu

nr: 8/I/2018
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego

nr: 9/I/2018
w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie inicjatywy ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej roku 2020 Rokiem Romana Ingardena

nr: 10/I/2018
w sprawie: zmian w statucie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

nr: 11/I/2018
w sprawie: zmiany uchwały nr 144/XII/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16
grudnia 2015 roku podjętej w sprawie zmiany nazwy Centrum Promieniowania
Synchrotronowego na Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oraz
przyjęcia Regulaminu Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS

nr: 12/I/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn.
„InnoCel Spółka Celowa Uniwersytetu Jagiellońskiego Sp. z o.o.”

nr: 13/I/2018
w sprawie: podjęcia działań zmierzających do modernizacji i rozbudowy istniejącego kampusu
UJ Collegium Medicum w Krakowie – Prokocimiu

nr: 14/I/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy
Kamionka 11 i 11a, obręb 54, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, składającej się z działki
numer 85/47

28 lutego 2018 roku

nr: 15/II/2018
w sprawie: utworzenia na Wydziale Chemii UJ od roku akademickiego 2018/2019
stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku chemia medyczna

nr: 16/II/2018
w sprawie: utworzenia na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM od roku akademickiego
2018/2019 stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Drug Discovery and
Development, prowadzonych w języku angielskim

nr: 17/II/2018
w sprawie: utworzenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM od roku akademickiego
2018/2019 stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku organizacja i ekonomika
ochrony zdrowia

nr: 18/II/2018
w sprawie: utworzenia na Wydziale Polonistyki UJ od roku akademickiego 2018/2019
stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo o specjalności studiów
Comparative Heritage Studies, prowadzonych w języku angielskim

nr: 19/II/2018
w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów amerykanistyka na pierwszym
stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politycznych UJ

nr: 20/II/2018
w sprawie: zasad ustalania wyników będących podstawą rekrutacji na pierwszy rok jednolitych
studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia w rekrutacji na rok akademicki
2019/2020

nr: 21/II/2018
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku
akademickim 2018/2019

nr: 22/II/2018
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego

nr: 23/II/2018
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. Majątku i Finansów,
Stałej Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Nagród oraz Stałej Senackiej Komisji ds. Rozwoju

nr: 24/II/2018
w sprawie: zabezpieczenia przez Uniwersytet Jagielloński dodatkowych środków na realizację
projektu „Przebudowa i rozbudowa szklarni nr 5 i zimownika stanowiącej część kompleksu
szklarni „Victoria” w Ogrodzie Botanicznym UJ”, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

28 marca 2018 roku

nr: 25/III/2018
w sprawie: utworzenia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ od roku
akademickiego 2018/2019 stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku biofizyka
molekularna i komórkowa

nr: 26/III/2018
w sprawie: utworzenia na Wydziale Biologii UJ od roku akademickiego 2018/2019
stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Environmental Protection and
Management, prowadzonych w języku angielskim

nr: 27/III/2018
w sprawie: utworzenia na Wydziale Geografii i Geologii UJ od roku akademickiego 2018/2019
stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Earth Sciences in a Changing World,
prowadzonych w języku angielskim

nr: 28/III/2018
w sprawie: utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji UJ od roku akademickiego
2018/2019 stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Intellectual Property and New
Technologies, prowadzonych w języku angielskim

nr: 29/III/2018
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ od roku
akademickiego 2018/2019 stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku studia
azjatyckie o specjalności studiów Korean Studies, prowadzonych w języku angielskim

nr: 30/III/2018
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ od roku
akademickiego 2018/2019 stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku studia
polsko – ukraińskie

nr: 31/III/2018
w sprawie: zmiany nazwy specjalności na kierunku europeistyka, prowadzonej na Wydziale
Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ na stacjonarnych studiach drugiego stopnia
z: Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach na: wiedza o Holokauście i ludobójstwach, od roku
akademickiego 2018/2019

nr: 32/III/2018
w sprawie: nieuruchomienia wybranych studiów oraz zmiany limitów w rekrutacji na studia
jednolite magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2018/2019

nr: 33/III/2018
w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Leszkowi Borysiewiczowi

nr: 34/III/2018
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego

nr: 35/III/2018
w sprawie: utworzenia Jagiellońskiego Centrum Badawczego „Prawo – Język – Filozofia” oraz
przyjęcia Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Badawczego „Prawo – Język – Filozofia”

nr: 36/III/2018
w sprawie: Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Narodowym Centrum
Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Uniwersytecie Jagiellońskim

nr: 37/III/2018
w sprawie: zmiany uchwały nr 108/VI/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28
czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia Nagrody imienia Katarzyny Kulig oraz zatwierdzenia
Regulaminu przyznawania Nagrody imienia Katarzyny Kulig

nr: 38/III/2018
w sprawie: siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

nr: 39/III/2018
w sprawie: zabezpieczenia przez Uniwersytet Jagielloński środków finansowych na realizację
projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020

