SENAT

PROF. DR HAB. MED.
WOJCIECH NOWAK
REKTOR UJ

Szanowni Państwo
Członkowie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
w kadencji 2016 - 2020
proszę o przyjęcie serdecznych i szczerych słów uznania oraz podziękowania za
pełnienie funkcji Senatorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2016-2020.
Współpraca z Państwem była dla mnie zaszczytem, a wspólnie wypracowane
przedsięwzięcia i projekty przyniosły korzyść Uczelni, której dobro każdemu z nas
leży na sercu.
Państwa zaangażowanie spowodowało, że nawet najtrudniejsze zamierzenia udało
nam się sprawnie przeprowadzić. Bez wątpienia jedną z najistotniejszych spraw w tej
kadencji było przygotowanie Uniwersytetu do funkcjonowania w zupełnie nowej
rzeczywistości, jaką wykreowała reforma systemu szkolnictwa wyższego i wprowadzona
ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dzięki Państwu – z sukcesem –
wypracowaliśmy i przyjęliśmy nowy Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Miniony okres naszej wspólnej pracy to był dobry, efektywny czas, który pomimo
pandemii COVID-19 był kontynuowany poprzez zdalną organizację posiedzeń
Senatu UJ.
Zakończenie pełnienia funkcji Senatora UJ w kadencji 2016-2020 to tylko
zamknięcie pewnego etapu działalności organizacyjnej na rzecz Uniwersytetu.
Jestem przekonany, że będziecie Państwo nadal wspierać naszą Alma Mater swą
wiedzą i bogatym doświadczeniem.
Raz jeszcze składam Państwu serdeczne podziękowana za wspólną pracę i życzę
wielu sukcesów, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.
Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Kraków, dnia 31 sierpnia 2020 roku
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Statut to akt prawny zawierający obowiązujące na uniwersytecie przepisy
dotyczące: struktury, działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych i ich
organów, zasad postępowania oraz spraw porządkowych na uczelni1. Posiadanie
statutu przez uczelnię (publiczną, niepubliczną, cywilną i wojskową, „ogólną”
oraz wyspecjalizowaną) jest wymogiem prawnym.
Obecnie obowiązujący Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego, jego kształt
i brzmienie przyjętych w nim rozwiązań, to efekt prac nad dostosowaniem do
wymogów, jakie postawiła przed szkolnictwem wyższym w Polsce nowa ustawa2.
Dokument pod nazwą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce został podpisany
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 1 sierpnia 2018 roku. Ta całościowa reforma
wprowadziła duże zmiany m.in. w dotychczasowej strukturze i działaniu uczelni
wyższych, ich finansowaniu, przebiegu kariery naukowej pracowników itp. Nowa
ustawa, nazywana też Konstytucją dla Nauki lub Ustawą 2.0, zastąpiła ponadto
dotychczas istniejące przepisy i rozwiązania ujęte w:
a) prawie o szkolnictwie wyższym,
b) ustawie o zasadach finansowania nauki,
c) ustawie o stopniach i tytułach naukowych,
d) ustawie o kredytach i pożyczkach studenckich.
PRZYGOTOWANIA NOWEGO STATUTU UJ
Wspomniana powyżej ustawa i wprowadzone przez nią rozwiązania przełożyły
się na wymóg opracowania i wdrożenia nowego Statutu UJ. Już w sierpniu
2018 roku prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Rektor UJ, powołał pięć
zespołów roboczych, które w ciągu kolejnych miesięcy wypracowały nowe zasady
funkcjonowania uczelni. Były to:
– zespół ds. dyscyplin i szkół doktorskich, 			
przewodniczący prof. dr hab. Jarosław Górniak,
– zespół ds. dydaktyki, przewodnicząca dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ,
– zespół ds. finansów, przewodniczący prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski,
– zespół ds. statutu, przewodniczący prof. dr hab. Jerzy Pisuliński,
– zespół ds. ustroju i struktury organizacyjnej, 			
przewodniczący dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ.

1 J. Sondel, Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012,
s. 1244.
2 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1688).
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Koordynacją oraz ustaleniem terminarza prac

STATUT UJ

wszystkich pięciu wymienionych zespołów

Na pierwszy rzut oka obydwa statuty – nowy i stary – są do siebie podobne.

specjalistów z różnych dziedzin, liczących

Dokumenty mają zbliżoną liczbę stron (98 i 79) oraz dzielą się na działy

w sumie ponad pięćdziesiąt osób, zajmował się

i rozdziały. Poruszają też podobne zagadnienia, takie jak tradycja, zasady ogólne,

prof. dr hab. Jacek Popiel, Prorektor UJ

struktura uczelni, ordynacja wyborów, majątek itp. Pierwszą zauważalną różnicą

ds. polityki kadrowej i finansowej.

jest natomiast liczba działów. Poprzedni statut posiadał ich dziesięć, nowy ma
ich jedenaście4. Ponadto do najbardziej widocznych zmian, jakie można odnaleźć

KONSULTACJE

w nowym Statucie Uniwersytetu Jagiellońskiego, należy pojawienie się w jego

Efekty prac ww. zespołów w postaci projektów

strukturze nowych organów. Są to Rada Uczelni, Szkoły Doktorskie oraz Rady

i propozycji konkretnych rozwiązań były szeroko

Dyscyplin5.

konsultowane z całą społecznością akademicką.
Aby maksymalnie ułatwić i usprawnić cały

RADA UCZELNI

proces, obok tradycyjnie stosowanych w tym

Rada Uczelni to organ publicznej szkoły wyższej, wybierany przez społeczność

celu metod, zastosowano również narzędzia

danej uczelni. Kwestię zgłaszania kandydatów do pierwszej rady regulowała

do komunikacji elektronicznej. 28 stycznia

specjalna uchwała – zgodnie z nią mógł tego dokonać rektor UJ lub co najmniej

2019 roku uruchomiono internetowe forum

siedmiu członków Senatu UJ. Osoby zasiadające w tym gremium muszą m.in.

dyskusyjne, gdzie członkowie społeczności UJ

posiadać wykształcenie wyższe – z wyjątkiem przewodniczącego Samorządu

wymieniali poglądy i zgłaszali pomysły dotyczące

Studentów UJ. Nie mogą być również skazane prawomocnym wyrokiem za

nowego statutu. Można je było także zgłaszać

umyślne przestępstwo i w chwili rozpoczęcia kadencji muszą być poniżej 67. roku

drogą mailową na powstały w tym celu adres.

życia. Ustawa wykluczyła również zasiadanie w radzie osób, które w latach

Poza siecią zorganizowano z kolei cykl trzech

1944–1990 pracowały w organach bezpieczeństwa państwa lub z nimi

spotkań, które przyjęły charakter otwartych

współpracowały, a także osób, które pełnią funkcję organu na Uniwersytecie

konsultacji ogólnouczelnianych. Wzięli w nich

Jagiellońskim lub w innej uczelni6.

udział przedstawiciele całej społeczności

30 stycznia 2019 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego powołał pierwszą

uniwersytetu.

Radę Uczelni, której kadencja potrwa do końca 2020 roku. W jej skład wchodzi

Po zakończeniu ogólnouczelnianych konsultacji

siedem osób, trzy z nich wywodzą się ze społeczności akademickiej UJ – prof. dr

i przedłożeniu ostatecznej wersji statutu

hab. Grażyna Stochel (w latach 2008–2016 Dziekan Wydziału Chemii, członek

Radzie Uczelni oraz Związkom Zawodowym

Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Komisji ds. Nagród i Wyróżnień

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjął go

Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Komitetu Chemii PAN), dr hab. Dorota

jednogłośnie 29 maja 2019 roku. Nowy statut

Szumska (Prodziekan ds. badań naukowych i rozwoju Wydziału Filologicznego,

wszedł w życie 1 października 2019 roku . Jego

kierownik Zakładu Językoznawstwa Rosyjskiego, zasiada w Stałej Rektorskiej

pełna wersja została opublikowana na stronie

Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Stałej Rektorskiej

www.uj.edu.pl/ustawa-2.0.

Komisji Statutowo-Prawnej, Stałej Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań

3

Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, Przewodnicząca Zespołu ds.
Odbiurokratyzowania Procedur w UJ) i prof. dr hab. Jerzy Wordliczek
(od kilkudziesięciu lat związany z Wydziałem Lekarskim UJ CM, kieruje Kliniką
4 Por.: Uchwała Senatu UJ nr 16/VI/2006; Uchwała Senatu UJ nr 37/V/2019.
5 Uchwała Senatu UJ nr 37/V/2019.
6 https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_
d82lKZvhit4m/10172/141869990.

3 Uchwała Senatu UJ nr 37/V/2019.
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Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej UJ

W projekcie Konstytucji dla Nauki uwzględniono głos środowiska studenckiego,

CM oraz Klinicznym Oddziałem Anestezjologii

które domagało się, aby jedno miejsce w radzie zarezerwowano dla przedstawiciela

i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego

studentów. Dlatego siódmym członkiem rady został ówczesny przewodniczący

w Krakowie, Pełnomocnik rektora UJ

Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Jakub Bakonyi, którego po

ds. klinicznych w Collegium Medicum,

zakończeniu kadencji zastąpiła Marcelina Kościołek, obecna przewodnicząca SS UJ.

Przewodniczący Rady Medycznego Centrum

Rada Uczelni rozpoczęła swoją działalność zaraz po jej powołaniu. Nowy organ

Kształcenia Podyplomowego UJ). Pozostałe

w pierwszej kolejności przedstawił Senatowi UJ kandydata na przewodniczącego

trzy osoby to prof. dr hab. Jacek Purchla

i uchwalił swój regulamin. Kolejnymi zadaniami pierwszej rady były m.in.

(przez niemal 30 lat zatrudniony w UJ, były

zaopiniowanie nowego Statutu UJ, wskazanie kandydatów na rektora (którego

kierownik Zakładu Studiów Miejskich i Katedry

wybór nastąpił w 2020 roku) oraz wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie

Dziedzictwa Europejskiego, od 1991roku

niektórych składników majątku trwałego UJ.

związany z Międzynarodowym Centrum Kultury
w Krakowie jako jego założyciel i Dyrektor do

SZKOŁY DOKTORSKIE

2017 roku, były Przewodniczący Komitetu

Zaproponowane w nowym Statucie UJ zapisy zawierały początkowo minimum

Światowego Dziedzictwa UNESCO, posiada

wspólnych regulacji dotyczących Szkół Doktorskich. Szczegółowe zasady ich

wszechstronne doświadczenie w sprawowaniu

funkcjonowania, a więc i ich regulaminy, zostały zatwierdzone i uchwalone przez

funkcji kierowniczych i zarządczych na uczelniach

Senat UJ z końcem maja 2019 roku. Dzięki temu pierwsi doktoranci mogli

oraz w krajowych i zagranicznych gremiach),

rozpocząć naukę w nowych jednostkach już w październiku tego roku. Szkoły

dr Zbigniew Inglot (absolwent UJ, przez wiele lat

Doktorskie mają różne charaktery nauczania. Jest ono prowadzone w zakresie

prowadził badania naukowe w Instytucie Fizyki

co najmniej dwóch dyscyplin, w których uczelnia ma prawo nadawać stopnie

UJ, a następnie na Uniwersytecie im. Georga

naukowe. Istnieje również możliwość uzyskania doktoratu z tzw. wolnej stopy –

Augusta w Getyndze, aktualnie jako prezes

poza Szkołą Doktorską. Każdy doktorant ma zapewnione stypendium naukowe,

zarządu Inglot sp. z o.o. – jednego z wiodących

stawia się jednak przed nim większe wymagania dotyczące jakości badań

producentów kosmetyków na świecie – wspiera

i publikacji. Szkoły nie oferują niestacjonarnej formy nauczania.

spółkę w rozwoju międzynarodowym i nadzoruje

Na czele Szkoły Doktorskiej stoi dyrektor, osoba ze stopniem naukowym co

jej finanse) oraz dr Jakub Górski (absolwent

najmniej doktora habilitowanego, wspierany i oceniany przez Radę Szkoły

studiów prawniczych na UJ, wspólnik kancelarii

Doktorskiej. Ostatecznie powołuje go Rektor UJ na wniosek wspomnianej rady.

prawnej T. Studnicki, K. Pleszka, 		

Po dogłębnych dyskusjach, przychylając się do propozycji dziekanów wydziałów,

Z. Ćwiąkalski, J. Górski; specjalizuje się w prawie

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak zarządził, że w Uniwersytecie Jagiellońskim

cywilnym, handlowym oraz administracyjnym,

powstaną cztery Szkoły Doktorskie. Kadencja każdego z czterech dyrektorów

występuje jako pełnomocnik w procesach

będzie trwała cztery lata – do 15 lutego 2023 roku. 20 lutego 2019 roku w auli

prowadzonych przed sądami powszechnymi oraz

Collegium Novum UJ uroczyście wręczono powołania na dyrektorów i członków

w postępowaniach sądowo-administracyjnych,

Rad Szkół Doktorskich7. Obecnie szkołami kierują:

angażuje się także w pomoc prawną klientom

– dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk
Humanistycznych,

w ramach alternatywnych form rozwiązywania

– prof. dr hab. Magdalena Strus, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk

konfliktów). Dr Jakub Górski zastąpił

Medycznych i Nauk o Zdrowiu,

powołanego do pierwszej rady dr. Mikołaja
Budzanowskiego.

7 https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_
d82lKZvhit4m/10172/142041751.
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– dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz,

13)

prof. dr hab. Renata Przybylska – Wydział Polonistyki;

prof. UJ, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk

14)

dr hab. Katarzyna Fazan, prof. UJ – Wydział Polonistyki;

Społecznych,

15)

prof. dr hab. Krzysztof Loska – Wydział Zarządzania i Komunikacji

– prof. dr hab. Michał Ostrowski, Dyrektor

Społecznej;

Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych

16)

i Przyrodniczych.

Społecznej;

Powołania odebrali także członkowie Rad Szkół

17)

Doktorskich, których kadencja potrwa trzy lata.
18)

dr hab. Andrzej Dudek, prof. UJ – Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych;

Humanistycznych :

19)

8

2)

dr hab. Renata Czekalska, prof. UJ – Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych;

Skład Rady Szkoły Doktorskiej Nauk
1)

prof. dr hab. Piotr Jedynak – Wydział Zarządzania i Komunikacji

prof. dr hab. Marta Kudelska – 		

dr hab. Dariusz Juruś – Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych;

Wydział Filozoficzny;

20)

mgr Agnieszka Proszewska – Towarzystwo Doktorantów UJ;

dr hab. Jerzy Gołosz, prof. UJ – 		

21)

mgr Magdalena Wąsowicz – Towarzystwo Doktorantów UJ.

Wydział Filozoficzny;
3)
4)

dr hab. Lech Trzcionkowski, prof. UJ –

Obecnie członkiniami Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Wydział Filozoficzny;

z ramienia Towarzystwa Doktorantów UJ są mgr Urszula Malina oraz 		

prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka –

mgr Joanna Mendyk.

Wydział Historyczny;
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

prof. dr hab. Artur Patek – 		

Skład Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu9:

Wydział Historyczny;

1)

prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala – Wydział Lekarski;

dr hab. Wojciech Mruk, prof. UJ –

2)

prof. dr hab. Katarzyna Stolarz-Skrzypek – Wydział Lekarski;

Wydział Historyczny;

3)

dr hab. Aleksandra Gilis-Januszewska – Wydział Lekarski;

dr hab. Marek Nowak, prof. UJ – 		

4)

dr hab. Krzysztof Kamiński, prof. UJ – Wydział Farmaceutyczny;

Wydział Historyczny;

5)

prof. dr hab. Bożena Muszyńska – Wydział Farmaceutyczny;

prof. dr hab. Jadwiga Waniak – 		

6)

prof. dr hab. Kinga Sałat – Wydział Farmaceutyczny;

Wydział Filologiczny;

7)

prof. dr hab. Grażyna Jasieńska – Wydział Nauk o Zdrowiu;

dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ –

8)

prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska – Wydział Nauk o Zdrowiu;

Wydział Filologiczny;

9)

dr hab. Izabela Herman-Sucharska, prof. UJ – Wydział Nauk o Zdrowiu;

dr hab. Władysław Witalisz – 		

10)

lek. Mikołaj Maga – Towarzystwo Doktorantów UJ;

Wydział Filologiczny;

11)

mgr Piotr Piszczek – Towarzystwo Doktorantów UJ.

prof. dr hab. Andrzej Hejmej – 		
Wydział Polonistyki;

Obecnie członkami Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk

prof. dr hab. Ryszard Nycz – 		

o Zdrowiu z ramienia Towarzystwa Doktorantów UJ są mgr Sabina Tim oraz

Wydział Polonistyki;		

lek. Michał Kania.

8 Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 15 lutego 2019 roku w sprawie
Powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk
Humanistycznych.

9 Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2019 roku
w sprawie Powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.
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Skład Rady Szkoły Doktorskiej Nauk

16)

Społecznych10:
1)

i Politycznych;

prof. dr hab. Bartosz Brożek –

17)

Wydział Prawa i Administracji;
2)
3)
4)

prof. dr hab. Bogdan Szlachta – Wydział Studiów Międzynarodowych
prof. dr hab. Robert Kłosowicz – Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych;

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński –

18)

prof. dr hab. Bolesław Domański – Wydział Geografii i Geologii;

Wydział Prawa i Administracji;

19)

dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, prof. UJ – Wydział Geografii i Geologii;

prof. dr hab. Jerzy Stelmach –

20)

dr hab. Mirosław Mika, prof. UJ – Wydział Geografii i Geologii;

Wydział Prawa i Administracji;

21)

mgr Paweł Kupis – Towarzystwo Doktorantów UJ;

prof. dr hab. Jarosław Górniak –

22)

mgr Natalia Stręk – Towarzystwo Doktorantów UJ.

Wydział Filozoficzny;
5)
6)
7)

dr hab. Anna Gaweł, prof. UJ –

Obecnie członkami Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z ramienia

Wydział Filozoficzny;

Towarzystwa Doktorantów UJ są mgr Patryk Walczak oraz mgr Anna Drwal.

dr hab. Marcin Lubaś, prof. UJ –
Wydział Filozoficzny;

Skład Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych11:

dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ –

1)

8)

2)

dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ –

3)

prof. dr hab. Wojciech Czakon – Wydział

11)
12)
13)
14)

15)

prof. dr hab. Andrzej Sitarz – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej;

Zarządzania i Komunikacji Społecznej;
10)

prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak – Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej;

Wydział Filozoficzny;
9)

prof. dr hab. Andrzej Budkowski – Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej;

Wydział Filozoficzny;

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof.

