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Protokół
z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego,
które odbyło się w dniu 26 września 2018 r
w Sali im. M. Bobrzyńskiego Collegium Maius

Obecni – według załączonej listy obecności.
Porządek obrad:
1. Sprawozdanie Rektora i informacje o najbliższych zamierzeniach.
2. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora
honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego Panu Profesorowi Nico van Straalenowi.
Referuje: Dziekan dr hab. Małgorzata Kruczek
3. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: przyznania medalu Merentibus Panu Profesorowi
Mario Suwalsky’emu.
Referuje: Dziekan prof. Zbigniew Madeja
4. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: akceptacji recenzji prof. dr. hab. Bartosza Brożka
w sprawie nadania przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie
tytułu doktora honoris causa Księdzu Profesorowi Michałowi Hellerowi.
Referuje: Dziekan prof. Jerzy Pisuliński
5. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: akceptacji recenzji prof. dr. hab. Macieja Ogorzałka
w sprawie nadania przez Politechnikę Gdańską tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi
Januszowi Mroczce.
Referuje: Dziekan prof. Ewa Gudowska-Nowak
6. Wnioski o:
- mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim:
a) Prof. dr hab. Grażyna BOCHENEK w Klinice Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych
im. Prof. A. Szczeklika na Wydziale Lekarskim UJ CM,
Referuje: Dziekan prof. Maciej Małecki
b) Prof. dr hab. Szymon PESZAT w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki
i Informatyki UJ,
Referuje: Dziekan prof. Włodzimierz Zwonek
- zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim:
c) Prof. dr hab. Wojciech LIGĘZA w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX Wieku
na Wydziale Polonistyki UJ,
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d) Prof. dr hab. Gabriela MATUSZEK-STEC w Katedrze Historii Literatury Pozytywizmu
i Młodej Polski na Wydziale Polonistyki UJ,
Referuje: Dziekan prof. Renata Przybylska
e) Prof. dr hab. Marcin WÓJCIK w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej UJ,
Referuje: Dziekan prof. Ewa Gudowska-Nowak
f) Prof. dr hab. Maria SŁOMCZYŃSKA w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych
na Wydziale Biologii UJ,
Referuje: Dziekan dr hab. Małgorzata Kruczek
- mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim:
g) Prof. dr hab. Tadeusz POPIELA w Katedrze Radiologii na Wydziale Lekarskim UJ CM,
h) Prof. dr hab. Magdalena STRUS w Zakładzie Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów
i Parazytologii Katedry Mikrobiologii na Wydziale Lekarskim UJ CM,
Referuje: Dziekan prof. Maciej Małecki
i)
Prof. dr hab. Magdalena CHADZIŃSKA w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych
na Wydziale Biologii UJ,
Referuje: Dziekan dr hab. Małgorzata Kruczek
- o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim:
j) Dr hab. Krzysztof KOBYLARZ w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii
na Wydziale Lekarskim UJ CM,
k) Dr hab. Jacek KOŁCZ w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii na Wydziale
Lekarskim UJ CM,
l) Dr hab. Monika KOMAR w Klinice Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii
na Wydziale Lekarskim UJ CM,
m) Dr hab. Katarzyna KRZANOWSKA w Katedrze Nefrologii na Wydziale Lekarskim UJ CM,
n) Dr hab. Lidia TOMKIEWICZ-PAJĄK w Klinice Chorób Serca i Naczyń Instytutu
Kardiologii na Wydziale Lekarskim UJ CM,
Referuje: Dziekan prof. Maciej Małecki
o) Dr hab. Bartłomiej DOBROCZYŃSKI w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym
UJ,
Referuje: Dziekan prof. Jarosław Górniak
p) Dr hab. Mateusz BOROWSKI w Katedrze Performatyki na Wydziale Polonistyki UJ,
r) Dr hab. Katarzyna FAZAN w Katedrze Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki UJ,
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s) Dr hab. Kazimierz SIKORA w Katedrze Historii Języka i Dialektologii na Wydziale
Polonistyki UJ,
t) Dr hab. Joanna ZACH w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX Wieku na Wydziale
Polonistyki UJ,
u) Dr hab. Tomasz MAJEWSKI w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych
na Wydziale Polonistyki UJ,
Referuje: Dziekan prof. Renata Przybylska
7. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora
zwyczajnego:
a) w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału
Lekarskiego UJ CM,
b) w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
Referuje: Prorektor prof. Jacek Popiel
8. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: zmiany uchwały nr 103/X/2016 Senatu Uniwersytetu
Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie powołania członków komisji
dyscyplinarnych i odwoławczych komisji dyscyplinarnych na kadencję 2016-2020 (z późn.
zm.) w zakresie dotyczącym składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.