25 kwietnia 2018 roku

nr: 40/IV/2018
w sprawie: zmiany uchwały nr 21/II/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego
2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia
w roku akademickim 2018/2019

nr: 41/IV/2018
w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok
akademicki 2018/2019

nr: 42/IV/2018
w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Panu Tadowi Taubemu

nr: 43/IV/2018
w sprawie: akceptacji recenzji prof. dr hab. Renaty Przybylskiej w sprawie nadania przez
Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi
Stanisławowi Gajdzie

nr: 44/IV/2018
w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego na rok akademicki 2018/2019, warunków jego
obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych

nr: 45/IV/2018
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego

nr: 46/IV/2018
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. Nauczania, Stałej
Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej oraz
Stałej Senackiej Komisji ds. Rozwoju

nr: 47/IV/2018
w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez CM) na
rok 2017 w układzie wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

nr: 48/IV/2018
w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium
Medicum na rok 2017 w układzie wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

30 maja 2018 roku

nr: 49/V/2018
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich
oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

nr: 50/V/2018
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 2019/2020

nr: 51/V/2018
w sprawie: utworzenia w ramach Własnych Funduszy Stypendialnych Stypendium
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przyjęcia Regulaminu Stypendium Uniwersytetu
Jagiellońskiego

nr: 52/V/2018
w sprawie: akceptacji recenzji prof. dr. hab. Stefana Chłopickiego w sprawie nadania przez
Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku tytułu doktora honoris causa Panu
Profesorowi Feridowi Muradowi

nr: 53/V/2018
w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pana prof. dr. hab. Zdzisława Pietrzyka do pełnienia
funkcji dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej

nr: 54/V/2018
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora nadzwyczajnego

nr: 55/V/2018
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez Collegium Medicum) za 2017 rok w formie wymaganej
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

nr: 56/V/2018
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum za 2017 rok w formie wymaganej przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

nr: 57/V/2018
w sprawie: zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego UJ za 2017 rok
i zadysponowania łącznym wynikiem finansowym UJ za 2017 rok

nr: 58/V/2018
w sprawie: zatwierdzenia straty z lat ubiegłych wykazanej w łącznym sprawozdaniu
finansowym UJ za 2017 rok

nr: 59/V/2018
w sprawie: wyrażenie zgody na nieodpłatne ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości
w Krakowie-Prokocimiu na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

nr: 60/V/2018
w sprawie: zmiany uchwały nr 131/IX/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24
września 2014 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz przyjęcia Regulaminu Biblioteki Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu
Jagiellońskiego

nr: 61/V/2018
w sprawie: zmian w statucie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

27 czerwca 2018 roku

nr: 62/VI/2018
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego

nr: 63/VI/2018
w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez
CM) na rok 2018 w formie wymaganej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

nr: 64/VI/2018
w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego –
Collegium Medicum na rok 2018 w formie wymaganej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

nr: 65/VI/2018
w sprawie: nadania sali nr 0.101 w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
UJ przy ul. Łojasiewicza 4 imienia Walerego Pisarka

nr: 66/VI/2018
w sprawie: zatwierdzenia programu rozwojowego UJ CM w zakresie tworzenia
wieloprofilowego centrum symulacji medycznych realizowanego w ramach projektu pod
nazwą: „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój
innowacyjnej edukacji”

nr: 67/VI/2018
w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej zlecenia
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn. „Morfologia mięśnia sercowego w ujęciu
nowoczesnych technik obrazowych oraz procedur kardiologii inwazyjnej i elektrokardiologii”

nr: 68/VI/2018
w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej zlecenia
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
wykonania

zadania

w

dziedzinie

nauczania

pn.