4)

prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek – Wydział Matematyki i Informatyki;

UJ – Wydział Zarządzania i Komunikacji

5)

dr hab. Marcin Kozik, prof. UJ – Wydział Matematyki i Informatyki;

Społecznej;

6)

dr hab. Dominik Kwietniak, prof. UJ – Wydział Matematyki
i Informatyki;

dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ – Wydział
Zarządzania i Komunikacji Społecznej;

7)

dr hab. Daniel Wilczak, prof. UJ – Wydział Matematyki i Informatyki;

prof. dr hab. Piotr Jedynak, – Wydział

8)

prof. dr hab. Barbara Gil – Wydział Chemii;

Zarządzania i Komunikacji Społecznej;

9)

prof. dr hab. Andrzej Kotarba – Wydział Chemii;

dr hab. Adam Krawiec, prof. UJ – Wydział

10)

prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski – Wydział Chemii;

Zarządzania i Komunikacji Społecznej;

11)

prof. dr hab. Maria Słomczyńska – Wydział Biologii;

prof. dr hab. Artur Gruszczak –

12)

dr hab. Joanna Kapusta – Wydział Biologii;

Wydział Studiów Międzynarodowych

13)

dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ – Wydział Biologii;

i Politycznych;

14)

prof. dr hab. Zbigniew Madeja – Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii;

prof. dr hab. Zdzisław Mach –
15)

Wydział Studiów Międzynarodowych

dr hab. Anna Wiśniewska-Becker, prof. UJ – Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii;

i Politycznych;

10		 Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 15 lutego 2019 roku w sprawie
Powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk
Społecznych.

16)

dr hab. Marek Drewnik, prof. UJ – Wydział Geografii i Geologii;

17)

dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ – Wydział Geografii i Geologii;

11		 Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2019 roku
w sprawie Powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.
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18)
19)
20)
21)

dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca, prof. UJ –

Rada Dyscypliny Archeologia – dr hab. Marek Nowak, prof. UJ;

Wydział Geografii i Geologii;

Rada Dyscypliny Astronomia – dr hab. Krzysztof Chyży, prof. UJ;

prof. dr hab. inż. Grażyna Ptak –

Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse – prof. dr hab. Tomasz Tokarski;

Małopolskie Centrum Biotechnologii;

Rada Dyscypliny Filozofia – prof. dr hab. Tomasz Placek;

mgr Tomasz Kołodziej – Towarzystwo

Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna –

Doktorantów UJ;

prof. dr hab. Jacek Kozak;

mgr Stanisław Szufa – Towarzystwo

Rada Dyscypliny Historia – dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ;

Doktorantów UJ.

Rada Dyscypliny Informatyka – prof. dr hab. Paweł Idziak;
Rada Dyscypliny Językoznawstwo – prof. dr hab. Halina Kurek;

Obecnie członkami Rady Szkoły Doktorskiej

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo – prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel;

Nauk Ścisłych i Przyrodniczych są także

Rada Dyscypliny Matematyka – prof. dr hab. Roman Srzednicki;

dr hab. Roman Skibiński, prof. UJ, prof. dr hab.

Rada Dyscypliny Nauki biologiczne – prof. dr hab. Andrzej Kozik;

Grzegorz Dubin, dr hab. Joanna Raczkowska oraz

Rada Dyscypliny Nauki chemiczne – prof. dr hab. Wojciech Macyk;

dr hab. Jerzy Krzesiński, prof. UJ. Z ramienia

Rada Dyscypliny Nauki farmaceutyczne – prof. dr hab. Anna Wesołowska;

Towarzystwa Doktorantów UJ w skład rady

Rada Dyscypliny Nauki fizyczne – prof. dr hab. Jacek Golak;

weszli mgr Patryk Wacławczyk oraz mgr Natalia

Rada Dyscypliny Nauki medyczne – prof. dr hab. Rafał Olszanecki;

Hachlica.

Rada Dyscypliny Nauki o komunikacji społecznej i mediach – 			
dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ;

RADY DYSCYPLIN

Rada Dyscypliny Nauki o kulturze i religii – prof. dr hab. Marta Kudelska;

Rady Dyscyplin to kolejne całkowicie nowe

Rada Dyscypliny Nauki o polityce i administracji – 			

podmioty, które rozpoczęły funkcjonowanie

prof. dr hab. Marek Bankowicz;

w ramach uczelni. Poprzez zmianę podejścia

Rada Dyscypliny Nauki o sztuce – prof. dr hab. Zofia Fabiańska;

do prowadzenia badań naukowych mają one

Rada Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości – prof. dr hab. Marek Bugdol;

zagwarantować jak najwyższy ich poziom.

Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu – prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka

Jednym z zadań Rad Dyscyplin jest także

(obecnie funkcję sprawuje dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ);

przeprowadzanie postępowań w sprawie

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku – prof. dr hab. Marek Drewnik;

nadawania stopni naukowych doktora i doktora

Rada Dyscypliny Nauki prawne – prof. dr hab. Jerzy Stelmach;

habilitowanego. Co ciekawe, ten drugi staje

Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne – prof. dr hab. Maria Flis;

się stopniem nieobowiązkowym w karierze

Rada Dyscypliny Pedagogika – prof. dr hab. Janina Kostkiewicz;

akademickiej. Jest bowiem dobrowolnym

Rada Dyscypliny Psychologia – dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ.

krokiem kandydata, podejmowanym w celu
potwierdzenia swoich wysokich kompetencji
naukowych i badawczych. Przewodniczącymi Rad
Dyscyplin na UJ w kadencji 2019-2022 zostali12:

12		 https://www.uj.edu.pl/struktura/wladze/radydyscyplin.
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2016

IX•XII

UCHWAŁY

2017

I•XII

UCHWAŁY Z DNIA 			

SENATU UJ

28 WRZEŚNIA 2016 ROKU

KADENCJA

89/IX/2016 w sprawie akceptacji recenzji prof.

2016–2020

dr. hab. Andrzeja Mani w sprawie nadania

ZESTAWIENIE
LICZBOWE

przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie tytułu doktora honoris causa Pani
Profesor Teresie Łoś-Nowak

WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ
2016
48 UCHWAŁ

2018

90/IX/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko profesora zwyczajnego i profesora
nadzwyczajnego

I•XII

2017
157 UCHWAŁ

91/IX/2016 w sprawie powołania stałych
senackich komisji na kadencję 2016–2020

2018
122 UCHWAŁY

92/IX/2016 w sprawie składu stałych senackich
komisji na kadencję 2016–2020

2019

2019

I•XII

106 UCHWAŁ

93/IX/2016 w sprawie zmiany regulaminów
niektórych jednostek pozawydziałowych

STYCZEŃ-CZERWIEC
2020
52 UCHWAŁY

i międzywydziałowych oraz zmiany Regulaminu
Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych
Uniwersytetu Jagiellońskiego
94/IX/2016 w sprawie zatwierdzenia członka
Rady Fundacji Studentów i Absolwentów

2020

Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak” oraz

I • VI

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”
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

39

PROF. DR HAB. JAN ŚWIĘCH
DZIEKAN WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO

96/IX/2016 w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie stanowiska drugiego zastępcy
dyrektora Instytutu Botaniki Wydziału Biologii
i Nauk o Ziemi UJ
97/IX/2016 w sprawie utworzenia Centrum
Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz przyjęcia Regulaminu
Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu
Jagiellońskiego
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
99/IX/2016 w sprawie utworzenia Funduszu
Stypendialnego Ad Polonos oraz przyjęcia
Regulaminu Funduszu Stypendialnego
Ad Polonos
UCHWAŁY Z DNIA 			
26 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU
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
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

41

102/X/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na

ul. Radziwiłłowskiej, na rzecz Domu Pomocy

113/XI/2016 w sprawie nadania tytułu doktora

stanowisko profesora zwyczajnego i profesora

Społecznej w Krakowie

honoris causa Pani Profesor Marii Delaperrière

109/X/2016 w sprawie wyrażenia zgody na

114/XI/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na

103/X/2016 w sprawie powołania członków

zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat części

stanowisko profesora zwyczajnego i profesora

komisji dyscyplinarnych i odwoławczych komisji

działki nr 24 obręb 63 jedn. ewid. Śródmieście

nadzwyczajnego

dyscyplinarnych na kadencję 2016–2020

obj. kw nr KR1P/00127336/5 o powierzchni

nadzwyczajnego

2.741 m2 od strony ul. Grzegórzeckiej na rzecz

115/XI/2016 w sprawie organizacji przez

104/X/2016 w sprawie powołania członków

Pani Marzeny Bielec z przeznaczeniem na

Uniwersytet Jagielloński Konkursu Wiedzy

Rady Centrum Uniwersyteckiego Centrum

ogólnodostępny parking samochodowy

o Uniwersytecie Jagiellońskim

mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 Regulaminu

UCHWAŁY Z DNIA 			

116/XI/2016 w sprawie zatwierdzenia

organizacyjnego Uniwersyteckiego Centrum

30 LISTOPADA 2016 ROKU

Sprawozdania rocznego Rektora Uniwersytetu

Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

110/XI/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 50/

Jagiellońskiego za rok 2015

Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, o których

IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
105/X/2016 w sprawie zatwierdzenia

z 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia

117/XI/2016 w sprawie nadania sali wykładowej

przedstawicieli studentów w Radzie Fundacji

ogólnych zasad postępowania rekrutacyjnego na

Katedry Ginekologii i Położnictwa Wydziału

Studentów i Absolwentów Uniwersytetu

pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich

Lekarskiego UJ CM imienia Profesora Stefana

Jagiellońskiego „BRATNIAK” oraz zmiany

oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego

Schwarza

uchwały nr 107/XI/2012 Senatu Uniwersytetu

stopnia, począwszy od naboru na pierwszy rok

Jagiellońskiego z dnia 28 listopada 2012 r.

studiów w roku akademickim 2016/2017

118/XI/2016 w sprawie umieszczenia tablicy
pamiątkowej na budynku przy ul. Czystej 18

w sprawie zatwierdzenia składu Rady Fundacji
Studentów i Absolwentów Uniwersytetu

111/XI/2016 w sprawie zmiany uchwały nr

Jagiellońskiego „BRATNIAK”

60/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

w Krakowie

z 25 maja 2016 roku w sprawie ustalenia

119/XI/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 92/

106/X/2016 w sprawie zmiany regulaminów

szczegółowych warunków i trybu rekrutacji,

IX/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biblioteki Jagiellońskiej, Centrum Zdalnego

w tym limitów przyjęć na pierwszy rok

z dnia 28 września 2016 roku w sprawie składu

Nauczania, Jagiellońskiego Uniwersytetu

jednolitych studiów magisterskich oraz

stałych senackich komisji na kadencję 2016–2020

Trzeciego Wieku i Studium Pedagogicznego UJ

studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku

w zakresie dotyczącym składu Stałej Senackiej

akademickim 2017/2018

Komisji ds. Majątku i Finansów

zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu

112/XI/2016 w sprawie zmiany uchwały nr

120/XI/2016 w sprawie zmiany uchwały nr

Jagiellońskiego za rok 2016

61/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

103/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

z 25 maja 2016 roku w sprawie ustalenia

z dnia 26 października 2016 roku w sprawie

108/X/2016 w sprawie wyrażenia zgody na

szczegółowych warunków i trybu rekrutacji,

powołania członków komisji dyscyplinarnych

użyczenie na okres 3 lat przez Uniwersytet

w tym limitów przyjęć na pierwszy rok studiów

i odwoławczych komisji dyscyplinarnych na

Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie

w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na

kadencję 2016–2020 w zakresie dotyczącym

części nieruchomości oznaczonej jako działka

Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego

członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli

nr 162 obr. 2 jedn. ewid. Śródmieście przy

w roku akademickim 2017/2018

Akademickich

107/X/2016 w sprawie wyboru audytora do

ul. Kopernika 12, o pow. 978 m2, od strony
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PROF. DR HAB. ELŻBIETA GÓRSKA
DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

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).
UCHWAŁY Z DNIA 			
21 GRUDNIA 2016 ROKU
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
123/XII/2016 w sprawie wszczęcia postępowania
o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu
Profesorowi Hansowi-Rudolfowi Tinnenbergowi
124/XII/2016 w sprawie wszczęcia postępowania
o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu
Profesorowi Jacques’owi Leroy
125/XII/2016 w sprawie nadania charakteru
uczelnianego uroczystości odnowienia po
pięćdziesięciu latach doktoratu Pani Profesor
Anny Marchlewskiej-Koj
126/XII/2016 w sprawie zaopiniowania
kandydatury Pana prof. dr. hab. Krzysztofa
Ożoga do pełnienia funkcji dyrektora Archiwum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
127/XII/2016 w sprawie zaopiniowania
kandydatury Pana prof. dr. hab. Krzysztofa
Stopki do pełnienia funkcji dyrektora Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
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128/XII/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu

Studenckim UJ CM przy ul. Racławickiej 9a oraz

UCHWAŁY Z DNIA 			

na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora

działki nr 6/9 obręb 4 jednostka ewidencyjna

10 STYCZNIA 2017 ROKU

nadzwyczajnego

Krowodrza objętej księgą wieczystą nr

1/I/2017 w sprawie poszanowania ładu

KR1P/00334775/8

demokratycznego w Polsce

103/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

134/XII/2016 w sprawie wyrażenia opinii

UCHWAŁY Z DNIA 			

z dnia 26 października 2016 roku w sprawie

dotyczącej udzielenia odnawialnego kredytu

25 STYCZNIA 2017 ROKU

powołania członków komisji dyscyplinarnych

w rachunku bieżącym w związku z realizacją

2/I/2017 w sprawie dodatkowych efektów

i odwoławczych komisji dyscyplinarnych na

inwestycji budowa nowej Siedziby Szpitala

kształcenia dla kierunku lekarskiego na

kadencję 2016- 2020 w zakresie dotyczącym

Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim oraz

jednolitych studiach magisterskich

członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie

Akademickich

hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach

3/I/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych

129/XII/2016 w sprawie zmiany uchwały nr

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium

warunków i trybu naboru na pierwszy rok

130/XII/2016 w sprawie powołania

Medicum i wystawienia weksla in blanco wraz

studiów trzeciego stopnia w roku akademickim

przedstawiciela Samorządu Studentów UJ do

z deklaracją wekslową albo złożenia oświadczenia

2017/2018

Rady Funduszu im. Jana Kochanowskiego

o poddaniu się egzekucji

oraz zmiany uchwały nr 132/XII/2012 Senatu

4/I/2017 w sprawie wszczęcia postępowania

Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia

135/XII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na

o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu

2012 roku w sprawie powołania składu Rady

nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej

Profesorowi Josephowi Schatzkerowi

Funduszu im. Jana Kochanowskiego

w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze,
obręb 7 składającej się z działek 410/35, 442/15,

5/I/2017 w sprawie akceptacji recenzji prof.

131/XII/2016 w sprawie ustalenia prowizorium

441/5, 440/4, 439/4, 438/4, 436/6, 436/4,

dr. hab. Pawła Kościelniaka w sprawie nadania

budżetowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na

436/9, 435/6, stanowiącej własność Uniwersytetu

przez Uniwersytet w Białymstoku tytułu doktora

2017 rok (łącznie z Uniwersytetem Jagiellońskim

Jagiellońskiego w Krakowie, służebnością

honoris causa Panu Profesorowi Adamowi

– Collegium Medicum)

przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa

Hulanickiemu

Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
132/XII/2016 w sprawie zabezpieczenia przez

6/I/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na

Uniwersytet Jagielloński środków na realizację

136/XII/2016 w sprawie wyrażenia zgody

stanowisko profesora zwyczajnego i profesora

projektu „Przebudowa i rozbudowa szklarni

na nieodpłatne obciążenie nieruchomości

nadzwyczajnego

nr 5 i zimownika stanowiącej część kompleksu

ozn. jako działka nr 165 obr. 59 jedn. ewid.

szklarni „Victoria” w Ogrodzie Botanicznym UJ”,

Podgórze obj. kw KR1P/00333486/8 i działka

7/I/2017 w sprawie zatwierdzenia członka

składanego w ramach Regionalnego Programu

nr 82/2 obr. 59 jedn. ewid. Podgórze obj.

Rady Fundacji Studentów i Absolwentów

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

KR1P/00499375/8 stanowiących własność

Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak” oraz

lata 2014-2020

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium

zmiany uchwały nr 107/XI/2012 Senatu

Medicum w Krakowie służebnością przesyłu na

Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 listopada

133/XII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na

rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki

2012 r. w sprawie zatwierdzenia składu Rady

sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie,

Cieplnej S.A. Krakowie

Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu

składającej się z działki nr 6/7 obręb 4 jednostka

Jagiellońskiego „Bratniak”

ewidencyjna Krowodrza objętej księgą wieczystą
nr KR1P/00480221/8 zabudowanej Domem
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PROF. DR HAB. RENATA PRZYBYLSKA
DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI

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
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
UCHWAŁY Z DNIA 			
22 LUTEGO 2017 ROKU
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
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
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
13/II/2017 w sprawie zmiany od roku
akademickiego 2017/2018 profilu i efektów
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kształcenia dla kierunku studiów „dziennikarstwo

20/II/2017 w sprawie zmiany planu rzeczowo-

27/II/2017 w sprawie wyrażenia zgody

i komunikacja społeczna” na drugim stopniu

finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez

na obciążenie nieruchomości ozn. jako

studiów, prowadzonego na Wydziale Zarządzania

CM) na rok 2016 w układzie wymaganym przez

działka nr 165 obr. 59 jedn. ewid. Podgórze

i Komunikacji Społecznej UJ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

obj. kw KR1P/00333486/8 jedn. ewid.

14/II/2017 w sprawie utworzenia na Wydziale

21/II/2017 w sprawie nowelizacji planu

Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

rzeczowo-finansowego Uniwersytetu

w Krakowie nieodpłatną służebnością przesyłu

stacjonarnych studiów pierwszego stopnia

Jagiellońskiego – Collegium Medicum na rok

na rzecz TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

o profilu ogólnoakademickim na kierunku

2016

z siedzibą w Krakowie

akademickiego 2017/2018 oraz wprowadzenia

22/II/2017 w sprawie przeznaczenia dodatkowych

28/II/2017 w sprawie zmiany Uchwały 		

efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

środków na zwiększenie wynagrodzeń

nr 29/II/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.

