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

27 marca 2019 roku

nr: 16/III/2019
w

sprawie:

utworzenia

od

roku

akademickiego

2019/2020

kierunków

studiów

w Uniwersytecie Jagiellońskim

nr: 17/III/2019
w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego
i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

nr: 18/III/2019
w sprawie: akceptacji recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Chwalby w sprawie nadania przez
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi
Normanowi Daviesowi

nr: 19/III/2019
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora
nadzwyczajnego

nr: 20/III/2019
w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie wniosku o zwrot Bibliotece Polskiej w Paryżu obrazu
autorstwa Stefana Norblina przedstawiającego Józefa Piłsudskiego

nr: 21/III/2019
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki zabudowanej
nr 72 obręb 52 Śródmieście o powierzchni 0,2340 ha, objętej księgą wieczystą
KR1P/00236670/5 położonej w Krakowie przy ulicy Kopernika 15C

nr: 22/III/2019
w sprawie: ustalenia szczególnych zasad sprzedaży nieruchomości SPZOZ Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie położonych w rejonie ulicy Mikołaja Kopernika w Krakowie

24 kwietnia 2019 roku

nr: 23/IV/2019
w sprawie: zawieszenia rekrutacji na wybrane studia jednolite magisterskie oraz studia
pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 oraz zmiany uchwały nr
115/XII/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2018 roku

nr: 24/IV/2019
w sprawie: zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia,
drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich

nr: 25/IV/2019
w sprawie: Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich

nr: 26/IV/2019
w sprawie: utworzenia od roku akademickiego 2019/2020 kierunku studiów Studia polskie –
język, kultura, społeczeństwo w Uniwersytecie Jagiellońskim

nr: 27/IV/2019
w sprawie: regulaminów szkół doktorskich

nr: 28/IV/2019
w sprawie: ogłoszenia pięciu konkursów na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie
Fizyki na Wydziale Fizyki i Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

nr: 29/IV/2019
w sprawie: powołania przedstawiciela Senatu UJ do Rady Społecznej Uniwersyteckiego
Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem

nr: 30/IV/2019
w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez CM) na
rok 2018 w układzie wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

nr: 31/IV/2019
w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium
Medicum na rok 2018 w układzie wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

nr: 32/IV/2019
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Krakowie w rejonie
ulicy Czerwone Maki, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 38, składających się działek
numer 74/7 i numer 75/3

nr: 33/IV/2019
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości składającej z działki numer 81/15,
położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 0038, odpłatną służebnością
gruntową na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników nieruchomości stanowiących
działki numery 75/5, 166/3, 171/5, 172/10, 218, 219, 220, wszystkie położone w obrębie 38,
jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie

nr: 34/IV/2019
w sprawie: siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w budynku tzw.
Małego Paderevianum przy al. Mickiewicza 11 w Krakowie

nr: 35/IV/2019
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie, położonych w rejonie ulicy Mikołaja Kopernika na rzecz Gminy Miejskiej
Kraków