Referuje: Prorektor prof. Jacek Popiel
9. Projekt uchwały Senatu UJ 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.
Referuje: Prorektor prof. Stanisław Kistryn
10. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: przekształcenia Centrum Kopernika Badań
Interdyscyplinarnych
w jednostkę
pozawydziałową
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
oraz przyjęcia Regulaminu Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.
Referuje: Prorektor prof. Stanisław Kistryn
11. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: zmiany uchwały nr 143/XII/2015 Senatu
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu
Małopolskiego Centrum Biotechnologii.
Referuje: Prorektor prof. Stanisław Kistryn
12. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: 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.)
Referuje: p.o. Kanclerza UJ mgr Monika Harpula
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13. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: 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.
Referuje: p.o. Kanclerza UJ mgr Monika Harpula
14. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Krowodrza, obręb 4, składającej
się z działki ewidencyjnej nr 387/11 objętej księgą wieczystą KR1P /00450733/1 stanowiącej
własność Uniwersytetu Jagiellońskiego, odpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci
cieplnej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.
Referuje: p.o. Kanclerza UJ mgr Monika Harpula
15. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: w sprawie wyrażenia przez Senat Uniwersytetu
Jagiellońskiego zgody na przystąpienie Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
do projektu „Telemedizinisch integriertes, deutsch-polnisches Kinderkrebszentrum in der
Euroregion Pomerania / Telemedycznie zintegrowane polsko-niemieckie centrum onkologii
i hematologii dziecięcej w Euroregionie Pomeranii”.
Referuje: Prorektor prof. Tomasz Grodzicki
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu.
17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
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1. Sprawozdanie Rektora i informacje o najbliższych zamierzeniach.
Senat uczcił minutą ciszy pamięć niżej wymienionych zmarłych, którzy odeszli od ostatniego
posiedzenia Senatu UJ:

dr hab. Wiesława KLIMEK - PIOTROWSKA - pracownik Akademii Medycznej im.
Mikołaja Kopernika w Krakowie a następnie Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium
Medicum, zatrudniona w Katedrze i Zakładzie Anatomii – zmarła 23 czerwca
dr Bohdan TURYNA - emerytowany starszy wykładowca w Zakładzie Biochemii Ogólnej
Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – zmarł 24
czerwca
Irena SZEWIŃSKA - laureatka Medalu Kalos Kagathos i członkini kapituły tej nagrody.
Najwybitniejsza polska lekkoatletka w historii, siedmiokrotna medalistka Igrzysk
Olimpijskich, rekordzistka Polski, Europy i świata w biegach na 100, 200 i 400 metrów,
w sztafetach oraz skoku w dal. Dama Orderu Orła Białego, wiceprezes Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, członkini Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego – zmarła 29 czerwca
Ewa PYRZ - emerytowany Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
W latach 1999-2017 zatrudniona w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk
o Zdrowiu – zmarła 29 czerwca
prof. dr hab. Andrzej KOTAŃSKI - emerytowany profesor zwyczajny Instytutu Fizyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Długoletni kierownik Zakładu Teoretycznej Fizyki
Komputerowej (później Zakład Dyskretnej Teorii Pola) – zmarł 12 lipca
prof. dr hab. Teresa EMINOWICZ - JAŚKOWSKA - emerytowana profesor w Instytucie
Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej
UJ (2002–2005), wieloletni kierownik Zakładu Filologii Hiszpańskiej – zmarła 17 lipca
prof. dr hab. Maria DZIELSKA - profesor zwyczajny Instytutu Historii Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Historyk i filolog klasyczny, światowej sławy badaczka dziejów i kultury
Grecji i Rzymu w okresie późnego antyku i wczesnych dziejów Bizancjum. Członkini
krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, m.in.: Dumbarton Oaks Byzantine
Alumni Association, International Society for Neoplatonic Studies, Komitetu Nauk o Kulturze
Antycznej PAN, Komisji Filologii Klasycznej PAU, Komisji Bizantynologicznej Polskiego
Towarzystwa Historycznego, Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL,
Stowarzyszenia Historyków Starożytności. Członkini Rady Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki oraz Rady Muzeum Narodowego w Krakowie, zastępca przewodniczącego
Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa – zmarła 30 lipca
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prof. Heiner TIMMERMANN – historyk i filozof, odznaczony medalem „Merentibus”
Uniwersytetu Jagiellońskiego – zmarł 29 sierpnia
prof. dr hab. Bogusław PETRYSZAK- emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
związany z Zakładem Zoologii Systematycznej i Zoogeografii Wydziału Biologii i Nauk
o Ziemi (obecnie Wydział Biologii) UJ. Założyciel i kierownik Zakładu Entomologii
oraz Stacji Górskiej w Ochotnicy Górnej-Jaszcze. Odznaczony Złotą Odznaką Polskiego
Towarzystwa Entomologicznego – zmarł 1 września
prof. Zbigniew BELA - wieloletni pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium
Medicum. Od 2002 roku Dyrektor Muzeum Farmacji. Odznaczony m.in.: Nagrodą
Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Złotym
Medalem za Długoletnią Służbę - zmarł 6 września
dr Mariusz GAJDA - od 1995 r. pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium
Medicum, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Histologii – zmarł 8 września
prof. dr hab. Zbigniew RUDY - profesor Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współtwórca kierunku informatyka stosowana
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz pełnomocnik dziekana ds.