15/II/2017 w sprawie utworzenia na Wydziale

23/II/2017 w sprawie zmiany uchwały nr

27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody

Historycznym UJ stacjonarnych studiów

28/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

na obciążenie nieruchomości stanowiącej

pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia

własność Uniwersytetu Jagiellońskiego –

na kierunku studiów „Studies in Central

Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli

Collegium Medicum w Krakowie nieodpłatną

and Eastern Europe: Histories, Cultures and

akademickich oraz zmiany uchwały nr

służebnością przesyłu w zakresie sieci cieplnej

Societies”, od roku akademickiego 2017/2018

29/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

na działce oznaczonej w ewidencji gruntów

oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego

z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia

nr 162 obr. 2 jedn. ewid. Śródmieście na

kierunku studiów

Regulaminu przyznawania nagród pracownikom

rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki

niebędącym nauczycielami akademickimi

Cieplnej S.A. w Krakowie w zakresie załącznika

Podgórze stanowiącej własność Uniwersytetu

studiów „zarządzanie publiczne”, od roku

zmienionej Uchwałą nr 55/IV/2016 z dnia

16/II/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 99/

mapowego

IX/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

24/II/2017 w sprawie zasad i trybu powierzania

z dnia 28 września 2016 r. oraz ogłoszenia

zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym

29/II/2017 w sprawie wyrażenia zgody na

tekstu jednolitego Regulaminu Funduszu

dla pracownika naukowo-dydaktycznego ¼, a dla

obciążenie nieruchomości stanowiącej własność

Stypendialnego Ad Polonos

pracownika dydaktycznego ½ pensum

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium
Medicum w Krakowie nieodpłatną służebnością

17/II/2017 w sprawie ogłoszenia konkursów na

25/II/2017 w sprawie udzielenia zgody na

przesyłu w zakresie sieci cieplnej na działce

stanowiska profesora

realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

oznaczonej w ewidencji gruntów nr 23 obr. 63

„Termomodernizacja budynków Uniwersytetu

jedn. ewid. Śródmieście na rzecz Miejskiego

18/II/2017 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie

Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

podziału Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ

zlokalizowanych przy ul. Czystej 18

Krakowie

i ul. Medycznej 9 w Krakowie”
19/II/2017 w sprawie powołania członków Rady

UCHWAŁY Z DNIA 			

Bibliotecznej, o których mowa w § 70 ust. 1 pkt

26/II/2017 w sprawie udzielenia zgody na

29 MARCA 2017 ROKU

5, 6, 7 i 8 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego,

realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

30/III/2017 w sprawie utworzenia na Wydziale

na kadencję 2016–2020

„Wydzielenie stref pożarowych w budynku

Filologicznym UJ na kierunku studiów

Collegium Medicum UJ przy ul. Grzegórzeckiej 16

neofilologia, specjalności studiów: „filologia

w Krakowie”

orientalna – sinologia” na stacjonarnych studiach
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PROF. DR HAB. EWA GUDOWSKA- NOWAK
DZIEKAN WYDZIAŁU FIZYKI, ASTRONOMII
I INFORMATYKI STOSOWANEJ

drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
od roku akademickiego 2017/2018
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
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
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
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
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
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36/III/2017 w sprawie utworzenia na Wydziale

nr 3/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

47/III/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 92/

Studiów Międzynarodowych i Politycznych

z 25 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia

IX/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia

szczegółowych warunków i trybu naboru na

z dnia 28 września 2016 roku w sprawie składu

o profilu ogólnoakademickim na kierunku

pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku

stałych senackich komisji na kadencję 2016–2020

studiów „rosjoznawstwo”, od roku akademickiego

akademickim 2017/2018

w zakresie dotyczącym składu Stałej Senackiej

2017/2018 oraz wprowadzenia efektów
kształcenia dla tego kierunku studiów

Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
42/III/2017 w sprawie zmiany „uchwały nr 74/

i Współpracy Międzynarodowej

XII/2010 Senatu UJ z 22 grudnia 2010 roku
37/III/2017 w sprawie utworzenia na Wydziale

w sprawie zasad uwzględniania w postępowaniu

48/III/2017 w sprawie stwierdzenia zgodności

Nauk o Zdrowiu UJ CM stacjonarnych

rekrutacyjnym, na pierwszy rok jednolitych

zmian Regulaminu Samorządu Studentów

jednolitych studiów magisterskich o profilu

studiów magisterskich oraz studiów pierwszego

Uniwersytetu Jagiellońskiego z ustawą – Prawo

praktycznym na kierunku studiów „fizjoterapia”,

i drugiego stopnia, osiągnięć w ogólnopolskich

o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu

od roku akademickiego 2017/2018 oraz

olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach

Jagiellońskiego

wprowadzenia efektów kształcenia dla tego

międzynarodowych oraz konkursach, począwszy

kierunku studiów

od naboru na pierwszy rok studiów w roku

49/III/2017 w sprawie siedziby jednostek

akademickim 2012/2013

Wydziału Studiów Międzynarodowych

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

i Politycznych oraz źródeł finansowania jej
43/III/2017 w sprawie powołania Uczelnianej

remontu

Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu
39/III/2017 w sprawie zmiany „uchwały nr 50/

Jagiellońskiego na rok akademicki 2017/2018

IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

50/III/2017 w sprawie zmiany uchwały 26/
II/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

z 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia

44/III/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na

z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie siedziby

ogólnych zasad postępowania rekrutacyjnego na

stanowisko profesora zwyczajnego i profesora

Wydziału Studiów Międzynarodowych

pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich

nadzwyczajnego

i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

stopnia, począwszy od naboru na pierwszy rok

45/III/2017 w sprawie ustalania pensum

51/III/2017 w sprawie zmiany uchwały nr

studiów w roku akademickim 2016/2017

dydaktycznego na rok akademicki 2017/2018,

9/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

warunków jego obniżania oraz zasad obliczania

z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia

godzin dydaktycznych

zgody na sprzedaż nieruchomości składającej

oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego

40/III/2017 w sprawie zmiany „uchwały nr
60/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

się z działki zabudowanej o nr 307/29 i działki

z 25 maja 2016 roku w sprawie ustalenia

46/III/2017 w sprawie zaopiniowania

niezabudowanej o nr 307/30, położonych

szczegółowych warunków i trybu rekrutacji,

wniosku Rady Medycznego Centrum

w miejscowości Polanka Hallera, gmina Skawina,

w tym limitów przyjęć na pierwszy rok

Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu

województwo małopolskie

jednolitych studiów magisterskich oraz

Jagiellońskiego o powołanie dr hab. n. med.

studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku

Barbary Gryglewskiej, prof. UJ na stanowisko

52/III/2017 w sprawie wyrażenia zgody na

akademickim 2017/2018

dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia

ustanowienie hipoteki umownej łącznej na

Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

nieruchomościach Uniwersytetu Jagiellońskiego –

na kadencję 2017-2021

Collegium Medicum

41/III/2017 w sprawie ustalenia limitów przyjęć
na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku
akademickim 2017/2018 oraz zmiany uchwały
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PROF. DR HAB. WŁODZIMIERZ ZWONEK
DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI

UCHWAŁY Z DNIA 			
26 KWIETNIA 2017 ROKU
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
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
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
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
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57/IV/2017 w sprawie ogłoszenia konkursów

Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej

pierwszego stopnia oraz kierunku studiów biologia

na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium

i geografia wraz ze specjalnościami: biologia

nadzwyczajnego

Medicum w Krakowie” oraz w sprawie wyrażenia

środowiskowa; systemy informacji geograficznej;

zgody na ustanowienie hipoteki umownej łącznej

geografia fizyczna na stacjonarnych studiach

58/IV/2017 w sprawie zmiany uchwały nr

na nieruchomościach Uniwersytetu Jagiellońskiego

drugiego stopnia, od roku akademickiego

92/IX/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

– Collegium Medicum i wystawienia weksla

2017/2018 z chwilą ich wygaśnięcia

z dnia 28 września 2016 roku w sprawie składu

in blanco wraz z deklaracją wekslową

stałych senackich komisji na kadencję 2016–2020

68/V/2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji

w zakresie dotyczącym składu Stałej Senackiej

UCHWAŁY Z DNIA 			

na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich

Komisji ds. Odznaczeń i Nagród

31 MAJA 2017 ROKU

oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku

64/V/2017 w sprawie zmiany uchwały nr

akademickim 2018/2019

59/IV/2017 w sprawie zmiany Statutu

58/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytetu Jagiellońskiego

z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wytycznych dla

69/V/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych

rad podstawowych jednostek organizacyjnych

warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów

60/IV/2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego

Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie

przyjęć na pierwszy rok studiów w Szkole

tekstu Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego

kształcenia na studiach doktoranckich z późn.

Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale

zm. oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr

Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku

61/IV/2017 w sprawie zmiany planu rzeczowo-

58/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

akademickim 2018/2019

finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez

z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wytycznych dla

CM) na rok 2016 w układzie wymaganym przez

rad podstawowych jednostek organizacyjnych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia

70/V/2017 w sprawie szczegółowych zasad

na studiach doktoranckich

przyjmowania na studia laureatów oraz

62/IV/2017 w sprawie udzielenia zgody na

finalistów olimpiad stopnia centralnego

realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

65/V/2017 w sprawie likwidacji na Wydziale

i laureatów konkursów międzynarodowych oraz

„Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul.

Polonistyki UJ specjalności nauczycielskiej

ogólnopolskich, począwszy od naboru na pierwszy

Medycznej 7 w Krakowie w celu dostosowania

na kierunku studiów filologia polska na

rok studiów w roku akademickim 2018/2019

pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej

niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego

Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

stopnia, od roku akademickiego 2017/2018

71/V/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 43/

– Collegium Medicum w Krakowie

z chwilą jej wygaśnięcia

III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 29 marca 2017 w sprawie powołania

63/IV/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej

66/V/2017 w sprawie likwidacji na Wydziale

Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu

udzielenia Uniwersytetowi Jagiellońskiemu –

Biologii i Nauk o Ziemi UJ kierunku studiów

Jagiellońskiego na rok akademicki 2017/2018

Collegium Medicum nieodnawialnego kredytu

biologia i geologia wraz ze specjalnością ochrona

inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie/

przyrody na stacjonarnych studiach pierwszego

72/V/2017 w sprawie nadania tytułu doktora

refinansowanie do 100% nakładów brutto

i drugiego stopnia, od roku akademickiego

honoris causa Panu Profesorowi Hansowi-

ponoszonych przez Uniwersytet Jagielloński –

2017/2018 z chwilą ich wygaśnięcia

Rudolfowi Tinnebergowi

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa

67/V/2017 w sprawie likwidacji na Wydziale

73/V/2017 w sprawie nadania tytułu doktora

budynku przy ulicy Medycznej 7 w Krakowie

Biologii i Nauk o Ziemi UJ kierunku studiów

honoris causa Panu Profesorowi Josephowi

w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby

biologia i geografia na stacjonarnych studiach

Schatzkerowi

Collegium Medicum w ramach realizacji projektu
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PROF. DR HAB. PIOTR KUŚTROWSKI
DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII

74/V/2017 w sprawie nadania tytułu doktora
honoris causa Panu Profesorowi Jacques’owi
Leroy
75/V/2017 w sprawie przyznania medalu
Merentibus Panu Profesorowi Wacławowi
Uruszczakowi
76/V/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko profesora zwyczajnego i profesora
nadzwyczajnego
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
78/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu
Biblioteki Jagiellońskiej
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
80/V/2017 w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania z wykonania planu rzeczowofinansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
(bez Collegium Medicum) za 2016 rok
w formie wymaganej przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
81/V/2017 w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania z wykonania planu rzeczowofinansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego –
Collegium Medicum za rok 2016
82/V/2017 w sprawie zatwierdzenia łącznego
sprawozdania finansowego UJ za 2016 rok
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i zadysponowania łącznym wynikiem finansowym

w zakresie języka włoskiego na niestacjonarnych

94/VI/2017 w sprawie wyrażenia przez Senat

UJ za 2016 rok

studiach pierwszego stopnia oraz języki i kultura

Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej

krajów romańskich na stacjonarnych studiach

zlecenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

UCHWAŁY Z DNIA 			

drugiego stopnia, od roku akademickiego

Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu

28 CZERWCA 2017 ROKU

2016/2017 z chwilą ich wygaśnięcia

wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn.

83/VI/2017 w sprawie zatwierdzenia

„Prezentacja wyników opisujących wpływ oksygenazy

uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia

89/VI/2017 w sprawie zmiany efektów

hemowej-1 i Gkwadrupleksów na stabilność genomową

studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia

kształcenia dla kierunku studiów religioznawstwo

w ostrych białaczkach szpikowych

oraz jednolitych studiów magisterskich, wzoru

– interdyscyplinarne studia nad religiami

świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

i kulturami świata na pierwszym stopniu studiów

95/VI/2017 w sprawie wyrażenia przez Senat

oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu

o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego na

Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej

dokształcającego na Uniwersytecie Jagiellońskim

Wydziale Filozoficznym UJ

zlecenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

84/VI/2017 w sprawie zatwierdzenia

90/VI/2017 w sprawie uzupełnienia efektów

wykonania zadania w dziedzinie nauczania

uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia

kształcenia dla kierunków studiów: Ecology

pt. „Morfometria ludzkich zastawek serca:

jednolitych studiów magisterskich prowadzonych

and Evolution na drugim stopniu studiów

aortalnej, pnia płucnego i ujść przedsionkowo-

wspólnie dla absolwentów kierunku weterynaria

o profilu ogólnoakademickim; European

komorowych. Anatomiczne podłoże dla

Studies na pierwszym stopniu studiów o profilu

operacyjnych i małoinwazyjnych technik leczenia

85/VI/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 127/

ogólnoakademickim; International Relations

wad zastawkowych serca

XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

and Area Studies na pierwszym stopniu studiów

z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wzorów

o profilu ogólnoakademickim

Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu

dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego
wydawanych przez Uniwersytet Jagielloński
86/VI/2017 w sprawie przyjęcia od

96/VI/2017 w sprawie wyrażenia przez Senat
Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej

91/VI/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na

zlecenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

stanowisko profesora zwyczajnego i profesora

Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu

nadzwyczajnego

wykonania zadania w dziedzinie nauczania

roku akademickiego 2017/2018 profilu

pt. „Druk 3D modeli wątroby w planowaniu

ogólnoakademickiego dla kierunku studiów

92/VI/2017 w sprawie wyrażenia przez Senat

przedoperacyjnym u chorych poddawanych

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej

laparoskopowym resekcjom guzów wątroby –

prowadzonego na Wydziale Zarządzania

zlecenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

ocena krótkoterminowych wyników leczenia”

i Komunikacji Społecznej UJ na drugim stopniu

Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu

studiów oraz wprowadzenia efektów kształcenia

wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn.

97/VI/2017 w sprawie wyrażenia przez

dla tego profilu

„Programiści Przyszłości 2.0”

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii

87/VI/2017 w sprawie zniesienia kierunków oraz

93/VI/2017 w sprawie wyrażenia przez Senat

i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi

specjalności studiów, od roku akademickiego

Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej

Jagiellońskiemu wykonania zadania w dziedzinie

2017/2018

zlecenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

nauczania pt. „Zastosowanie technologii druku

dotyczącej zlecenia przez Ministerstwo Nauki

Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu

trójwymiarowego i otwartych platform cyfrowych

88/VI/2017 w sprawie zniesienia na Wydziale

wykonania zadania w dziedzinie nauczania

do konstrukcji uniwersalnego spektrofotometru

Filologicznym UJ na kierunku studiów

pn. „Zrozumieć i przezwyciężyć konflikt –

użytecznego w obszarach utrudnionej opieki

neofilologia specjalności studiów: filologia

alternatywne metody rozwiązywania Konfliktu”

medycznej
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DR HAB. MAŁGORZATA KRUCZEK, PROF. UJ
DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII

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”
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”
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”
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”
102/VI/2017 w sprawie zatwierdzenia
planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu
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Jagiellońskiego (bez CM) na rok 2017

Regulaminu przyznawania Nagrody imienia

116/IX/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 92/

w formie wymaganej przez Ministerstwo Nauki

Katarzyny Kulig

IX/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 28 września 2016 roku w sprawie składu
UCHWAŁY Z DNIA 			

stałych senackich komisji na kadencję 2016–2020

103/VI/2017 w sprawie zatwierdzenia Planu

27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

(z późn. zm.) w zakresie dotyczącym składu

rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

109/IX/2017 w sprawie zniesienia specjalności

Stałej Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej

– Collegium Medicum na rok 2017

studiów

i Konkursów Profesorskich

104/VI/2017 w sprawie przyjęcia spadku po Pani

110/IX/2017 w sprawie zasad organizacji,

117/IX/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 92/

Dolores Müller z d. Szczepaniak

prowadzenia i zaliczania wykładów Artes

IX/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Liberales prowadzonych na Uniwersytecie

z dnia 28 września 2016 roku w sprawie składu

105/VI/2017 w sprawie wyrażenia zgody

Jagiellońskim dla ogółu studentów jednolitych

stałych senackich komisji na kadencję 2016–2020

na zawarcie umowy zamiany nieruchomości

studiów magisterskich, studiów pierwszego,

w zakresie dotyczącym składu Stałej Senackiej

składającej się z działek nr 237/5, 307/23,

drugiego i trzeciego stopnia

Komisji ds. Nauczania i Stałej Senackiej Komisji

307/24, 307/25 i 307/26 położonej

ds. Rozwoju

w miejscowości Polanka Hallera, gmina

111/IX/2017 w sprawie wytycznych dla rad

Skawina, stanowiącej własność Uniwersytetu

podstawowych jednostek organizacyjnych

118/IX/2017 w sprawie Regulaminu Biblioteki

Jagiellońskiego na prawo własności

Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie

Jagiellońskiej

nieruchomości składającej się z działek nr 251/56

projektowania programów kształcenia dla studiów

i 269/3 położonych w miejscowości Jurczyce,

podyplomowych oraz kursów dokształcających

gmina Skawina oraz działek nr 1/4, 1/8, 25, 40,

119/IX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka

54/8, 54/11, 54/12, 54/13, 54/16 położonych

112/IX/2017 w sprawie wszczęcia postępowania

nr 23 obr. 63 jedn. ewid. Śródmieście, objętej

w miejscowości Wola Radziszowska, gmina

o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu

kw. nr KR1P/00011046/9 położonej w Krakowie

Skawina, stanowiących własność Gminy Skawina

Profesorowi Leszkowi Borysiewiczowi

przy ul. Grzegórzeckiej 20 i ul. Śniadeckich

106/VI/2017 w sprawie dzierżawy nieruchomości

113/IX/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na

Jagiellońskiego – Collegium Medicum

stanowiących własność Uniwersytetu

stanowisko profesora zwyczajnego i profesora

w Krakowie

Jagiellońskiego składających się z działek nr 55/6

nadzwyczajnego

16 stanowiącej własność Uniwersytetu

obręb 17 i 6/4 obręb 18 Krowodrza
107/VI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na

120/IX /2017 w sprawie wyrażenia zgody na
114/IX/2017 w sprawie zmiany w Statucie

sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka

Uniwersytetu Jagiellońskiego

nr 24 obr. 63 jedn. ewid. Śródmieście, objętej

sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka

kw. nr KR1P/00127336/5 położonej w Krakowie

nr 149, obr. 60, jedn. ewid. Podgórze, objętej

115/IX/2017 w sprawie zmiany uchwały nr

przy ul. Grzegórzeckiej 22 stanowiącej własność

kw. nr KR1P/00041848/0 położonej w Krakowie

103/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium

przy ul. Obronnej stanowiącej własność

z dnia 26 października 2016 roku w sprawie

Medicum w Krakowie

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium

powołania członków komisji dyscyplinarnych

Medicum w Krakowie

i odwoławczych komisji dyscyplinarnych na
kadencję 2016- 2020 (z późn. zm.) w zakresie

108/VI/2017 w sprawie ustanowienia Nagrody

dotyczącym członków Komisji Dyscyplinarnej dla

imienia Katarzyny Kulig oraz zatwierdzenia

Nauczycieli Akademickich
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25 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU
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.
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
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.)
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.)
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.)
126/X/2017 w sprawie zatwierdzenia
przedstawicieli studentów w Radzie Fundacji
Studentów i Absolwentów Uniwersytetu
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Jagiellońskiego „BRATNIAK” oraz zmiany

133/XI/2017 w sprawie przyznania odznaki

powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

uchwały nr 107/XI/2012 Senatu Uniwersytetu

Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Pani

(z późn. zm.)