„Wpływ

obecności

tętniaka

wewnątrzczaszkowego na zmiany parametrów hemodynamicznych przepływu krwi
w tętnicach mózgowych - opracowanie modelu matematycznego”

nr: 69/VI/2018
w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej zlecenia
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn. „Minimalnie inwazyjna chirurgia onkologiczna
- od eminence do evidence based medicine”

nr: 70/VI/2018
w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej zlecenia
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn. „Nowoczesny protokół kompleksowej opieki
okołooperacyjnej (ERAS) a bezpieczeństwo zabiegów bariatrycznych u chorych leczonych
chirurgicznie z powodu otyłości olbrzymiej”

nr: 71/VI/2018
w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej zlecenia
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn. „Systematic Insight into efficacy of probiotics
in bariatric and psychiatric patients”

nr: 72/VI/2018
w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej zlecenia
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn. „Neuroanatomia oparta na faktach – znaczenie
kliniczne wariantów anatomicznych w neurochirurgii”

nr: 73/VI/2018
w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej zlecenia
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn. „Opracowanie metodologii randomizowanego
badania wpływu tele-rehabilitacji na wyniki leczenia chorych po niepowikłanych operacjach
dyskopatii w odcinku lędźwiowym kręgosłupa”

nr: 74/VI/2018
w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej zlecenia
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn. „Anatomia kliniczna oparta na faktach we
współczesnej chirurgii ortopedycznej”

nr: 75/VI/2018
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zlecenia Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn.
„Projekt rEwolucja - kosmiczna biosynteza”

nr: 76/VI/2018
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zlecenia Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn.
„Programiści przyszłości 3.0”

nr: 77/VI/2018
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zlecenia Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn.
„Świadomość, sny i percepcja”

nr: 78/VI/2018
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zlecenia Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn. „Nowe
inhibitory wejścia kociego herpeswirusa (FHV-1) do komórki gospodarza”

nr: 79/VI/2018
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zlecenia Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn.
„Przygotowanie studentów Sekcji Biologii Syntetycznej Koła Naukowego N-zyme do startu
w międzynarodowym konkursie inżynierii genetycznej iGEM 2019”

nr: 80/VI/2018
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zlecenia Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn.
„Akredytacja ECTN Eurobachelor dla Wydziału Chemii UJ, kierunek chemia”

nr: 81/VI/2018
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zlecenia Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn.
„Akredytacja ECTN Euromaster dla Wydziału Chemii UJ, kierunek chemia”

nr: 82/VI/2018
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zlecenia Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn.
„Akredytacja ECTN Chemistry Doctorate Eurolabel dla Wydziału Chemii UJ, kierunek
chemia”

nr: 83/VI/2018
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zlecenia Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn.
„Akredytacja ECTN Eurobachelor dla Wydziału Chemii UJ, kierunek chemia medyczna”

nr: 84/VI/2018
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zlecenia Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn.
„Akredytacja ECTN Euromaster dla Wydziału Chemii UJ, kierunek chemia medyczna”

nr: 85/VI/2018
w sprawie: zmiany uchwały nr 62/IV/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26
kwietnia 2017 r. 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”

26 września 2018 roku

nr: 86/IX/2018
w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego Panu Profesorowi Nico van Straalenowi

nr: 87/IX/2018
w sprawie: przyznania medalu Merentibus Panu Profesorowi Mario Suwalsky’emu

nr: 88/IX/2018
w sprawie: akceptacji recenzji prof. dr. hab. Bartosza Brożka w sprawie nadania przez
Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie tytułu doktora honoris
causa Księdzu Profesorowi Michałowi Hellerowi

nr: 89/IX/2018
w sprawie: akceptacji recenzji prof. dr. hab. inż. Macieja Ogorzałka w sprawie nadania przez
Politechnikę Gdańską tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Januszowi Mroczce

nr: 90/IX/2018
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko profesora zwyczajnego

nr: 91/IX/2018
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 składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów

nr: 92/IX/2018
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. Finansowania Badań
Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

nr: 93/IX/2018
w sprawie: przekształcenia Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w jednostkę
pozawydziałową Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przyjęcia Regulaminu Centrum Kopernika
Badań Interdyscyplinarnych

nr: 94/IX/2018
w sprawie: zmiany uchwały nr 143/XII/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16
grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Małopolskiego Centrum Biotechnologii