studiów niestacjonarnych na tym kierunku. Przedstawiciel Instytutu Fizyki UJ w European
Physics Education Network (2000–2003) – zmarł 12 września
dr Edward SZNELER - długoletni pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu
Jagiellońskiego – zmarł 13 września
Następnie Rektor prof. Wojciech Nowak przedstawił wybrane wydarzenia
ze Sprawozdania Rektora, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu:
27 lipca
Dr Tomasz Żuradzki z Wydziału Filozoficznego UJ i dr Michał Németh z Wydziału
Filologicznego UJ zdobyli najbardziej prestiżowe na Starym Kontynencie granty Europejskiej
Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC), która stwarza naukowcom
warunki do realizacji twórczych i nowatorskich projektów naukowych. W tym roku
naukowcom pracującym w Polsce przyznano 4 takie stypendia.
Dr Tomasz Żuradzki zrealizuje projekt dotyczący niepewności, która rzadko jest brana
pod uwagę w rozważaniach etycznych. W szczególności celem projektu jest reinterpretacja
osądów etycznych na temat najnowszych postępów w biomedycynie.
Dr Michał Németh stworzy cyfrowe wydanie całej Biblii w trzech dialektach karaimskich,
dla jednej z czterech uznanych prawnie mniejszości etnicznych w Polsce.
1 września
Profesor Jan K. Ostrowski, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Historii Sztuki
Uniwersytetu Jagiellońskiego, został wybrany nowym prezesem Polskiej Akademii
Umiejętności.
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Wiceprezesem został wybrany prof. Andrzej Mączyński – z Katedry Prawa Prywatnego
Międzynarodowego UJ.
Delegatem Walnego Zgromadzenia wybrano prof. Jerzego Jurkiewicza – z Wydziału Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Sekretarzem Generalnym pozostał prof. Szczepan
Biliński.
13 września
Prof. Piotr Chłosta, kierownik Katedry i Kliniki Urologii UJ CM został uhonorowany tytułem
doktora honoris causa Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie. Uroczyste wręczenia
dyplomu odbędzie się w stolicy Węgier 16 listopada 2018 roku.