Jagiellońskiego z dnia 28 listopada 2012 r.

Profesor Urszuli Marcie Doleżal

w sprawie zatwierdzenia składu Rady Fundacji

142/XI/2017 w sprawie nadania statutów

Studentów i Absolwentów Uniwersytetu

134/XI/2017 w sprawie przyznania odznaki

Jagiellońskiego „BRATNIAK” (z późn. zm.)

Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
Panu Profesorowi Tadeuszowi Cichockiemu

127/X/2017 w sprawie zmiany uchwały nr

uniwersyteckim podmiotom leczniczym
143/XI/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 113/
IX/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

126/X/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

135/XI/2017 w sprawie akceptacji recenzji

z dnia 30 września 2015 r. w sprawie

z dnia 28 października 2015 roku w sprawie

prof. dr. hab. Bogusława Doparta w sprawie

przeznaczenia dodatkowych środków na

powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

nadania przez Uniwersytet w Białymstoku tytułu

zwiększenie wynagrodzeń, pochodzących z innych

doktora honoris causa Pani dr hab. Halinie

źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy

Krukowskiej

z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie

128/X/2017 w sprawie akceptacji recenzji prof. dr
hab. Anny Łebkowskiej w sprawie nadania przez

wyższym

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

136/XI/2017 w sprawie umieszczenia w budynku

tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi

Collegium Novum tablicy pamiątkowej

144/XI/2017 w sprawie wyboru firmy

Michałowi Głowińskiemu

poświęconej tajnemu nauczaniu

audytorskiej do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Uniwersytetu

129/X/2017 w sprawie akceptacji recenzji

137/XI/2017 w sprawie umieszczenia

prof. dr. hab. Włodzimierza Szturca w sprawie

w budynku Katedry Epidemiologii i Medycyny

nadania przez Uniwersytet w Białymstoku tytułu

Zapobiegawczej Wydziału Lekarskiego UJ CM

UCHWAŁY Z DNIA 			

doktora honoris causa Pani Profesor Alinie

przy ul. Kopernika 7a tablicy pamiątkowej

20 GRUDNIA 2017 ROKU

Kowalczykowej

upamiętniającej osobę i działalność Profesora

145/XII/2017 w sprawie dostosowania programu

Wiesława Jędrychowskiego

kształcenia w zakresie efektów kształcenia dla

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

Jagiellońskiego za 2017 i 2018 rok

kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji
138/XI/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na

na pierwszym i drugim stopniu studiów o profilu

stanowisko profesora zwyczajnego i profesora

ogólnoakademickim, prowadzonego na Wydziale

nadzwyczajnego

Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

131/XI/2017 w sprawie zmiany profilu

139/XI/2017 w sprawie wyrażenia opinii

146/XII/2017 w sprawie dostosowania profili

i efektów kształcenia dla kierunku studiów

w sprawie zmiany nazwy Wydziału Biologii

i programów kształcenia studiów pierwszego

polityka społeczna na drugim stopniu studiów

i Nauk o Ziemi UJ na Wydział Biologii UJ

i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów

UCHWAŁY Z DNIA 			
29 LISTOPADA 2017 ROKU

prowadzonego na Wydziale Zarządzania

magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie

i Komunikacji Społecznej UJ, od roku

140/XI/2017 w sprawie zatwierdzenia

akademickiego 2018/2019

Sprawozdania rocznego Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego za rok 2016

132/XI/2017 w sprawie wszczęcia postępowania

Jagiellońskim
147/XII/2017 w sprawie utworzenia na Wydziale
Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

o nadanie tytułu doktora honoris causa

141/XI/2017 w sprawie zmiany uchwały nr

od roku akademickiego 2018/2019 stacjonarnych

Uniwersytetu Jagiellońskiego Panu Tadowi

126/X/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

studiów drugiego stopnia na kierunku

Taubemu

z dnia 28 października 2015 roku w sprawie

International Security and Development
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PROF. DR HAB. JACEK SAPA
DZIEKAN WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

148/XII/2017 w sprawie zmiany uchwały nr
57/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia
od roku akademickiego 2012/2013 efektów
kształcenia dla kierunku studiów weterynaria,
prowadzonego przez Uniwersyteckie Centrum
Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
149/XII/2017 w sprawie nieuruchomienia
wybranych studiów pierwszego i drugiego
stopnia oraz zmiany limitów w rekrutacji na rok
akademicki 2018/2019
150/XII/2017 w sprawie rozpisania konkursów
na stanowiska profesora nadzwyczajnego
151/XII/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. Majątku i Finansów
152/XII/2017 w sprawie zmiany planu rzeczowofinansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez
CM) na rok 2017 w układzie wymaganym przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
153/XII/2017 w sprawie nowelizacji
planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu
Jagiellońskiego – Collegium Medicum na rok
2017
154/XII/2017 w sprawie ustalenia prowizorium
budżetowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na
2018 rok (łącznie z Uniwersytetem Jagiellońskim
– Collegium Medicum)
155/XII/2017 w sprawie zasad zbycia aktywów
trwałych uniwersyteckiego podmiotu leczniczego,
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oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub

5/I/2018 w sprawie zniesienia na Wydziale Nauk

12/I/2018 w sprawie wyrażenia zgody

użyczenie

o Zdrowiu UJ CM kierunku studiów zdrowie

na utworzenie Spółki z ograniczoną

publiczne na niestacjonarnych studiach drugiego

odpowiedzialnością pn. „InnoCel Spółka Celowa

stopnia, od roku akademickiego 2018/2019

Uniwersytetu Jagiellońskiego Sp. z o.o.”

numer 45, obręb 53, jednostka ewidencyjna

6/I/2018 w sprawie zniesienia na Wydziale

13/I/2018 w sprawie podjęcia działań

Śródmieście

Nauk o Zdrowiu UJ CM kierunku studiów

zmierzających do modernizacji i rozbudowy

położnictwo na niestacjonarnych studiach

istniejącego kampusu UJ Collegium Medicum

157/XII/2017 w sprawie zmiany Regulaminu

drugiego stopnia, od roku akademickiego

w Krakowie-Prokocimiu

Centrum Badań Ilościowych nad Polityką

2018/2019

UCHWAŁY Z DNIA 			

7/I/2018 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie

nieruchomości położonej w Krakowie przy

31 STYCZNIA 2018 ROKU

powołania dodatkowych recenzentów

ulicy Kamionka 11 i 11a, obręb 54, jednostka

1/I/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale

w postępowaniu o nadanie tytułu doktora

ewidencyjna Nowa Huta, składającej się z działki

Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego Panu

numer 85/47

od roku akademickiego 2018/2019 stacjonarnych

Tadowi Taubemu

156/XII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki

14/I/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż

studiów pierwszego stopnia na kierunku Global
and Development Studies
2/I/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale

UCHWAŁY Z DNIA 			
8/I/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu

28 LUTEGO 2018 ROKU

na stanowisko profesora zwyczajnego

15/II/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale

i nadzwyczajnego

Chemii UJ od roku akademickiego 2018/2019

Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

stacjonarnych studiów drugiego stopnia na

od roku akademickiego 2018/2019 stacjonarnych

9/I/2018 w sprawie wyrażenia opinii

studiów pierwszego stopnia na kierunku

w sprawie inicjatywy ustanowienia przez Sejm

latynoamerykanistyka

Rzeczypospolitej Polskiej roku 2020 Rokiem

16/II/2018 w sprawie utworzenia na

Romana Ingardena

Wydziale Farmaceutycznym UJ CM od roku

3/I/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale

kierunku chemia medyczna

akademickiego 2018/2019 stacjonarnych studiów

Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

10/I/2018 w sprawie zmian w statucie

drugiego stopnia na kierunku Drug Discovery

od roku akademickiego 2018/2019 stacjonarnych

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

and Development, prowadzonych w języku

studiów pierwszego stopnia na kierunku

w Krakowie

angielskim

analityk zjawisk i procesów; ekspert organizacji

11/I/2018 w sprawie zmiany uchwały

17/II/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale

społecznych; niemcoznawstwo

nr 144/XII/2015 Senatu Uniwersytetu

Nauk o Zdrowiu UJ CM od roku akademickiego

studia europejskie o specjalnościach studiów:

Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2015 roku

2018/2019 stacjonarnych studiów pierwszego

4/I/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale

podjętej w sprawie zmiany nazwy Centrum

stopnia na kierunku organizacja i ekonomika

Filozoficznym UJ od roku akademickiego

Promieniowania Synchrotronowego na Narodowe

ochrony zdrowia

2018/2019 stacjonarnych studiów drugiego

Centrum Promieniowania Synchrotronowego

stopnia na kierunku kulturoznawstwo

SOLARIS oraz przyjęcia Regulaminu

18/II/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale

o specjalności studiów studia nad buddyzmem

Narodowego Centrum Promieniowania

Polonistyki UJ od roku akademickiego

współczesnym

Synchrotronowego SOLARIS

2018/2019 stacjonarnych studiów drugiego
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DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

stopnia na kierunku kulturoznawstwo
o specjalności studiów Comparative Heritage
Studies, prowadzonych w języku angielskim
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
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
21/II/2018 w sprawie warunków i trybu
rekrutacji na pierwszy rok studiów trzeciego
stopnia w roku akademickim 2018/2019
22/II/2018 w sprawie ogłoszenia konkursów na
stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego
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
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
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31/III/2018 w sprawie zmiany nazwy specjalności

38/III/2018 w sprawie siedziby Wydziału

28 MARCA 2018 ROKU

na kierunku europeistyka, prowadzonej

Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

25/III/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale

na Wydziale Studiów Międzynarodowych

Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ od

i Politycznych UJ na stacjonarnych studiach

39/III/2018 w sprawie zabezpieczenia przez

roku akademickiego 2018/2019 stacjonarnych

drugiego stopnia z: Wiedza o Holokauście

Uniwersytet Jagielloński środków finansowych

studiów pierwszego stopnia na kierunku biofizyka

i totalitaryzmach na: wiedza o Holokauście

na realizację projektu „Centrum Badawczo-

molekularna i komórkowa

i ludobójstwach, od roku akademickiego

Rozwojowe Wydziału Chemii Uniwersytetu

2018/2019

Jagiellońskiego”, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego

26/III/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale
Biologii UJ od roku akademickiego 2018/2019

32/III/2018 w sprawie nieuruchomienia

stacjonarnych studiów drugiego stopnia na

wybranych studiów oraz zmiany limitów

kierunku Environmental Protection and

w rekrutacji na studia jednolite magisterskie

UCHWAŁY Z DNIA 			

Management, prowadzonych w języku angielskim

oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na rok

25 KWIETNIA 2018 ROKU

akademicki 2018/2019

40/IV/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 21/

Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

II/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

27/III/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale
Geografii i Geologii UJ od roku akademickiego

33/III/2018 w sprawie nadania tytułu doktora

z 28 lutego 2018 roku w sprawie warunków

2018/2019 stacjonarnych studiów pierwszego

honoris causa Panu Profesorowi Leszkowi

i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów trzeciego

stopnia na kierunku Earth Sciences in

Borysiewiczowi

stopnia w roku akademickim 2018/2019

34/III/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu

41/IV/2018 w sprawie powołania Uczelnianej

na stanowisko profesora zwyczajnego

Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu

i nadzwyczajnego

Jagiellońskiego na rok akademicki 2018/2019

2018/2019 stacjonarnych studiów drugiego

35/III/2018 w sprawie utworzenia

42/IV/2018 w sprawie nadania tytułu doktora

stopnia na kierunku Intellectual Property and

Jagiellońskiego Centrum Badawczego „Prawo

honoris causa Panu Tadowi Taubemu

New Technologies, prowadzonych w języku

– Język – Filozofia” oraz przyjęcia Regulaminu

angielskim

Jagiellońskiego Centrum Badawczego „Prawo –

43/IV/2018 w sprawie akceptacji recenzji prof. dr

Język – Filozofia”

hab. Renaty Przybylskiej w sprawie nadania przez

a Changing World, prowadzonych w języku
angielskim
28/III/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale
Prawa i Administracji UJ od roku akademickiego

Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie

29/III/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale
Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

36/III/2018 w sprawie Regulaminu korzystania

tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi

od roku akademickiego 2018/2019 stacjonarnych

z infrastruktury badawczej w Narodowym

Stanisławowi Gajdzie

studiów drugiego stopnia na kierunku studia

Centrum Promieniowania Synchrotronowego

azjatyckie o specjalności studiów Korean Studies,

SOLARIS w Uniwersytecie Jagiellońskim.

44/IV/2018 w sprawie ustalania pensum
dydaktycznego na rok akademicki 2018/2019,

prowadzonych w języku angielskim
37/III/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 108/

warunków jego obniżania oraz zasad obliczania

30/III/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale

VI/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

godzin dydaktycznych

Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia

od roku akademickiego 2018/2019 stacjonarnych

Nagrody imienia Katarzyny Kulig oraz

45/IV/2018 w sprawie ogłoszenia konkursów

studiów pierwszego stopnia na kierunku studia

zatwierdzenia Regulaminu przyznawania Nagrody

na stanowisko profesora zwyczajnego

polsko – ukraińskie

imienia Katarzyny Kulig

i nadzwyczajnego
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PROF. DR HAB. PIOTR JEDYNAK
DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

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
47/IV/2018 w sprawie zmiany planu rzeczowofinansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez
CM) na rok 2017 w układzie wymaganym przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
48/IV/2018 w sprawie zmiany planu rzeczowofinansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego –
Collegium Medicum na rok 2017 w układzie
wymaganym przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
UCHWAŁY Z DNIA 			
30 MAJA 2018 ROKU
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
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
51/V/2018 w sprawie utworzenia w ramach
Własnych Funduszy Stypendialnych Stypendium
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przyjęcia
Regulaminu Stypendium Uniwersytetu
Jagiellońskiego
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52/V/2018 w sprawie akceptacji recenzji prof.

Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego

realizowanego w ramach projektu pod nazwą:

dr. hab. Stefana Chłopickiego w sprawie nadania

w Krakowie

Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie

przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu

jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej

w Gdańsku tytułu doktora honoris causa Panu

60/V/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 131/

Profesorowi Feridowi Muradowi

IX/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

edukacji

z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia

67/VI/2018 w sprawie wyrażenia przez Senat

53/V/2018 w sprawie zaopiniowania

Biblioteki Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu

Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej

kandydatury Pana prof. dr. hab. Zdzisława

Jagiellońskiego oraz przyjęcia Regulaminu

zlecenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Pietrzyka do pełnienia funkcji dyrektora

Biblioteki Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu

Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu

Biblioteki Jagiellońskiej

Jagiellońskiego

wykonania zadania w dziedzinie nauczania

54/V/2018 w sprawie ogłoszenia konkursów na

61/V/2018 w sprawie zmian w statucie

nowoczesnych technik obrazowych oraz procedur

stanowiska profesora nadzwyczajnego

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

kardiologii inwazyjnej i elektrokardiologii”

pn. „Morfologia mięśnia sercowego w ujęciu

w Krakowie
55/V/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

68/VI/2018 w sprawie wyrażenia przez

z wykonania planu rzeczowo-finansowego

UCHWAŁY Z DNIA 			

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii

Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez Collegium

27 CZERWCA 2018 ROKU

dotyczącej zlecenia przez Ministerstwo Nauki

Medicum) za 2017 rok w formie wymaganej

62/VI/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na

i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

stanowisko profesora nadzwyczajnego

Jagiellońskiemu wykonania zadania w dziedzinie

Wyższego

nauczania pn. „Wpływ obecności tętniaka
63/VI/2018 w sprawie zatwierdzenia

wewnątrzczaszkowego na zmiany parametrów

56/V/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu

hemodynamicznych przepływu krwi

z wykonania planu rzeczowo-finansowego

Jagiellońskiego (bez CM) na rok 2018

w tętnicach mózgowych – opracowanie modelu

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium

w formie wymaganej przez Ministerstwo Nauki

matematycznego”

Medicum za 2017 rok w formie wymaganej przez

i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

69/VI/2018 w sprawie wyrażenia przez Senat
64/VI/2018 w sprawie zatwierdzenia

Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej

57/V/2018 w sprawie zatwierdzenia łącznego

planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu

zlecenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

sprawozdania finansowego UJ za 2017 rok

Jagiellońskiego – Collegium Medicum na rok

Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu

i zadysponowania łącznym wynikiem finansowym

2018 w formie wymaganej przez Ministerstwo

wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn.