nr: 95/IX/2018
w sprawie: zmiany uchwały nr 26/II/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24
lutego 2016 roku w sprawie siedziby Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)

nr: 96/IX/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości składającej się
z działek nr 4/2, położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 35, nr 74/5,
74/6, 75/1, 75/7, 204/3 i 205/2 położonych w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze,
obręb 38, stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego na prawo własności
nieruchomości składającej się z działek nr 411/3 i 411/5 położonych w Krakowie, jednostka
ewidencyjna Podgórze, obręb 7, stanowiących współwłasność Anny Wójcik i Mirosława
Wójcik po 1/2 części

nr: 97/IX/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Krakowie, jednostka
ewidencyjna Krowodrza, obręb 4, składającej się z działki ewidencyjnej nr 387/11 objętej
księgą wieczystą KR1P /00450733/1 stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego,
odpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci cieplnej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie

nr: 98/IX/2018
w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zgody na przystąpienie
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum do projektu „Telemedizinisch integriertes,
deutsch-polnisches Kinderkrebszentrum in der Euroregion Pomerania / Telemedycznie

zintegrowane polsko-niemieckie centrum onkologii i hematologii dziecięcej w Euroregionie
Pomeranii”
31 października 2018 roku

nr: 99/X/2018
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora
nadzwyczajnego

nr: 100/X/2018
w sprawie: nadania Panu prof. dr. hab. Andrzejowi Zollowi tytułu profesora honorowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego

nr: 101/X/2018
w sprawie: określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni

nr: 102/X/2018
w sprawie: zmiany Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego

nr: 103/X/2018
w sprawie: powołania przedstawicieli Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego do rad
społecznych uniwersyteckich podmiotów leczniczych na kadencję 2018-2022

nr: 104/X/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Krakowie w rejonie
ulicy Dożynkowej 61, składających się działek nr: 70/8, 78, 80, 82, 84 i 86 obręb 26 Krowodrza
oraz z działki numer 869 obręb 29 Krowodrza

nr: 105/X/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Krakowie przy ulicy
Gronostajowej, składających się z działek nr: 421/4, 421/5, 425/7, 425/8 i 516/2 obręb 7
Podgórze

nr: 106/X/2018
w sprawie: zmiany uchwały Nr 15/III/2001 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7
marca 2001 roku w sprawie uchylenia Uchwały Senatu UJ z dnia 24 kwietnia 1996 roku
w części dotyczącej „Regulaminu sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących
własność Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste”
oraz przyjęcie nowych zasad sprzedaży oraz wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych
nr 3, 4 i 6, wraz z udziałem w działkach nr 81/4 i 81/6, położonych w Nowym Sączu przy ulicy
Jagiellońskiej 30, obręb 76

nr: 107/X/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1, 2, 5, 5a, 7, 8, 9 wraz
z udziałem w działkach nr 81/4 i 81/6, lokali użytkowych oznaczonych numerami A i B i garażu
oznaczonego numerem G wraz z udziałem w działkach nr 81/4 i 81/6, położonych w Nowym
Sączu przy ulicy Jagiellońskiej 30, obręb 76

28 listopada 2018 roku

nr: 108/XI/2018
w sprawie: wzoru dyplomu doktorskiego wydawanego przez Uniwersytet Jagielloński

nr: 109/XI/2018
w sprawie: wzoru dyplomu habilitacyjnego wydawanego przez Uniwersytet Jagielloński

nr: 110/XI/2018
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego

nr: 111/XI/2018
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania rocznego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za
rok 2017

nr: 112/XI/2018
w sprawie: uchylenia uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 stycznia 1996
roku w sprawie ustalenia wysokości honorariów z tytułu korzystania nauczycieli akademickich
z praw autorskich a dotyczących badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych wykonywanych

w ramach stosunku pracy (z późn. zm.) oraz uchwały nr 35/XII/2004 Senatu Uniwersytetu
Jagiellońskiego z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2 Rektora UJ
z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie opodatkowania wynagrodzeń pracowników
naukowowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych za działalność twórczą wykonywaną
w ramach stosunku pracy

nr: 113/XI/2018
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: 114/XI/2018
w sprawie: powołania przedstawicieli Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego do Rady
Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie na kadencję 2018-2022