Ponadto w sprawozdaniu:
Rektor prof. Wojciech Nowak - przedstawił informacje dotyczące wdrożenia ustawy 2.0 gdyż dochodzą różne zapytania w tej sprawie. I tak w lipcu, gdy wydawało się że podpisanie
będzie miało miejsce, powołałem 5 zespołów roboczych. Mam pełną świadomość,
że przeczytanie całej ustawy 2.0 jest dużym wysiłkiem. Większość z Państwa tego materiału
całego nie zna i nie jest to dla mnie zaskoczeniem. Chciałem, aby poszczególne grupy
tematyczne przygotowały pewne podstawowe informacje, a zarazem dokumenty do dyskusji
ogólnoakademickiej. To jest to pytanie, które dziś zadał mi prof. Waltoś odnośnie roli senatu,
rady wydziału itd. Oczywiście to wszystko teoretycznie w ustawie jest, ja nie bronię ustawy,
żeby nie było wątpliwości. Tam jest bardzo dużo rzeczy niespójnych, niejasnych, to jest taka
trochę niekończąca się historia, ale my mamy bardzo krótki terminarz. Bo Szanowni Państwo
dlaczego to robimy, żeby ta dyskusja już się rozpoczęła i ona się toczy, bo każdy z Państwa
Dziekanów prowadzący taką grupę dobrał sobie zarówno doktorantów, studentów,
w zależności od tego kogo widział, że to będzie przydatne w tej pracy. Chodzi o to, żeby
wypracować taki „półprodukt” - który poddamy szerokiej dyskusji, na rady wydziałów,
do samorządu, do doktorantów, do związków zawodowych, żebyśmy mogli na czerwcowym
senacie przedstawić propozycje do przyjęcia nowego statutu. Namawiam wszystkich Państwa prosiłem rzecznika prasowego Pana Adriana Ochalika, który będzie na bieżąco Państwa
informował przez stronę internetową, ale również kiedy już będzie ten „półprodukt” gotowy
bo go nie ma proszę Państwa, bo to nie jest tak, że mamy gotowy projekt statutu - my go
tworzymy najpierw - ten produkt i wtedy każdy z Państwa dostanie link, żeby się z nim
zaznajomić i będą zebrania otwarte społeczności żeby nie było głosu – „ja o niczym nie wiem,
ja nic nie słyszałem”. Te mechanizmy zostały już uruchomione. Tak jak mówię, będzie to od nas
wymagać bardzo dużej pracy i odpowiedzialności. Odpowiedzialności dlatego, żeby nie
zatracić się w jałowych sporach, bo wtedy nie zrobimy tego w czerwcu następnego roku, a statut
straci moc prawną z mocy ustawy 31 sierpnia i we wrześniu musi być nowa rzeczywistość i teraz
od nas zależy czy będziemy mieć statut i będziemy mieć na tę rzeczywistość wpływ, czy będziemy
czekać na ruchy ministerstwa, tak to wygląda generalnie nie chcę teraz wchodzić w szczegóły.
Wszystkie pytania proszę kierować do kierowników poszczególnych zespołów. Jest to na stronie
internetowej, bo te zespoły bardzo intensywnie pracują, można skierować do mnie czy do Pana
Rektora Popiela, który pełni rolę koordynatora prac tych zespołów, bo te zespoły w swej
tematyce na siebie zachodzą. To tylko gwoli informacji, żeby Państwo wiedzieli, że tak to będzie
procedowane.
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Prorektor prof. Jacek Popiel - to co jest najistotniejsze w tej chwili, to uchwalenie przez Senat
pierwszego projektu uchwały w sprawie powołania pierwszej rady uczelni, ponieważ można
dyskutować, ale to jest zapisane w ustawie i nie ma wyjścia, bowiem ta rada uczelni
ma zaopiniować statut, który ma być uchwalony w czerwcu i na październikowym posiedzeniu
Senatu będzie przedstawiony projekt uchwały dotyczący rady uczelni, który został wstępnie
opracowany przez zespół Pana prof. Jerzego Pisulińskiego, następnie przedyskutowany
w gronie kierowników tych 5 zespołów, omówiony na kolegium rektorskim i rektorskodziekańskim. Ostatnie zmiany są przedstawiane Działowi Organizacji i zespołowi prawnemu
i myślę Panie Rektorze, że w chwili kiedy zostanie przekazany Senatorom, stanie się wiedzą
całej społeczności akademickiej. Ta rada uczelni musi być z racji tej, że bez niej nie ma statutu,
a rada uczelni musi mieć parę miesięcy żeby się zapoznać ze statutem, jak również związki
zawodowe, ale to już gwoli informacji, bo cała reszta jest jak gdyby trochę późniejsza.
Rektor prof. Wojciech Nowak – proszę Państwa – to nas czeka w październiku, to musimy
zrobić, żeby ten projekt rady uczelni mieć i potem rozmawiać z osobami, które by ewentualnie
do tej rady byłyby proszone. To były bardzo wstępne informacje ogólne, to nas obowiązuje, z tą
rzeczywistością musimy się zmierzyć i przede wszystkim mieć na względzie to co teraz
uchwalimy przez ten rok. To będzie bardzo trudny rok. Ja tylko mogę prosić, żeby każdy
z Państwa w tej dyskusji uczelnianej wziął udział, bo wypracować naprawdę dobre zapisy,
które nie tylko będą miały na celu – tego bym się najbardziej bał - tylko żeby się nic nie zmieniło
i zostało po staremu – bo to jest niemożliwe, ale żebyśmy wykorzystali czas i poszli w dobrym
kierunku. I bardzo liczę na udział Państwa. Moment dyskusji na Senacie to już jest „wisienka
na torcie”. Teraz będą toczyć się dyskusje w poszczególnych grupach. Bardzo trudne i czasami
bardzo niejednoznaczne zapisy tej ustawy powodują, że są trudne te rozmowy, ale musimy się
z tym zmierzyć. Szanowni Państwo – czy odnośnie tego sposobu procedowania, przygotowania
Macie Państwo jakieś pytania ?