UJ za 2017 rok

Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Minimalnie inwazyjna chirurgia onkologiczna –
od eminence do evidence based medicine”

58/V/2018 w sprawie zatwierdzenia straty z lat

65/VI/2018 w sprawie nadania sali nr 0.101

ubiegłych wykazanej w łącznym sprawozdaniu

w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji

70/VI/2018 w sprawie wyrażenia przez Senat

finansowym UJ za 2017 rok

Społecznej UJ przy ul. Łojasiewicza 4 imienia

Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii dotyczącej

Walerego Pisarka

zlecenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

59/V/2018 w sprawie wyrażenia zgody na

Wyższego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu

nieodpłatne ustanowienie prawa użytkowania

66/VI/2018 w sprawie zatwierdzenia programu

wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn.

nieruchomości w Krakowie-Prokocimiu na

rozwojowego UJ CM w zakresie tworzenia

„Nowoczesny protokół kompleksowej opieki

rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu

wieloprofilowego centrum symulacji medycznych

okołooperacyjnej (ERAS) a bezpieczeństwo

83

PROF. DR HAB. ZDZISŁAW MACH
DZIEKAN WYDZIAŁU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I POLITYCZNYCH

zabiegów bariatrycznych u chorych leczonych
chirurgicznie z powodu otyłości olbrzymiej”
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”
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”
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”
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”
75/VI/2018 w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej zlecenia Uniwersytetowi

85

Jagiellońskiemu przez Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyższego wykonania zadania

nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku przy

i Szkolnictwa Wyższego wykonania zadania

w dziedzinie nauczania pn. „Akredytacja ECTN

ul. Medycznej 7 w Krakowie w celu dostosowania

w dziedzinie nauczania pn. „Programiści

Eurobachelor dla Wydziału Chemii UJ, kierunek

pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej

przyszłości 3.0”

chemia”

Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

76/VI/2018 w sprawie wyrażenia opinii

81/VI/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej

dotyczącej zlecenia Uniwersytetowi

zlecenia Uniwersytetowi Jagiellońskiemu

UCHWAŁY Z DNIA 			

Jagiellońskiemu przez Ministra Nauki

przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

26 WRZEŚNIA 2018 ROKU

i Szkolnictwa Wyższego wykonania zadania

wykonania zadania w dziedzinie nauczania pn.

86/IX/2018 w sprawie wszczęcia postępowania

w dziedzinie nauczania pn. „Programiści

„Akredytacja ECTN Euromaster dla Wydziału

o nadanie tytułu doktora honoris causa

przyszłości 3.0”

Chemii UJ, kierunek chemia”

Uniwersytetu Jagiellońskiego Panu Profesorowi

– Collegium Medicum w Krakowie”

Nico van Straalenowi
77/VI/2018 w sprawie wyrażenia opinii

82/VI/2018 w sprawie wyrażenia opinii

dotyczącej zlecenia Uniwersytetowi

dotyczącej zlecenia Uniwersytetowi

87/IX/2018 w sprawie przyznania medalu

Jagiellońskiemu przez Ministra Nauki

Jagiellońskiemu przez Ministra Nauki

Merentibus Panu Profesorowi Mario

i Szkolnictwa Wyższego wykonania zadania

i Szkolnictwa Wyższego wykonania zadania

Suwalsky’emu

w dziedzinie nauczania pn. „Świadomość, sny

w dziedzinie nauczania pn. „Akredytacja ECTN

i percepcja”

Chemistry Doctorate Eurolabel dla Wydziału

88/IX/2018 w sprawie akceptacji recenzji prof.

Chemii UJ, kierunek chemia”

dr. hab. Bartosza Brożka w sprawie nadania

78/VI/2018 w sprawie wyrażenia opinii

przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego

dotyczącej zlecenia Uniwersytetowi

83/VI/2018 w sprawie wyrażenia opinii

Łukasiewicza w Rzeszowie tytułu doktora honoris

Jagiellońskiemu przez Ministra Nauki

dotyczącej zlecenia Uniwersytetowi

causa Księdzu Profesorowi Michałowi Hellerowi

i Szkolnictwa Wyższego wykonania zadania

Jagiellońskiemu przez Ministra Nauki

w dziedzinie nauczania pn. „Nowe inhibitory

i Szkolnictwa Wyższego wykonania zadania

89/IX/2018 w sprawie akceptacji recenzji prof.

wejścia kociego herpeswirusa (FHV-1) do

w dziedzinie nauczania pn. „Akredytacja ECTN

dr. hab. inż. Macieja Ogorzałka w sprawie

komórki gospodarza”

Eurobachelor dla Wydziału Chemii UJ, kierunek

nadania przez Politechnikę Gdańską tytułu

chemia medyczna”

doktora honoris causa Panu Profesorowi

79/VI/2018 w sprawie wyrażenia opinii

Januszowi Mroczce

dotyczącej zlecenia Uniwersytetowi

84/VI/2018 w sprawie wyrażenia opinii

Jagiellońskiemu przez Ministra Nauki

dotyczącej zlecenia Uniwersytetowi

90/IX/2018 w sprawie ogłoszenia konkursów na

i Szkolnictwa Wyższego wykonania zadania

Jagiellońskiemu przez Ministra Nauki

stanowisko profesora zwyczajnego

w dziedzinie nauczania pn. „Przygotowanie

i Szkolnictwa Wyższego wykonania zadania

studentów Sekcji Biologii Syntetycznej

w dziedzinie nauczania pn. „Akredytacja ECTN

91/IX/2018 w sprawie zmiany uchwały nr

Koła Naukowego N-zyme do startu

Euromaster dla Wydziału Chemii UJ, kierunek

103/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

w międzynarodowym konkursie inżynierii

chemia medyczna”

z dnia 26 października 2016 roku w sprawie

genetycznej iGEM 2019”

powołania członków komisji dyscyplinarnych
85/VI/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 62/

i odwoławczych komisji dyscyplinarnych na

80/VI/2018 w sprawie wyrażenia opinii

IV/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

kadencję 2016–2020 (z późn. zm.) w zakresie

dotyczącej zlecenia Uniwersytetowi

z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia

dotyczącym składu Komisji Dyscyplinarnej dla

Jagiellońskiemu przez Ministra Nauki

zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod

Doktorantów
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PROF. DR HAB. ZBIGNIEW MADEJA
DZIEKAN WYDZIAŁU BIOCHEMII,
BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII

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
93/IX/2018 w sprawie przekształcenia Centrum
Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
w jednostkę pozawydziałową Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz przyjęcia Regulaminu
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
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
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.)
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
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97/IX/2018 w sprawie wyrażenia zgody

społecznych uniwersyteckich podmiotów

UCHWAŁY Z DNIA 			

na obciążenie nieruchomości położonej

leczniczych na kadencję 2018-2022

28 LISTOPADA 2018 ROKU

w Krakowie, jednostka ewidencyjna Krowodrza,

108/XI/2018 w sprawie wzoru dyplomu

obręb 4, składającej się z działki ewidencyjnej

104/X/2018 w sprawie wyrażenia zgody na

doktorskiego wydawanego przez Uniwersytet

nr 387/11 objętej księgą wieczystą KR1P

sprzedaż nieruchomości położonych w Krakowie

Jagielloński

/00450733/1 stanowiącej własność Uniwersytetu

w rejonie ulicy Dożynkowej 61, składających się

Jagiellońskiego, odpłatną służebnością przesyłu

działek nr: 70/8, 78, 80, 82, 84 i 86 obręb 26

109/XI/2018 w sprawie wzoru dyplomu

w zakresie sieci cieplnej na rzecz Miejskiego

Krowodrza oraz z działki numer 869 obręb 29

habilitacyjnego wydawanego przez Uniwersytet

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

Krowodrza

Jagielloński

w Krakowie
105/X/2018 w sprawie wyrażenia zgody na

110/XI/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na

98/IX/2018 w sprawie wyrażenia przez

sprzedaż nieruchomości położonych w Krakowie

stanowisko profesora nadzwyczajnego

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zgody na

przy ulicy Gronostajowej, składających się

przystąpienie Uniwersytetu Jagiellońskiego

z działek nr: 421/4, 421/5, 425/7, 425/8 i 516/2

111/XI/2018 w sprawie zatwierdzenia

– Collegium Medicum do projektu

obręb 7 Podgórze

Sprawozdania rocznego Rektora Uniwersytetu

„Telemedizinisch integriertes, deutsch-polnisches

Jagiellońskiego za rok 2017

Kinderkrebszentrum in der Euroregion

106/X/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 15/

Pomerania / Telemedycznie zintegrowane polsko-

III/2001 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

112/XI/2018 w sprawie uchylenia uchwały

niemieckie centrum onkologii i hematologii

z dnia 7 marca 2001 roku w sprawie uchylenia

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24

dziecięcej w Euroregionie Pomeranii”

Uchwały Senatu UJ z dnia 24 kwietnia 1996

stycznia 1996 roku w sprawie ustalenia wysokości

roku w części dotyczącej „Regulaminu sprzedaży

honorariów z tytułu korzystania nauczycieli

UCHWAŁY Z DNIA 			

lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących

akademickich z praw autorskich a dotyczących

31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

własność Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz

badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych

99/X/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na

z oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste”

wykonywanych w ramach stosunku pracy

stanowisko profesora zwyczajnego i profesora

oraz przyjęcia nowych zasad sprzedaży oraz

(z późn. zm.) oraz uchwały nr 35/XII/2004

nadzwyczajnego

wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22

nr 3, 4 i 6, wraz z udziałem w działkach nr 81/4

grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Zarządzenia

100/X/2018 w sprawie nadania

i 81/6, położonych w Nowym Sączu przy ulicy

nr 2 Rektora UJ z dnia 28 stycznia 2002

Panu prof. dr. hab. Andrzejowi Zollowi tytułu

Jagiellońskiej 30, obręb 76

roku w sprawie opodatkowania wynagrodzeń

profesora honorowego Uniwersytetu
Jagiellońskiego

pracowników naukowowo-dydaktycznych,
107/X/2018 w sprawie wyrażenia zgody na

naukowych i dydaktycznych za działalność

sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1, 2, 5, 5a, 7, 8,

twórczą wykonywaną w ramach stosunku pracy

101/X/2018 w sprawie określenia sposobu

9 wraz z udziałem w działkach nr 81/4 i 81/6,

powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni

lokali użytkowych oznaczonych numerami

113/XI/2018 w sprawie zmiany uchwały nr

A i B i garażu oznaczonego numerem G

103/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

102/X/2018 w sprawie zmiany Statutu

wraz z udziałem w działkach nr 81/4 i 81/6,

z dnia 26 października 2016 roku w sprawie

Uniwersytetu Jagiellońskiego

położonych w Nowym Sączu przy ulicy

powołania członków komisji dyscyplinarnych

Jagiellońskiej 30, obręb 76

i odwoławczych komisji dyscyplinarnych na

103/X/2018 w sprawie powołania przedstawicieli

kadencję 2016–2020 (z późn. zm.)

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego do rad
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PROF. DR HAB. BOLESŁAW DOMAŃSKI
DZIEKAN WYDZIAŁU GEOGRAFII I GEOLOGII

114/XI/2018 w sprawie powołania przedstawicieli
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego do Rady
Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie na kadencję 2018-2022
UCHWAŁY Z DNIA 			
19 GRUDNIA 2018 ROKU
115/XII/2018 w sprawie dostosowania uchwał
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na
pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich,
studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad
przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów
olimpiad stopnia centralnego
116/XII/2018 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
117/XII/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu
na stanowisko profesora zwyczajnego
i nadzwyczajnego
118/XII/2018 w sprawie nadania charakteru
uczelnianego uroczystości odnowienia po
pięćdziesięciu latach doktoratu Pana Profesora
Stanisława Stabryły
119/XII/2018 w sprawie ustalenia wysokości
miesięcznego wynagrodzenia członka Rady
Uczelni
120/XII/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
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(z późn. zm.) w zakresie dotyczącym składu Stałej

6/I/2019 w sprawie zmiany uchwały nr

15/II/2019 w sprawie wyrażenia opinii

Senackiej Komisji ds. Nauczania i Stałej Senackiej

103/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

dotyczącej zwiększenia odnawialnego kredytu

Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych

z dnia 26 października 2016 roku w sprawie

w rachunku bieżącym w związku z realizacją

i Współpracy Międzynarodowej

powołania członków komisji dyscyplinarnych

inwestycji „budowa nowej Siedziby Szpitala

i odwoławczych komisji dyscyplinarnych na

Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” oraz

121/XII/2018 w sprawie zmiany planu rzeczowo-

kadencję 2016–2020 (z późn. zm.) w zakresie

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści

finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez

dotyczącym składu Komisji Dyscyplinarnej

hipoteki umownej na nieruchomościach

CM) na rok 2018 w układzie wymaganym przez

dla Doktorantów i Odwoławczej Komisji

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dyscyplinarnej dla Doktorantów

Medicum

122/XII/2018 w sprawie ustalenia prowizorium

7/I/2019 w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu

UCHWAŁY Z DNIA 			

finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na

Jagiellońskiego

27 MARCA 2019 ROKU

2019 rok (łącznie z Uniwersytetem Jagiellońskim
– Collegium Medicum)

16/III/2019 w sprawie utworzenia od roku
8/I/2019 w sprawie zmiany Regulaminu

akademickiego 2019/2020 kierunków studiów

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

w Uniwersytecie Jagiellońskim

30 STYCZNIA 2019 ROKU

9/I/2019 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie

17/III/2019 w sprawie zasad pobierania

1/I/2019 w sprawie sprzeciwu wobec mowy

wniosku o wypożyczenie obiektów ze zbiorów

i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne

nienawiści w przestrzeni publicznej

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

na studiach pierwszego i drugiego stopnia

UCHWAŁY Z DNIA 			

oraz jednolitych studiach magisterskich
2/I/2019 w sprawie zniesienia i wygaszenia

UCHWAŁY Z DNIA 			

kierunku studiów weterynaria prowadzonego

27 LUTEGO 2019 ROKU

przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny

10/II/2019 w sprawie powołania

18/III/2019 w sprawie akceptacji recenzji prof.

Weterynaryjnej UJ-UR na stacjonarnych

przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni

dr. hab. Andrzeja Chwalby w sprawie nadania

studiach jednolitych magisterskich profil

w Uniwersytecie Jagiellońskim

przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ogólnoakademicki, od roku akademickiego

11/II/2019 w sprawie zatwierdzenia kandydatów

tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi

2019/2020

na członków Rady Doskonałości Naukowej

Normanowi Daviesowi

3/I/2019 w sprawie nadania tytułu doktora

12/II/2019 w sprawie ustanowienia Nagrody im.

19/III/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na

honoris causa Panu Profesorowi Nico van

Franka Wilczka oraz zatwierdzenia Regulaminu

stanowisko profesora zwyczajnego i profesora

Straalenowi

Nagrody im. Franka Wilczka

nadzwyczajnego

4/I/2019 w sprawie akceptacji recenzji prof. dr.

13/II/2019 w sprawie siedziby Wydziału

20/III/2019 w sprawie wyrażenia opinii

hab. Mariana Jaskuły w sprawie nadania przez

Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

w sprawie wniosku o zwrot Bibliotece Polskiej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

w budynku przy al. Mickiewicza 9 w Krakowie

w Paryżu obrazu autorstwa Stefana Norblina

tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi
Bogusławowi Buszewskiemu

przedstawiającego Józefa Piłsudskiego
14/II/2019 w sprawie adaptacji budynku
na siedzibę Centrum Wsparcia Dydaktyki

21/III/2019 w sprawie wyrażenia zgody na

5/I/2019 w sprawie ogłoszenia konkursów na

oraz laboratoriów Wydziału Filozoficznego

sprzedaż nieruchomości składającej się z działki

stanowisko profesora nadzwyczajnego

Uniwersytetu Jagiellońskiego

zabudowanej nr 72, obręb 52 Śródmieście,
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DR HAB. ANDRZEJ PORĘBSKI, PROF. UJ
PEŁNOMOCNIK REKTORA UJ DS. WYDZIAŁU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I POLITYCZNYCH P.O. DZIEKAN WYDZIAŁU

o powierzchni 0,2340 ha, objętej księgą wieczystą
KR1P/00236670/5 położonej w Krakowie przy
ulicy Kopernika 15C
22/III/2019 w sprawie ustalenia szczególnych
zasad sprzedaży nieruchomości SPZOZ Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie położonych
w rejonie ulicy Mikołaja Kopernika w Krakowie
UCHWAŁY Z DNIA 			
24 KWIETNIA 2019 ROKU
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
24/IV/2019 w sprawie zatwierdzenia wzorów
dyplomów ukończenia studiów pierwszego
stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów
magisterskich
25/IV/2019 w sprawie Regulaminu studiów
pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich
26/IV/2019 w sprawie utworzenia od roku
akademickiego 2019/2020 kierunku studiów
Studia polskie – język, kultura, społeczeństwo
w Uniwersytecie Jagiellońskim
27/IV/2019 w sprawie regulaminów szkół
doktorskich
28/IV/2019 w sprawie ogłoszenia pięciu
konkursów na stanowisko profesora zwyczajnego
w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki
i Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
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29/IV/2019 w sprawie powołania przedstawiciela

Uniwersyteckiego w Krakowie, położonych

44/V/2019 w sprawie zasad rekrutacji do

Senatu UJ do Rady Społecznej Uniwersyteckiego

w rejonie ulicy Mikołaja Kopernika na rzecz

Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk

Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego

Gminy Miejskiej Kraków

o Zdrowiu na Uniwersytecie Jagiellońskim

w Zakopanem

w roku akademickim 2019/2020
UCHWAŁY Z DNIA 			

30/IV/2019 w sprawie zmiany planu rzeczowo-

29 MAJA 2019 ROKU

45/V/2019 w sprawie ustalenia programu

finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez

36/V/2019 w sprawie warunków i trybu

kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk

CM) na rok 2018 w układzie wymaganym przez

rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów

Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

magisterskich, studiów pierwszego i drugiego
stopnia oraz zasad przyjmowania na studia

46/V/2019 w sprawie zmiany planu rzeczowo-

31/IV/2019 w sprawie zmiany planu rzeczowo-

laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia

finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez

finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego –

centralnego

CM) na rok 2018 w układzie wymaganym przez

Collegium Medicum na rok 2018 w układzie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

wymaganym przez Ministerstwo Nauki

37/V/2019 w sprawie Statutu Uniwersytetu

i Szkolnictwa Wyższego

Jagiellońskiego

47/V/2019 w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-

32/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na

38/V/2019 w sprawie zasad rekrutacji do

finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez

sprzedaż nieruchomości położonych w Krakowie

Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych na

Collegium Medicum) na rok 2018 w układzie

w rejonie ulicy Czerwone Maki, jednostka

Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim

wymaganym przez Ministerstwo Nauki

ewidencyjna Podgórze, obręb 38, składających się

2019/2020

i Szkolnictwa Wyższego

39/V/2019 w sprawie programów kształcenia

48/V/2019 w sprawie zatwierdzenia

w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-

z działek numer 74/7 i numer 75/3
33/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
obciążenie nieruchomości składającej z działki

finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego –

numer 81/15, położonej w Krakowie, jednostka

40/V/2019 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły

Collegium Medicum na rok 2018 w układzie

ewidencyjna Podgórze, obręb 0038, odpłatną

Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie

wymaganym przez Ministerstwo Nauki

służebnością gruntową na rzecz każdoczesnych

Jagiellońskim w roku akademickim 2019/2020

i Szkolnictwa Wyższego

stanowiących działki numer 75/5, 166/3, 171/5,

41/V/2019 w sprawie programów kształcenia

49/V/2019 w sprawie zatwierdzenia łącznego

172/10, 218, 219, 220, wszystkie położone

w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

sprawozdania finansowego UJ za 2018 rok

właścicieli i użytkowników nieruchomości

w obrębie 38, jednostka ewidencyjna Podgórze
w Krakowie

i zadysponowania łącznym wynikiem finansowym
42/V/2019 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły

UJ za 2018 rok

Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na
34/IV/2019 w sprawie siedziby Wydziału

Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim

UCHWAŁY Z DNIA 			

Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

2019/2020

26 CZERWCA 2019 ROKU

w budynku tzw. Małego Paderevianum przy
al. Mickiewicza 11 w Krakowie
35/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na

50/VI/2019 w sprawie dostosowania
43/V/2019 w sprawie programów kształcenia

programów studiów rozpoczynających się od

w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych

roku akademickiego 2019/2020 do wymagań

i Przyrodniczych

określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.

sprzedaż nieruchomości SPZOZ Szpitala

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
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DR HAB. JACEK NOWAK, PROF. UJ
DZIEKAN WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO

51/VI/2019 w sprawie organizacji potwierdzania
efektów uczenia się
52/VI/2019 w sprawie wszczęcia postępowania
o nadanie tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Jagiellońskiego Panu Prof. dr. hab.
Wojciechowi Żurkowi
53/VI/2019 w sprawie przyznania odznaki
Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Panu
Profesorowi Rettowi Ludwikowskiemu
54/VI/2019 w sprawie przyznania odznaki
Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Panu
Profesorowi Walterowi Rechbergerowi
55/VI/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie
przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów
56/VI/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie
przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów
57/VI/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie
przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów
58/VI/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie
przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów
59/VI/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie
przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów
60/VI/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie
przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów
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61/VI/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku

71/VI/2019 w sprawie poparcia wniosku

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

o przyznanie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu

Medicum zlokalizowanym przy ul. Medycznej 9

przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

uprawnienia do nadawania stopnia doktora

w Krakowie”

habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych
62/VI/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku

w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej

UCHWAŁY Z DNIA 			

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

i mediach

25 WRZEŚNIA 2019 ROKU

przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

78/IX/2019 w sprawie zatwierdzenia wzorów
72/VI/2019 w sprawie poparcia wniosku

dyplomów ukończenia studiów pierwszego

63/VI/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku

o przyznanie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu

stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

uprawnienia do nadawania stopnia doktora

magisterskich

przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

w dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych

64/VI/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku

w dyscyplinie informatyka techniczna

79/IX/2019 w sprawie zmiany uchwały

i telekomunikacja

nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie
przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku
73/VI/2019 w sprawie zatwierdzenia

w sprawie dostosowania programów studiów

planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu

rozpoczynających się od roku akademickiego

65/VI/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku

Jagiellońskiego na rok 2019 w układzie

2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

wymaganym przez Ministerstwo Nauki

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie

przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

i Szkolnictwa Wyższego

wyższym i nauce

66/VI/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku

74/VI/2019 w sprawie wyboru firmy audytorskiej

80/IX/2019 w sprawie dostosowania

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

do przeprowadzenia badania sprawozdania

programów studiów rozpoczynających się od

przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za

roku akademickiego 2019/2020 na kierunkach

2019, 2020, 2021 rok

nieregulowanych na Wydziale Lekarskim,

67/VI/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku

Wydziale Farmaceutycznym, Wydziale Nauk

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

75/VI/2019 w sprawie przyjęcia darowizny od

o Zdrowiu do wymagań określonych w ustawie

przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

Tad Taube i Taube Family Foundation

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce

68/VI/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku

76/VI/2019 w sprawie udzielenia zgody na

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

81/IX/2019 w sprawie dostosowania

przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

„Kompleksowa przebudowa budynku przy

programów studiów rozpoczynających się od

ul. Medycznej 7 w Krakowie z wyposażeniem

roku akademickiego 2019/2020 na kierunkach

69/VI/2019 w sprawie rekomendacji kandydatów

wnętrz, systemem RFID dla Biblioteki

określonych standardami kształcenia do

na członków Polskiej Akademii Nauk

Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego –

wymagań określonych w rozporządzeniu

Collegium Medicum”

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

70/VI/2019 w sprawie zmiany uchwały nr

z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów

126/X/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

77/VI/2019 w sprawie udzielenia zgody

kształcenia przygotowującego do wykonywania

z dnia 28 października 2015 roku w sprawie

na realizację zadania inwestycyjnego pod

zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty,

powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

nazwą: „Modernizacja instalacji i urządzeń

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego,

(z późn. zm.)

w budynku Wydziału Farmaceutycznego

fizjoterapeuty i ratownika medycznego
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MGR MONIKA HARPULA
KANCLERZ UJ

82/IX/2019 w sprawie wszczęcia postępowania
o nadanie tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Jagiellońskiego Panu Profesorowi
Andrzejowi Królewskiemu
83/IX/2019 w sprawie nadania Panu 		
prof. dr. hab. Jackowi Dubielowi tytułu profesora
honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
84/IX/2019 w sprawie nadania charakteru
uczelnianego uroczystości odnowienia po
pięćdziesięciu latach doktoratu Pana Profesora
Jana Michalika
85/IX/2019 w sprawie akceptacji recenzji prof.
dr. hab. Małgorzaty Barańskiej w sprawie nadania
przez Uniwersytet Wrocławski tytułu doktora
honoris causa Panu Profesorowi Yukihiro Ozaki
86/IX/2019 w sprawie określenia sposobu
funkcjonowania rad dyscyplin na Uniwersytecie
Jagiellońskim
87/IX/2019 w sprawie postępowań o nadanie
stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim
UCHWAŁY Z DNIA 			
30 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
88/X/2019 w sprawie wszczęcia postępowania
o nadanie tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Jagiellońskiego Panu Profesorowi
Richardowi van Praagha
89/X/2019 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.)
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90/X/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 19/

z dnia 28 września 2016 roku w sprawie składu

106/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody

II/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

stałych senackich komisji na kadencję 2016–2020

na udostępnienie pomieszczeń Kuchni

z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie powołania

(z późn. zm.)

NSSU zlokalizowanych w budynku L przy

członków Rady Bibliotecznej, o których mowa

ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie o wartości

w § 70 ust. 1 pkt 5, 6, 7 i 8 Statutu Uniwersytetu

99/XI/2019 w sprawie zatwierdzenia

Jagiellońskiego, na kadencję 2016–2020

Sprawozdania rocznego Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego za rok 2018

91/X/2019 w sprawie powołania doraźnych
komisji senackich

przekraczającej 2.000.000 zł.
UCHWAŁY Z DNIA 			
29 STYCZNIA 2020 ROKU

UCHWAŁY Z DNIA 			

1/I/2020 w sprawie poparcia wniosku o nadanie

18 GRUDNIA 2019 ROKU

tytułu profesora w dziedzinie nauk ścisłych

UCHWAŁY Z DNIA 			

100/XII/2019 w sprawie poparcia wniosku

i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki fizyczne

27 LISTOPADA 2019 ROKU

o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk

dr. hab. Jakubowi Ryszowi

92/XI/2019 w sprawie poparcia wniosku o nadanie

społecznych, w dyscyplinie nauki prawne

tytułu naukowego profesora nauk społecznych

dr hab. Piotrowi Doboszowi

dr hab. Marcie Białeckiej-Pikul, prof. UJ

2/I/2020 w sprawie poparcia wniosku o nadanie
tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych

101/XII/2019 w sprawie poparcia wniosku

i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne

93/XI/2019 w sprawie poparcia wniosku

o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk

dr. hab. Jackowi Legutce

o nadanie tytułu naukowego profesora nauk

ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki

medycznych i nauk o zdrowiu dr hab. Ewie Łucji

fizyczne dr hab. Piotrowi Cyganikowi

Stępień, prof. UJ w dyscyplinie nauki medyczne

3/I/2020 w sprawie poparcia wniosku o nadanie
tytułu profesora w dziedzinie nauk ścisłych

102/XII/2019 w sprawie poparcia wniosku

i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne

94/XI/2019 w sprawie poparcia wniosku

o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk

dr. hab. Szymonowi Zubkowi

o nadanie tytułu naukowego profesora

ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach nauki

w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

fizyczne, astronomia dr hab. Agnieszce Pollo

dr. hab. Sławomirowi Kwietniowi w dyscyplinie
nauki medyczne

4/I/2020 w sprawie zmiany uchwały
nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu

103/XII/2019 w sprawie powołania Uczelnianej

Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku

Komisji Wyborczej

w sprawie dostosowania programów studiów

95/XI/2019 w sprawie ustalenia programu

rozpoczynających się od roku akademickiego

studiów podyplomowych „Obrót

104/XII/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 92/

2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

międzynarodowy i przestępczość transgraniczna”

IX/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie

z dnia 28 września 2016 roku w sprawie składu

wyższym i nauce

96/XI/2019 w sprawie nadania tytułu doktora

stałych senackich komisji na kadencję 2016–2020

honoris causa Panu Profesorowi Wojciechowi

(z późn. zm.)

Żurkowi

5/I/2020 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły
Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Szkoły

105/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody

Doktorskiej Nauk Społecznych, Szkoły

97/XI/2019 w sprawie zmiany Statutu

na udostępnienie pomieszczeń Centralnej

Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sterylizatornii NSSU zlokalizowanych

o Zdrowiu, Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych

w budynku przy ul. Jakubowskiego 2

i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim

98/XI/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 92/

w Krakowie o wartości przekraczającej

w roku akademickim 2020/2021

IX/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

2.000.000 zł.
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MGR TERESA KAPCIA
KWESTOR UJ

6/I/2020 w sprawie nadania tytułu doktora
honoris causa Panu Profesorowi Richardowi van
Praagh
7/I/2020 w sprawie wszczęcia postępowania
o nadanie tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Jagiellońskiego Panu Profesorowi
Constantinowi Geambaşu
8/I/2020 w sprawie nadania charakteru
uczelnianego uroczystości odnowienia po
pięćdziesięciu latach doktoratu Pana Profesora
Bogusława Dunaja
9/I/2020 w sprawie zatwierdzenia członków
Rady Fundacji Studentów i Absolwentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK”
oraz zmiany uchwały nr 107/XI/2012 Senatu
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 listopada
2012 roku w sprawie zatwierdzenia składu Rady
Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego „BRATNIAK” (z późn. zm.)
UCHWAŁY Z DNIA 			
26 LUTEGO 2020 ROKU
10/II/2020 w sprawie poparcia wniosku
o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk
społecznych w dyscyplinie nauki prawne dr. hab.
Adamowi Górskiemu
11/II/2020 w sprawie poparcia wniosku
o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk
medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie
nauki medyczne dr hab. Annie Skalskiej
12/II/2020 w sprawie poparcia wniosku
o nadanie tytułu profesora w dziedzinie
nauk humanistycznych w dyscyplinie
literaturoznawstwo dr. hab. Jakubowi
Niedźwiedziowi
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13/II/2020 w sprawie poparcia wniosku

19/III/2020 w sprawie zmiany Statutu

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 25/

o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk

Uniwersytetu Jagiellońskiego

IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki
fizyczne dr. hab. Januszowi Brzychczykowi

z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu
20/III/2020 w sprawie zaopiniowania kandydata

studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia

na Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego –

oraz jednolitych studiów magisterskich

14/II/2020 w sprawie poparcia wniosku

prof. dr. hab. Stanisława Kistryna zgłoszonego

o nadanie tytułu profesora w dziedzinie

przez grupę elektorów przewodniczącemu

25/IV/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku

nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

astronomia dr. hab. Krzysztofowi Chyżemu

przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów
21/III/2020 w sprawie zaopiniowania kandydata

15/II/2020 w sprawie nadania tytułu doktora

na Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego –

26/IV/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku

honoris causa Panu Profesorowi Andrzejowi

prof. dr. hab. Jacka Popiela zgłoszonego przez

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

Królewskiemu

grupę elektorów przewodniczącemu Uczelnianej

przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

Komisji Wyborczej
16/II/2020 w sprawie zasad powoływania oraz

27/IV/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku

zakresu kompetencji Rzecznika Praw i Wartości

UCHWAŁY Z DNIA 			

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

Akademickich

29 KWIETNIA 2020 ROKU

przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

22/IV/2020 w sprawie zmiany uchwały
UCHWAŁY Z DNIA 			

nr 80/IX/2019 Senatu Uniwersytetu

28/IV/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku

25 MARCA 2020 ROKU

Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 r.

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

17/III/2020 w sprawie nieuruchomienia

w sprawie: dostosowania programów studiów

przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

wybranych studiów, zmiany limitów oraz

rozpoczynających się od roku akademickiego

ustalenia kryteriów kwalifikacji dla nowych

2019/2020 na kierunkach nieregulowanych na

29/IV/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku

studiów w rekrutacji na studia jednolite

Wydziale Lekarskim, Wydziale Farmaceutycznym,

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego

Wydziale Nauk o Zdrowiu do wymagań

przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

stopnia na rok akademicki 2020/2021

określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

18/III/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 81/

30/IV/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

23/IV/2020 w sprawie wprowadzenia zmian

z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: dostosowania

do uchwały nr 17/II/2015 Senatu UJ z dnia 25

programów studiów rozpoczynających się od

lutego 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Senatu

31/IV/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku

roku akademickiego 2019/2020 na kierunkach

UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

określonych standardami kształcenia do wymagań

z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku

przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki

akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r.

dla kierunków studiów prowadzonych na

32/IV/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego

Uniwersytecie Jagiellońskim

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty,

przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty

24/IV/2020 w sprawie zmiany Regulaminu

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika

studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia

33/IV/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku

medycznego

oraz jednolitych studiów magisterskich oraz

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
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w sprawie przyznania nagrody Prezesa Rady

2019 roku w sprawie: regulaminów szkół

Uniwersytetu Jagiellońskiego Panu Profesorowi

Ministrów

doktorskich

Markowi Krawczykowi

34/IV/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku

43/IV/2020 w sprawie zmiany Regulaminu

50/V/2020 w sprawie akceptacji recenzji prof.

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych

dr. hab. Jerzego Datki w sprawie nadania przez

przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

i Nauk o Zdrowiu stanowiącego

Uniwersytet Warszawski tytułu doktora honoris

załącznik nr 4 uchwały nr 27/IV/2019 Senatu

causa Panu Profesorowi Jackowi Klinowskiemu

35/IV/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku

Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

2019 roku w sprawie: regulaminów szkół

51/V/2020 w sprawie akceptacji recenzji prof.

przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

doktorskich

dr hab. Małgorzaty Kossowskiej w sprawie

36/IV/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku

UCHWAŁY Z DNIA 			

w Bydgoszczy tytułu doktora honoris causa Panu

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

27 MAJA 2020 ROKU

Profesorowi Bogdanowi Wojciszke

przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

44/V/2020 w sprawie poparcia wniosku

nadania przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk

UCHWAŁY Z DNIA 			

37/IV/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku

ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki

24 CZERWCA 2020 ROKU

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

o Ziemi i środowisku dr. hab. Michałowi

52/VI/2020 w sprawie poparcia wniosku

przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

Gradzińskiemu

o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk

38/IV/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku

45/V/2020 w sprawie poparcia wniosku

chemiczne dr hab. Aleksandrze Wesełusze-

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk

Birczyńskiej

przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki

ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki

chemiczne dr. hab. Wacławowi Makowskiemu
39/IV/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku

53/VI/2020 w sprawie poparcia wniosku
o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

46/V/2020 w sprawie poparcia wniosku

społecznych w dyscyplinie psychologia dr. hab.

przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk

Przemysławowi Bąblowi

humanistycznych, w dyscyplinie nauki o kulturze
40/IV/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku

i religii dr. hab. Markowi Melnykowi

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie
przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

54/VI/2020 w sprawie poparcia wniosku
o nadanie tytułu profesora w dziedzinie

47/V/2020 w sprawie zmiany Regulaminu

nauk humanistycznych w dyscyplinie

studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia

literaturoznawstwo dr hab. Dorocie Gil

41/IV/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku

oraz jednolitych studiów magisterskich w roku

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

akademickim 2019/2020

przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów

55/VI/2020 w sprawie zasad rekrutacji do
Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych na

48/V/2020 w sprawie warunków i trybu rekrutacji

Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim

42/IV/2020 w sprawie zmiany Regulaminu

na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich,

2021/2022

Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych

studiów pierwszego i drugiego stopnia

i Przyrodniczych stanowiącego załącznik 		

56/VI/2020 w sprawie zmiany uchwały nr

nr 3 do uchwały nr 27/IV/2019 Senatu

49/V/2020 w sprawie wszczęcia postępowania

5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia

o nadanie tytułu doktora honoris causa

z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie
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zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk
Humanistycznych, Szkoły Doktorskiej Nauk
Społecznych, Szkoły Doktorskiej Nauk
Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Szkoły
Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na
Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim
2020/2021
57/VI/2020 w sprawie zmiany uchwały nr
36/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie warunków
i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych
studiów magisterskich, studiów pierwszego
i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na
studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia
centralnego (z późn. zm.)
58/VI/2020 w sprawie ustalenia i zmiany
programów studiów
59/VI/2020 w sprawie ustalenia programów
studiów UJ CM
60/VI/2020 w sprawie akceptacji recenzji prof.
dr. hab. Marka Szymońskiego w sprawie nadania
przez Uniwersytet Wrocławski tytułu doktora
honoris causa Panu Profesorowi Klausowi
Wandeltowi
61/VI/2020 w sprawie zmiany Statutu
Uniwersytetu Jagiellońskiego
62/VI/2020 w sprawie powołania przedstawiciela
Senatu UJ do Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie
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NOMI
NACJE
PROF
ESOR

