Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok 2019
W 2019 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały:

30 stycznia 2019 roku

nr: 1/I/2019
w sprawie: sprzeciwu wobec mowy nienawiści w przestrzeni publicznej

nr: 2/I/2019
w sprawie: zniesienia i wygaszenia kierunku studiów weterynaria prowadzonego przez
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR na stacjonarnych studiach
jednolitych magisterskich profil ogólnoakademicki, od roku akademickiego 2019/2020

nr: 3/I/2019
w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Nico van Straalenowi

nr: 4/I/2019
w sprawie: akceptacji recenzji prof. dr. hab. Mariana Jaskuły w sprawie nadania przez
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi
Bogusławowi Buszewskiemu

nr: 5/I/2019
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko profesora nadzwyczajnego

nr: 6/I/2019
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 i Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej dla Doktorantów

nr: 7/I/2019
w sprawie: zmiany Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego

nr: 8/I/2019
w sprawie: zmiany Regulaminu Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

nr: 9/I/2019
w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie wniosku o wypożyczenie obiektów ze zbiorów
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

25 lutego 2019 roku

nr: 10/II/2019
w sprawie: powołania przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni

nr: 11/II/2019
w sprawie: zatwierdzenia kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej

nr: 12/II/2019
w sprawie: ustanowienia Nagrody im. Franka Wilczka oraz zatwierdzenia Regulaminu
Nagrody im. Franka Wilczka

nr: 13/II/2019
w sprawie: siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w budynku przy
al. Mickiewicza 9 w Krakowie

nr: 14/II/2019
w sprawie: adaptacji budynku na siedzibę Centrum Wsparcia Dydaktyki oraz laboratoriów
Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

nr: 15/II/2019
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zwiększenia odnawialnego kredytu w rachunku
bieżącym w związku z realizacją inwestycji budowa nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego

Kraków-Prokocim oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści hipoteki umownej na
nieruchomościach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