Dr Weronika Krzeszowiec-Jeleń – czy jest przewidziana tutaj aktywna rola pracowników
niesamodzielnych ?
Rektor prof. Wojciech Nowak – wszystkich proszę Pani, tylko wszystko w swoim czasie. Jeżeli
osoba prowadząca daną grupę – czyli Dziekan chce przygotować materiał, to sobie dobiera
ludzi i razem przygotowują ten materiał – to co powiedziałem. Ten „półprodukt” będzie
do Państwa rozesłany mailingiem, żebyśmy nie dyskutowali tak jak teraz o czymś co jest
wirtualną rzeczywistością, bo 50% osób nie czytało ustawy, tylko już na konkretnym materiale.
Dr Weronika Krzeszowiec-Jeleń - rozumiem, czyli będziemy poinformowani mailowo i kiedy
się odbędzie dyskusja, w której będziemy też mogli wziąć udział, jeśli na Senacie jest już
za późno ?
Rektor prof. Wojciech Nowak - tego w tym momencie nie jest nikt w stanie Pani odpowiedzieć
nawet ja dlaczego – oczywiście żartuję - gdyż to się toczy. Jeżeli będzie „półprodukt”,
to dyskusja pójdzie na: kolegium rektorskie, kolegium rektorsko-dziekańskie, rady wydziałów,
do przedstawicieli związków zawodowych, samorządu studentów, doktorantów, potem zebranie
ogólne całej społeczności i to będą wszystkie etapy i dopiero wtedy będzie można mówić
o następnym timingu.
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Dr Weronika Krzeszowiec-Jeleń – ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że jeśli nie jesteśmy
na radach wydziałów, to w takim razie to pracownicy samodzielni są ostatnim ogniwem, kiedy
się jeszcze można spotkać.
Rektor prof. Wojciech Nowak - na radzie wydziałów jest pełna reprezentacja wszystkich grup
pracowników, a jeszcze będą zebrania ogólne oraz na Senacie gdzie są przedstawiciele każdej
grupy - na referendum mnie Pani nie namówi - a były takie propozycje.
Dr Weronika Krzeszowiec-Jeleń - ale w komisjach nie ma przedstawicieli.
Dr Bartosz Zieliński – ja myślę, że Koleżance chodzi o to, że ostatecznie to Senat mocuje statut
Panie Rektorze i w związku z tym to każdy z Senatorów powinien mieć możliwość zgłaszania
do niego poprawek. Natomiast, jeśli będzie tak, że w czerwcu my dostaniemy gotowy projekt
i będziemy go musieli przegłosować bo będzie to ten ostateczny termin, to na takie poprawki
nie będzie czasu.
Rektor prof. Wojciech Nowak – zupełnie złe myślenie. Każdy z członków Senatu, jest
w pewnej instytucji uniwersytetu umocowany i będzie miał pełne możliwości do zabierania
głosu, zgłaszania poprawek itd. Senat i nasza tu obecność to jest już ten końcowy moment.
Dr Bartosz Zieliński – to jest końcowy moment, ale to Senat głosuje i Senatorowie.
Rektor prof. Wojciech Nowak – a Senatorowie skąd się biorą ? Są przedstawicielami,
czyli będą mogli przedstawić te wszystkie problemy, które nie zostały przedyskutowane
na innych forach, czyli zupełnie odwrotnie. Proszę Państwa dramat wielu naszych spotkań
polega na tym, że spotyka się grupa, która dyskutuje na temat projektu, którego nie zna i wtedy
zaczyna dyskusję. Wtedy jest już za późno. Nam chodzi o to, żeby ten projekt był znany a nie
odwrotnie. A myśmy zrobili proszę Państwa takie statystyki ilu członków Senatu zapoznaje się
z materiałami. Musimy „trafić a nie udawać, że trafiamy” a rozpoczęcie dyskusji na Senacie –
to byłoby zaklinanie rzeczywistości.