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Prof. dr hab. Dariusz Adamek / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Krzysztof Bartuś / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Stanisław Bartuś / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Mirosław Bik-Multanowski / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Jan Bilski / Wydział Nauk o Zdrowiu
Prof. dr hab. Grażyna Bochenek / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Krzysztof Bryniarski / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Andrzej Cechnicki / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Piotr Ceranowicz / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Dorota Drożdż / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Rafał Drwiła / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Tomasz Dziedzic / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Piotr Fudalej / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Grzegorz Gajos / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Aleksander Garlicki / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Ryszard Gryglewski / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Hubert Huras / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Robert Jach / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Barbara Józefik / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Wojciech Jurczak / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Anna Kabłak-Ziembicka / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Bogusław Kapelak / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Tomasz Klupa / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Stanisław Kłęk / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski / Wydział Farmaceutyczny
Prof. dr hab. Piotr Kołodziejczyk / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Grzegorz Kopeć / Wydział Lekarski
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Prof. dr hab. Magdalena Kostkiewicz / Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Iwona Wybrańska / Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Anna Krygowska-Wajs / Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Elżbieta Wyska / Wydział Farmaceutyczny

Prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala / Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Paweł Zajdel / Wydział Farmaceutyczny

Prof. dr hab. Marek Kuźniewski / Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło / Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Przemko Kwinta / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Barbara Małecka / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Bożena Muszyńska / Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Roman Nowobilski / Wydział Nauk o Zdrowiu
Prof. dr hab. Maria Olszowska / Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Włodzimierz Opoka / Wydział Farmaceutyczny

Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć / Małopolskie Centrum Biotechnologii

Prof. dr hab. Joanna Pera / Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Wojciech Branicki / Małopolskie Centrum Biotechnologii

Prof. dr hab. Elżbieta Pękala / Wydział Farmaceutyczny

Prof. dr hab. inż. Grażyna Ptak / Małopolskie Centrum Biotechnologii

Prof. dr hab. Roman Pfitzner / Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Grzegorz Dubin / Małopolskie Centrum Biotechnologii

Prof. dr hab. Kazimierz Pityński / Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Maciej Kozak / Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego

SOLARIS

Prof. dr hab. Tadeusz Popiela / Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Joanna Bereta / Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Prof. dr hab. Agata Ptak-Belowska / Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik / Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk / Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma / Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski / Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Józef Mitka / Wydział Biologii

Prof. dr hab. Kinga Sałat / Wydział Farmaceutyczny

Prof. dr hab. Bartosz Płachno / Wydział Biologii

Prof. dr hab. Jacek Sapa / Wydział Farmaceutyczny

Prof. dr hab. Maria Niklińska / Wydział Biologii

Prof. dr hab. Bogdan Solnica / Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Zbigniew Polański / Wydział Biologii

Prof. dr hab. Katarzyna Stolarz-Skrzypek / Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Magdalena Chadzińska / Wydział Biologii

Prof. dr hab. Magdalena Strus / Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko / Wydział Biologii

Prof. dr hab. Jerzy Sułko / Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Krzysztof Szczubiałka / Wydział Chemii

Prof. dr hab. Wojciech Szczeklik / Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Joanna Łojewska / Wydział Chemii

Prof. dr hab. Radosław Śpiewak / Wydział Farmaceutyczny

Prof. dr hab. Barbara Gil / Wydział Chemii

Prof. dr hab. Piotr Wałęga / Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Kinga Góra-Marek / Wydział Chemii

Prof. dr hab. Zygmunt Warzecha / Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Grzegorz Sulka / Wydział Chemii

Prof. dr hab. Adam Windak / Wydział Lekarski
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Prof. dr hab. Wojciech Macyk / Wydział Chemii

Prof. dr hab. Andrzej Waśko / Wydział Polonistyki

Prof. dr Wiesław Roth / Wydział Chemii

Prof. dr hab. Elwira Buszewicz / Wydział Polonistyki

Prof. dr hab. Dariusz Brodka / Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Roman Dąbrowski / Wydział Polonistyki

Prof. dr hab. Roman Sosnowski / Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Agnieszka Ziołowicz / Wydział Polonistyki

Prof. dr hab. Piotr Tylus / Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Maciej Urbanowski / Wydział Polonistyki

Prof. dr hab. Elżbieta Górska / Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Beata Polanowska-Sygulska / Wydział Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Lidia Sudyka / Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz / Wydział Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Piotr Mróz / Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel / Wydział Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Michał Ostrowicki / Wydział Filologiczny

Prof. dr Piotr Tuleja / Wydział Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Krzysztof Mech / Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Adam Nita / Wydział Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Marek Kucia / Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Sławomir Cieślak / Wydział Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Franciszek Krok / Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Prof. dr hab. Barbara Stoczewska / Wydział Studiów Mi´dzynarodowych i Politycznych

Prof. dr hab. Paweł Korecki / Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Prof. dr hab. Artur Gruszczak / Wydział Studiów Mi´dzynarodowych i Politycznych

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Nalepa / Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Prof. dr hab. Robert Kłosowicz / Wydział Studiów Mi´dzynarodowych i Politycznych

Prof. dr hab. Józef Twardosz / Wydział Geografii i Geologii

Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski / Wydział Studiów Mi´dzynarodowych i Politycznych

Prof. dr hab. Marek Drewnik / Wydział Geografii i Geologii

Prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas / Wydział Zarzàdzania i Komunikacji Społecznej

Prof. dr hab. Stanisław Leszczyński / Wydział Geografii i Geologii

Prof. dr hab. Piotr Jedynak / Wydział Zarzàdzania i Komunikacji Społecznej

Prof. dr hab. Marek Cieszkowski / Wydział Geografii i Geologii

Prof. dr hab. Jacek Ostaszewski / Wydział Zarzàdzania i Komunikacji Społecznej

Prof. dr hab. Wojciech Blajer / Wydział Historyczny

Prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz / Wydział Zarzàdzania i Komunikacji Społecznej

Prof. dr hab. Jacek Poleski / Wydział Historyczny
Prof. dr hab. Jarosław Moklak / Wydział Historyczny
Prof. dr hab. Andrzej Szczerski / Wydział Historyczny
Prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk / Wydział Historyczny
Prof. dr hab. Zofia Fabiańska / Wydział Historyczny
Prof. dr hab. Magdalena Dziadek / Wydział Historyczny
Prof. dr hab. Robert Wolak / Wydział Matematyki i Informatyki
Prof. dr hab. Sławomir Rams / Wydział Matematyki i Informatyki
Prof. dr hab. Joanna Zach / Wydział Polonistyki
Prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz / Wydział Polonistyki
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DOKTORZY HONORIS CAUSA

2019

prof. sir Leszek Borysiewicz
prof. Nico van Straalen

2018

prof. Joseph Schatzker
prof. Jacques Leroy
Tad Taube

2017

prof. Maria Delaperrière
prof. Hans-Rudolf Tinneberg

2016

prof. Yukihiro Ozaki
MEDAL PLUS RATIO QUAM VIS

2020

Frédéric de Touchet
dr hab. Adrienne Körmendy

2019

prof. John D. Simon
Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ
szejk doktor Sultan bin Muhammad Al Qasimi

2018

prof. Jan Ostrowski
dr Marek Budner
prof. Zbigniew Chłap
prof. Juliusz Łuciuk
prof. Kazimierz Wiech

2017

prof. Alfred Reroń
Yohei Sasakawa
prof. Leah Wortham
Jerzy Owsiak
prof. J. Miguel Rubi
prof. Katja Lindenberg
prof. Jerzy Jarzębski

2016

prof. Antoni Basta
prof. Dov Aleksandrowicz
Rita Pagacz-Moczarska
prof. Daniel Zarzycki
prof. Zbigniew Majka
Uniwersytet w Heidelbergu
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PROFESORZY HONOROWI

2019

prof. dr hab. Jacek Dubiel / Wydział Lekarski

2018

prof. dr hab. Andrzej Zoll / Wydział Prawa i Administracji

W roku akademickim 2017/2018 nagrodę otrzymali:
prof. Anna Janus-Sitarz / Wydział Polonistyki

2018

ZASŁUŻONY DLA UJ

prof. Jan Andrzej Litwin / Wydział Lekarski

prof. Tadeusz Cichocki

dr hab. Joanna Grela / Wydział Filozoficzny

prof. Urszula Marta Doleżal

dr hab. Lech Sokołowski / Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

2017

prof. Stéphane Pellerin

2016

prof. Stanisław Majewski

W roku akademickim 2016/2017 nagrodę otrzymali:
prof. Marek Jarnicki / Wydział Matematyki i Informatyki

2019
2018
2017

2016

LAUR JAGIELLOŃSKI

prof. Kazimierz Lankosz / Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Małgorzata Barańska

dr Renata Iwicka / Wydział Filozoficzny

prof. dr hab. Gabriel Nowak

dr Michał Nowakowski / Wydział Lekarski

prof. dr hab. Tomasz Guzik
prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz

W roku akademickim 2015/2016 nagrodę otrzymali:

prof. dr hab. Andrzej Chwalba

dr hab. Anna Sajdak / Wydział Filozoficzny

prof. dr Tadeusz Holak

dr hab. Joanna Bereta / Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

prof. dr hab. Maciej Pawłowski

dr hab. Paweł Góra / Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. Małgorzata Kossowska

prof. Jerzy Walocha / Wydział Lekarski

prof. dr hab. Barbara Sieklucka
prof. dr hab. med. Jacek Musiał

NAGRODA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA

W roku akademickim 2019/2020 nagrodę otrzymał:
NAGRODA PRO ARTE DOCENDI

zespół pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, 		

W roku akademickim 2019/2020 nagrodę otrzymali:

w skład którego weszli: dr Andrzej Czarnecki, dr Andrzej Grzesik

prof. Andrzej Kozik / Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

oraz dr Martha Łącka

prof. Grażyna Stach / Wydział Zarzàdzania i Komunikacji Społecznej
dr hab. Wojciech Turaj / Wydział Lekarski

W roku akademickim 2018/2019 nagrodę otrzymał:

dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ / Wydział Prawa i Administracji

dr Witold Zawadzki / Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

dr Milena Ingelevič-Citak / Wydział Prawa i Administracji
W roku 2017 nagrodę otrzymał:
W roku akademickim 2018/2019 nagrodę otrzymali:

dr hab. Kazimierz Sikora / Wydział Polonistyki

prof. Andrzej Herdegen / Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dr hab. Kamilla Małek / Wydział Chemii

W roku 2016 nagrodę otrzymał:

dr Piotr Prokopowicz / Wydział Filozoficzny

dr Marcin Kulczycki / Wydział Matematyki i Informatyki

dr hab. Tomasz Kaczmarzyk / Wydział Lekarski
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MEDALE PRZYZNANE – 				
NIEWRĘCZONE

NAGRODA IM. KATARZYNY KULIG

Nagrodę za pracę habilitacyjną otrzymał w roku 2018
dr hab. Marek Bajda, Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku, Katedra Chemii

MEDAL PLUS RATIO QUAM VIS

Farmaceutycznej UJ CM

dr Alicja Adamczak
prof. dr hab. Julian Dybiec
ks. Adam Boniecki

Nagrodę za pracę doktorską otrzymał w roku 2017
dr Vittorio Canale, Zakład Chemii Leków, Katedra Chemii Farmaceutycznej
UJ CM

DOKTORZY HONORIS CAUSA

prof. Richard van Praagh
2019

ODNOWIENIE DOKTORATU

prof. Wojciech Żurek

prof. dr hab. Stanisław Stabryła

prof. Andrzej Królewski

prof. dr hab. Bolesław Ginter
2017

prof. dr hab. Franciszek Szafraniec

ODNOWIENIE DOKTORATU

prof. dr hab. Anna Marchlewska-Koj

prof. dr hab. Bogusław Dunaj

dr hab. Michał Pułaski

prof. dr hab. Jan Michalik

MERENTIBUS

ZASŁUŻONY DLA UJ

2019

prof. Mario Suwalsky

prof. Walter Rechberger

2018

prof. dr hab. Wacław Uruszczak

prof. Rett Ludwikowski

127

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Priorytetami w zakresie rozwoju Uniwersytetu
były dla władz kadencji 2016–2020 m.in.
intensyfikacja badań naukowych, poszerzanie
bazy dydaktycznej oraz powiększenie
współczynnika umiędzynarodowienia,
wzmacnianie pozycji uczelni na arenie
międzynarodowej i urozmaicanie oferty
dydaktycznej. Obecność Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Europejskiej Przestrzeni
Badawczej jest coraz większa i bardziej znacząca,
o czym świadczą godne podziwu sukcesy naszych
naukowców oraz studentów nie tylko w Polsce,
ale także w Europie oraz na świecie.
Na przestrzeni tych kilku lat prężnie działające
sieci uniwersyteckie wzmagały swoje wysiłki,
by osiągać zamierzone cele. Na Starym
Kontynencie zawiązały się także nowe sojusze
międzyuczelniane, powstały nowe konsorcja,
w ramach których wiodące uczelnie z wielu
krajów współpracują, by stale podnosić jakość
badań i wprowadzać innowacyjne rozwiązania
w zakresie swojej działalności. Dzięki temu
ośrodki te nie tylko dotrzymują kroku
współczesnemu światu, który dynamicznie się
zmienia, ale mają w tych zmianach czynny udział
i nadają im kierunek. Uniwersytet Jagielloński jest
zarówno aktywnym uczestnikiem, jak i motorem
je napędzającym. Należy przy tym pamiętać,
że pozycja lidera niesie ze sobą olbrzymią
odpowiedzialność i jest okupiona sumienną,
rzetelną i wspólną pracą administracji i kadry
naukowej, a wyzwania, którym należało stawić
czoła, nie były łatwe. 1 października 2018 roku
weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce. Jej podpisanie w lipcu 2018
roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
miało ogromne konsekwencje i pociągnęło za
sobą gruntowne zmiany w funkcjonowaniu
całego Uniwersytetu. Przed całą społecznością
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NARODOWE CENTRUM
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akademicką stanęło wielkie wyzwanie – chodziło
nie tylko o zaadaptowanie się do nowych
warunków i zapewnienie ciągłości realizowania
celów dydaktycznych oraz naukowych, ale także
o wypracowanie nowych zasad funkcjonowania
Uniwersytetu, stworzenie podwalin działalności
każdej szkoły wyższej: nowego statutu.
Przygotowanie jego projektu było długim, ale
niezbędnym procesem, na który złożyły się
liczne dyskusje, konsultacje i opracowania.
Wiele spraw budziło kontrowersje. Mimo że
ten aspekt dotyczył bezpośrednio Uniwersytetu
Jagiellońskiego, emocje i dylematy z nim
związane były uniwersalne, ponieważ dotyczyły
nowych zasad funkcjonowania wszystkich uczelni
wyższych w kraju. Skala zmian była ogromna –
w ramach nowej formuły organizacyjno-prawnej
w uczelni powstały nieistniejące dotąd podmioty
– Rada Uczelni, Rady Dyscyplin, Szkoły
Doktorskie. Starania te zakończyły się jednak
sukcesem: w maju 2019 roku nowy statut został
przyjęty jednogłośnie przez Senat Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
• W czerwcu 2017 roku na Uniwersytecie
Jagiellońskim zorganizowano seminarium
„Widening Participation and Structural
Funds”, którego celem było wypracowanie
mechanizmów umożliwiających zmniejszenie
istniejącej różnicy w poziomie innowacyjności
oraz konkurencyjności badań pomiędzy
poszczególnymi krajami Unii Europejskiej.
W Krakowie spotkali się eksperci z instytucji
członkowskich The Guild of European ResearchIntensive Universities (Gildii Europejskich
Uniwersytetów Badawczych), do której należy
18 czołowych uczelni z 13 państw europejskich,
w tym Uniwersytet Jagielloński.
• W 2017 roku Uniwersytet Jagielloński
został jednym z beneficjentów konkursu na
Zintegrowane Programy Uczelni, otrzymując
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prawie 40 mln zł dofinansowania na projekt
„ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju
Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Jest on
realizowany od stycznia 2018 i potrwa do końca
2021 roku, zakłada m.in. umiędzynarodowienie
oferty dydaktycznej UJ poprzez utworzenie
nowych specjalności, nowych ścieżek kształcenia
i nowych kierunków studiów w języku obcym.
W ramach projektu ZintegrUJ powstały również
plany dalszego umiędzynarodawiania uczelni –
projekt „Doskonały Uniwersytet – zintegrowany
program rozwoju UJ” – pod kątem strategii
badawczej do projektu Inicjatywa Doskonałości –
Uczelnia Badawcza.
• W 2018 roku osiem wiodących europejskich
uczelni badawczych, w tym Uniwersytet
Jagielloński, zjednoczyło się w celu stworzenia
związku uniwersytetów UNA Europa. Sieć dąży do
stworzenia uniwersytetu przyszłości – prawdziwie
europejskiego międzyuczelnianego środowiska,
budowanego na potencjale i mocnych stronach
swoich partnerów.
• 29 czerwca 2018 roku w Collegium Novum UJ
podpisana została umowa o współpracy pomiędzy
Uniwersytetem Jagiellońskim a Zjednoczonym
Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja),
dotycząca budowy i eksploatacji Laboratorium
Badań Strukturalnych Makromolekuł
i Nowych Materiałów w Narodowym Centrum
Promieniowania Synchrotronowego solaris.
• Pozycja Uniwersytetu Jagiellońskiego
w międzynarodowych rankingach znacząco
wzrosła. UJ jako jedyna polska uczelnia znalazł
się na liście 100 najbardziej innowacyjnych
europejskich szkół wyższych opracowanej przez
agencję Thomson Reuters.
W siedemnastej edycji rankingu najlepszych
szkół wyższych na świecie Academic Ranking
of World Universities (arwu), zwanego również
Listą Szanghajską, w 2019 roku Uniwersytet
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KAMPUS 600-LECIA
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Jagielloński awansował w porównaniu do
zestawienia z poprzedniego roku i uplasował się
w grupie uniwersytetów sklasyfikowanych na
miejscach 301–400. To najwyższy wynik wśród
polskich uczelni.
Znaczącej pozycji naszej uczelni dowodzą także
QS World University Ranking oraz The Times
Higher Education Ranking 2019.
Na uwagę zasługuje również drugie miejsce
w Polsce, które UJ zdobył w 2019 roku
w lokalnym konkursie organizowanym przez
Krajową Reprezentację Doktorantów na
Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce
prodok.
• W 2019 roku w ramach konsorcjum una
Europa UJ otrzymał miano Uniwersytetu
Europejskiego. W pilotażowym konkursie
Komisji Europejskiej „European Universities”
wnioski złożyły 54 konsorcja, w których składzie
znalazło się ponad 300 instytucji szkolnictwa
wyższego z 31 państw europejskich. Każdej
z 17 nagrodzonych sieci przyznano trwający
3 lata grant w wysokości 5 mln euro. Otrzymane
środki umożliwiają współpracę m.in. w dziedzinie
kształcenia, badań, transferu technologii
oraz mobilności naukowców, studentów
i pracowników administracji.
• Uniwersytet Jagielloński znalazł się w grupie
dziesięciu uczelni badawczych wyróżnionych
w ramach programu Inicjatywa Doskonałości
– Uczelnia Badawcza. Celem konkursu było
wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć
do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego,
a także będą w stanie skutecznie konkurować
z najlepszymi ośrodkami akademickimi
w Europie i na świecie.
• Naukowcy UJ przodowali w zdobywaniu
grantów Narodowego Centrum Nauki,
zarówno pod względem ich liczby (ponad 230
grantów), jak i wartości projektów (ponad 130
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mln zł). Fundusze pozyskiwane są także m.in.
w programach Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (ncbr), Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej (fnp) oraz w programie Horyzont 2020.
W 2018 roku UJ uzyskał dofinansowanie dla
ponad 400 projektów o łącznej wartości ponad
400 mln zł.
NAJWAŻNIEJSZE REALIZACJE INWESTYCYJNE

Działania kadencji 2016–2020 skupiły
się także na systematycznie realizowanych
projektach inwestycyjnych. Najbardziej
doniosłymi momentami było zakończenie
ogromnych wieloletnich inwestycji – budowy
Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz nowej siedziby Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu.
Główne uroczystości związane z zakończeniem
budowy III Kampusu odbyły się 11 maja
2018 roku. Zwieńczyły one dwudziestoletnie
wysiłki nie tylko samego Uniwersytetu, w tym
władz kilku kadencji, ale także wszystkich osób
zaangażowanych w tworzenie III Kampusu UJ
na przestrzeni lat. Dzięki nim Kampus 600-lecia
Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz
z otaczającymi go przedsiębiorstwami zyskał
miano krakowskiej Doliny Krzemowej.
W październiku 2019 roku zakończył się
ogromny długoletni wysiłek bardzo dużej grupy
pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Collegium Medicum – oddana do użytku
została nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego.
W Prokocimiu powstała niezwykle nowoczesna,
wykorzystująca najnowsze tzw. inteligentne
technologie baza lecznicza w Polsce. To nie tylko
podstawowe miejsce leczenia chorób, ale także
kształcenia studentów i specjalizacji lekarzy.
Na przestrzeni lat zostały zrealizowane także
liczne projekty remontowe i modernizacyjne
budynków m.in. w obrębie tzw. II Kampusu.
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• Jesienią 2017 roku do użytku został oddany
nowy budynek Wydziału Prawa i Administracji
przy ul. Krupniczej.
• W 2019 roku zakończyła się inwestycja
„Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia
Uniwersytetu Jagiellońskiego” (ostatnie
zakończone inwestycje: nowy budynek Instytutu
Nauk Geologicznych i nowe obiekty Wydziału
Chemii, zadania infrastrukturalne: budowa
systemu retencji wód opadowych i budowa Alei
Wawelskiej).
To jednak nie koniec inwestycji na Ruczaju.
Na III Kampusie planowana jest budowa
obiektów sportowych, opracowano także projekt
funkcjonalno-użytkowy planowanego w tej
lokalizacji domu studenckiego.
• Dawna siedziba Wydziału Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej przy
ul. Reymonta 4 przeszła gruntowny remont,
a do budynku został przeniesiony Wydział
Studiów Międzynarodowych i Politycznych.
Wyremontowane zostały także dawne budynki
Wydziału Chemii przy ul. Ingardena.
• Przewiązka w obiekcie przy ul. Oleandry została
zmodernizowana i zaadaptowana na potrzeby
Welcome Centre, Centrum Wsparcia Dydaktyki,
Instytutu Psychologii i Działu ds. Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych.
• 15 maja 2019 roku przy ul. Oleandry 2a
odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby
Instytutu Konfucjusza – Centrum Języka
i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Mieści się on w wyremontowanym budynku,
który dawniej należał do Instytutu Nauk
Geologicznych. Swoją nową siedzibę ma tam
także Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
• 29 października 2019 roku została otwarta
nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie-Prokocimiu – największego
i najnowocześniejszego kompleksu medycznego
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w Polsce, a także jednego z najbardziej
innowacyjnych w Europie.
• Jesienią 2019 roku zakończyła się przebudowa
palmiarni Victoria w Ogrodzie Botanicznym UJ.
• W 2020 roku działalność rozpoczęło Krajowe
Centrum Kriomikroskopii Elektronowej.
Centrum to inicjatywa konsorcjum złożonego
z 18 najlepszych polskich instytucji naukowych,
które prowadzą badania z zakresu biologii
strukturalnej. Jego powstanie umożliwia polskim
badaczom dołączenie do grona światowych
liderów w tej dziedzinie.
• W 2017 roku przy ul. Świętej Anny 6 otwarto
Strefę Studencką. W podziemiach zabytkowego
budynku Collegium Kołłątaja znajdują się sale
konferencyjne, sale pracy, miejsce do odpoczynku
oraz kawiarnia, gdzie studenci mogą spędzać czas
wolny oraz poświęcać się działalności naukowej.
• 18 marca 2019 roku w wyniku współpracy
Uniwersytetu Jagiellońskiego ze Szpitalem
Uniwersyteckim działalność rozpoczął Studencki
Ośrodek Wsparcia i Adaptacji sowa. Ośrodek
powstał w celu niesienia pomocy studentom
i doktorantom znajdującym się w kryzysach
psychicznych, a także wspierania ich w adaptacji
i promowania zdrowego stylu życia.
• W sierpniu 2020 roku zakończono gruntowną
modernizację budynku Collegium Paderevianum,
który został przeznaczony na siedzibę Instytutu
Orientalistyki UJ.
• W 2020 roku oddano do użytku
wyremontowany Ośrodek RecepcyjnoKonferencyjny w Modlnicy.
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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
W WALCE Z KORONAWIRUSEM
DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ UJ
W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM
SARS-CoV-2

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego na bieżąco
monitorowały sytuację epidemiologiczną w kraju
oraz doniesienia dotyczące rozprzestrzeniania się
nowego koronawirusa SARS-CoV-2. W związku
z pojawieniem się w Polsce potwierdzonych
przypadków zakażenia władze uczelni rozpoczęły
wprowadzanie ograniczeń związanych
z rozprzestrzenianiem się wirusa:
1) Odwołane zostały konferencje, uroczystości
o charakterze ogólnouczelnianym,
wydziałowym, sportowym oraz inne
wydarzenia organizowane przez Uniwersytet
Jagielloński, z wyłączeniem tych
organizowanych w formie on-line.
2)		 Podjęto decyzję o zamknięciu dla
zwiedzających wszystkich ekspozycji
uczelnianych muzeów (Collegium Maius,
Muzeum Farmacji, Ogród Botaniczny).
3)		 Wstrzymano zakwaterowanie nowych osób
w domach studenckich i wprowadzono
całkowity zakaz odwiedzin przez gości
zewnętrznych w akademikach.
4)		 Wstrzymano wszelkie wyjazdy służbowe
zagraniczne oraz udział w konferencjach
krajowych pracowników, doktorantów oraz
studentów UJ, a wyjazdy służbowe krajowe
ograniczono do bezwzględnie koniecznych.
5)		 Wstrzymano również przyjazdy do
Uniwersytetu Jagiellońskiego gości
zagranicznych1.
1 Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku.
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6)		 Wydłużone zostały terminy wnoszenia
opłat za świadczone usługi edukacyjne
oraz możliwość ubiegania się o zwolnienie
z powyższych opłat z przyczyn
związanych z wprowadzeniem w Polsce
ograniczeń z powodu zapobiegania zakażeniu
wirusem SARS-CoV-22.
7)		 Zawieszono zajęcia stacjonarne na
studiach pierwszego i drugiego stopnia
oraz jednolitych studiach magisterskich,
doktoranckich, studiach podyplomowych
oraz kursach.
8)		 Wprowadzono zajęcia zdalne
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość oraz wymóg prowadzenia badań
naukowych w warunkach bezpiecznych,
uwzględniających aktualny stan zagrożenia
dla zdrowia pracowników, studentów
i doktorantów3.
9)		 Do 30 września 2020 roku zaliczenia
i egzaminy przeprowadzane miały
być w sposób zdalny (tj. poza siedzibą
uniwersytetu z wykorzystaniem technologii
informatycznych zapewniających kontrolę ich
przebiegu i rejestrację)4.
10) Aktualne informacje dotyczące
funkcjonowania uczelni oraz komunikaty
dziekanów poszczególnych wydziałów były
publikowane na stronach
uj.edu.pl/koronawirus oraz
bezpieczny-student.uj.edu.pl/koronawirus.

2 Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 16 marca 2020 roku i Zarządzenie
nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 31 marca 2020 roku.
3 Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 17 marca 2020 roku.
4 Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku.
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18 maja Rektor UJ, biorąc pod uwagę szczególne

• maski chirurgiczne trójwarstwowe – 170 000

okoliczności związane z pandemią COVID-19,

sztuk,

b)		 TSH – hormon tyreotropowy, zaburzenia
czynności tarczycy,

utworzył Fundusz wsparcia dla studentów

• półmaski filtrujące ffp2/ffp3/n95 – 4000 sztuk,

i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego,

• okulary gogle ochronne – 1200 sztuk,

którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej,

• przyłbice – 900 sztuk,

Pakiet dla mężczyzn „COVID+”:

w szczególności polegającej na utracie przez

• rękawice diagnostyczne długie – 11 000 sztuk.

a)		 test AntyCoV – test na obecność przeciwciał
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,

małżonka lub rodziców źródła dochodu,

b)		 PSA total – antygen swoisty dla prostaty,

zmniejszeniu wysokości osiąganego dochodu lub
związanej ze śmiercią osoby najbliższej w wyniku

c)		 CA-125 – marker raka jajnika.

OCHRONA PRACOWNIKÓW UJ

zakażenia wirusem SARS-CoV-25.

marker przerostu prostaty, przydatny
w diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu raka

Społeczność akademicka Uniwersytetu

Uniwersytet Jagielloński zgodnie z wytycznymi

Jagiellońskiego czynnie włączyła się w walkę

Głównego Inspektora Sanitarnego starał się

z koronawirusem. Zainicjowano akcję

zapobiegać zakażeniom koronawirusem

#UJdlaSzpitala, polegającą na zbiórce funduszy

SARS-CoV-2 wśród pracowników, podejmując

na zakup sprzętu medycznego i środków

szeroko zakrojone działania:

ochrony osobistej dla personelu Szpitala

1)		 Wprowadzono obowiązek ograniczenia

prostaty,
3)		 fPSA – wolna forma PSA do diagnostyki,
marker raka prostaty.

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWCÓW UJ

Uniwersyteckiego. W akcję zaangażowała się

do minimum bezpośrednich kontaktów

także krakowska Akademia Sztuk Pięknych.

pracowników w miejscu pracy oraz

Studenci, pracownicy naukowi oraz artyści

korzystania głównie z korespondencji

Uniwersytet wykazał się ogromnym

związani z ASP przekazali w geście solidarności

mailowej i kontaktów telefonicznych.

zaangażowaniem w prowadzenie badań

z chorymi na COVID-19 oraz z opiekującym się

Wprowadzona została możliwość

i podejmowanie działań mających na celu walkę

nimi personelem medycznym aż 208 prac, które

wykonywania tzw. pracy zdalnej7.

z wirusem SARS-CoV-2:

zostały zlicytowane na aukcji. W sumie podczas

2)		 Apteczki znajdujące się na portierniach

akcji pomocy Szpitalowi Uniwersyteckiemu
w Krakowie w walce z koronawirusem zebrano
prawie 2 miliony złotych6.
• urządzenie do dekontaminacji steris VHP,

Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

w jednorazowe maski ochronne.

we współpracy z zespołem NIZP-PZH

w specjalistyczne żele do dezynfekcji rąk.
4)		 Wszyscy pracownicy UJ otrzymali możliwość

bronchofiberoskopy intubacyjne z torem

skorzystania z darmowych pakietów badań,

wizyjnym,

które wykonane zostały przez Zakład

• ucyfrowienie 2 sztuk przyłóżkowych aparatów
RTG,

1)		 Zespół Małopolskiego Centrum

obiektów UJ zostały wyposażone
3)		 Wszystkie obiekty UJ zostały wyposażone

Za zebrane pieniądze placówka zakupiła:

W WALCE Z WIRUSEM

w Warszawie wyizolował i scharakteryzował
wirusa SARS-CoV-2 z próbki pobranej
od pierwszego pacjenta z Polski, u którego
stwierdzono zakażenie koronawirusem.
2)		 UJ wspólnie z firmą Diagnostyka sp. z o.o.

Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego

przeprowadził badania populacyjne na

w Krakowie:

terenie Krakowa w kierunku obecności we

• kombinezony jałowe tyvek – 1500 sztuk,

Pakiet dla kobiet „COVID+”:

krwi przeciwciał typu IgG specyficznych

• fartuchy chirurgiczne wielorazowe – 350 sztuk,

a)		 test AntyCoV – test na obecność przeciwciał

względem wirusa SARS-CoV-2. Obecność

• fartuchy pełnobarierowe jednorazowe – 23 000

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,

sztuk,

takich przeciwciał u badanej osoby oznacza,
że przebyła ona chorobę COVID-19 i do
pewnego stopnia może być chroniona przed
ponownym zakażeniem. Uzyskane wyniki

5 www.uj.edu.pl/koronawirus
6 www.krakow.pl/aktualnosci

7 Komunikat nr 8 Kanclerza Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 11 marca 2020 roku.
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wykazały, że około 2 proc. populacji przeszło
już zakażenie.

POSIEDZENIE
SENATU UJ ONLINE

Sugeruje to, że liczba chorych
bezobjawowych była większa, niż sądzono.
3)		 Naukowcy z Małopolskiego Centrum
Biotechnologii UJ pracujący pod kierunkiem
prof. Wojciecha Branickiego, dr. hab. inż.
Pawła Łabaja oraz prof. Krzysztofa Pyrcia
przeprowadzili analizę skażenia krakowskiej
przestrzeni miejskiej wirusem SARS-CoV-2
(sprawdzano m.in. powierzchnię przystanków
komunikacji miejskiej, bankomatów,
biletomatów). Badania wykazały obecność
wirusa w miejscach o dużym natężeniu
ruchu, które następnie poddane zostały
dezynfekcji dla zapewnienia bezpieczeństwa
osobom korzystającym z nich.
4)		 Naukowcy z Małopolskiego Centrum
Biotechnologii UJ (pod kierunkiem prof.
Krzysztofa Pyrcia i dr Aleksandry Milewskiej)
oraz z Wydziału Chemii UJ (pod kierunkiem
prof. Marii Nowakowskiej i prof. Krzysztofa
Szczubiałki) opracowali (we współpracy
z naukowcami z Uniwersytetu Gdańskiego
i Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz
z zespołami badawczymi z Chin) związki
polimerowe stworzone na bazie chitozanu,
które są w stanie skutecznie hamować
infekcję nowymi koronawirusami.
5)		 Naukowcy z Małopolskiego Centrum
Biotechnologii we współpracy z badaczami
z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium
Medicum oraz z Wojewódzką Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie
opracowali sekwencje wirusów SARS-CoV-2
wyizolowanych bezpośrednio od polskich
pacjentów. Opracowane sekwencje wirusów
są najbliżej spokrewnione ze szczepami
pochodzącymi z Anglii.
6)		 Badacze z Uniwersytetu
Jagiellońskiego Collegium Medicum pod
kierownictwem prof. Marcina Majki oraz
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prof. Wojciecha Szczeklika opracowywali
lek przeciwko ostrej niewydolności
oddechowej, będącej jednym z powikłań
choroby COVID-19. Lek może zmniejszać
stan zapalny płuc wywołany przez nowego
koronawirusa. W konsekwencji może
pozwolić to na redukcję zależności chorego
od wentylacji mechanicznej i doprowadzić do
zwiększenia liczby wyleczeń8.

ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ

Powyższe działania otworzyły drogę do
prowadzenia dalszych prac związanych z walką
z COVID-19. Praca naukowców UJ została
doceniona, czego efektem są przyznane dotacje na
prowadzenie dalszych prac badawczych:
Rząd przeznaczył 25 mln zł dla Małopolskiego
Centrum Biotechnologii UJ na opracowanie
szczepionki przeciw koronawirusowi oraz badania
nad wirusami, dzięki którym możliwe będzie
przeciwdziałanie kolejnym epidemiom.
Uniwersytet Jagielloński otrzymał również środki
na badania nad COVID-19 w ramach konkursu
„Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania
nad COVID-19”.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) doceniła
pracę naukowców z Jagiellońskiego Centrum
Rozwoju Leków (JCET) i Małopolskiego
Centrum Biotechnologii UJ (MCB UJ),
przyznając tym jednostkom dofinansowanie
w wysokości prawie 3,1 mln zł.

8 www.uj.edu.pl/wiadomosci
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WEWNĄTRZUNIWERSYTECKIE AKTY PRAWNE
WYDANE W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM
SARS-COV-2

25 lutego 2020
Decyzja Kolegium Rektorskiego UJ w sprawie
zagrożenia koronawirusem
2 marca 2020
Stanowisko Kolegium Rektorów Szkół Wyższych
Krakowa w sprawie działań mających na celu
zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniu
koronawirusem
10 marca 2020
Zarządzenie nr 24 Rektora UJ z 10 marca
2020 roku w sprawie przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu
Jagiellońskiego
11 marca 2020
Komunikat nr 8 Kanclerza Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 11 marca 2020 roku
w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie
Jagiellońskim w związku z przeciwdziałaniem
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu
Jagiellońskiego
13 marca 2020
Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku w sprawie
wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy
Uniwersytetu Jagiellońskiego
16 marca 2020
Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 16 marca 2020 roku w sprawie
przedłużenia terminu wnoszenia opłat za
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świadczone usługi edukacyjne w związku
z zawieszeniem kształcenia na Uniwersytecie
Jagiellońskim
17 marca 2020
Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 17 marca 2020 roku w sprawie
zasad regulujących tryb dostosowania zajęć
do formy zdalnej ich prowadzenia w celu
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa
SARS-CoV-2
31 marca 2020
Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 31 marca 2020 roku w sprawie
szczególnych zasad pobierania opłat od
studentów i doktorantów w związku z czasowym
ograniczeniem funkcjonowania niektórych
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
29 kwietnia 2020
Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie zasad regulujących organizację
weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się określonych w programie studiów
z wykorzystaniem technologii informatycznych
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
12 maja 2020
Zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 12 maja 2020 roku
w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu
Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do
dnia 30 września 2020 roku
Uchylenie zarządzenia nr 24 Rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca
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2020 roku w sprawie przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu
Jagiellońskiego
18 maja 2020
Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 18 maja 2020 roku w sprawie
funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego dotkniętych
skutkami pandemii COVID-19
8 czerwca 2020 roku
Zarządzenie nr 57 Rektora UJ z 8 czerwca
2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 32
Rektora UJ z 31 marca 2020 roku w sprawie
szczególnych zasad pobierania opłat od
studentów i doktorantów w związku z czasowym
ograniczeniem funkcjonowania niektórych
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
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