Prorektor prof. Jacek Popiel – gwarantuję, jako osoba, która została powołana przez Pana
Rektora do koordynowania tych wszystkich prac, że te konsultacje naprawdę rozpoczną się
w momencie, gdy będzie pierwotna wersja rozwiązań dotyczących poszczególnych fragmentów
statutu. Każdy z tych 5 zespołów pracuje już od sierpnia, a niektóre rozpoczęły pracę
we wrześniu, Pani Dziekan Kruczek rozpoczęła prace w lipcu. Wczoraj było posiedzenie
zespołu Pana Dziekana Piotra Jedynaka, który to zespół zajmuje się strukturą. Czy macie
Państwo świadomość, że ta reforma, która jest wymagana w świetle ustawy, która została
wprowadzona ja też nie jestem zachwycony tą ustawą - ale ona została popisana i stała się
obowiązującym aktem. Sama dyskusja nad pierwszymi rozwiązaniami dotyczącymi nowej
struktury uniwersytetu w świetle nowej ustawy trwała 2 godziny i opracowaliśmy pierwsze
fragmenty, dotyczące relacji pomiędzy: rektor, senat, rada wydziału, rada dyscypliny, bo nie
wiem, czy Państwo macie świadomość, że musi być powołana w każdym przypadku rada
dyscypliny. Ta dyskusja w tym momencie nabiera kształtu ponieważ dopiero w ubiegłym
tygodniu pan minister podpisał rozporządzenie dotyczące dyscyplin. Póki nie wiedzieliśmy
w jakich dyscyplinach funkcjonujemy, nie mieliśmy wiedzy w jakich dyscyplinach działamy.
W tej chwili mniej więcej wiemy ile mamy dyscyplin, czyli możemy myśleć jakie problemy będzie
miał uniwersytet, jeśli jesteśmy uczelnią tak bogatą w dyscypliny. Ten problem nie jest tylko
dla uniwersytetu - jest problem dla wielkich uczelni jak te relacje opracować. Dlatego jak
zostaną wypracowane pierwsze fragmenty rozpoczniemy dyskusję w tych szerszych gremiach,
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natomiast dyskusja ma sens, gdy możemy coś przedstawić jako punkt widzenia komisji,
kolegium rektorskiego, kolegium rektorsko-dziekańskiego.
Rektor prof. Wojciech Nowak - ja jeszcze raz apeluję o udział w dyskusji, bo jak wygląda
praktyka – to co Państwo tutaj powiedzieli to pięknie brzmi, ale jak wygląda praktyka , my się
często z tym spotkamy, że na takie dyskusje przychodzi 5 osób i tak wygląda praktyka. Niestety,
ja bardzo proszę i apeluję o wzięcie udziału w dyskusji. Po to będą te spotkania, po zapoznaniu
się z ustawą ale przede wszystkim projektem statutu, żeby się zapoznać, bo potem można
dyskutować o faktach a nie o wirtualnej rzeczywistości, a teraz to bardzo często tak wygląda,
nie mówię o nas - mówię o Polsce.
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2. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego Panu Profesorowi Nico
van Straalenowi.
Referuje: Dziekan dr hab. Małgorzata Kruczek
Dziekan dr hab. Małgorzata Kruczek przedstawił wniosek o przyjęcie projektu uchwały Senatu
UJ w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego Panu Profesorowi Nico van Straalenowi (zał. nr 1).
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - w głosowaniu tajnym elektronicznym, przy 43
osobach obecnych w chwili głosowania na sali (na 64 uprawnionych do głosowania
Senatorów) – w oparciu o przedstawiony przez komisję skrutacyjną w składzie:
Marcelina Kościołek, Tomasz Dymowski: 39 głosów „tak”, 1 głos „nie”, 3 głosy
„wstrzymujące się” – przyjął projekt uchwały Senatu UJ w sprawie wszczęcia
postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego Panu
Profesorowi Nico van Straalenowi.

Uchwała nr 86/IX/2018
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 26 września 2018 roku
w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Jagiellońskiego Panu Profesorowi Nico van Straalenowi
W związku z § 9 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego Senat Uniwersytetu
Jagiellońskiego uchwala co następuje:
§1
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Biologii UJ,
poparty przez Radę tego Wydziału na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2018 roku, postanawia
wszcząć postępowanie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Panu Profesorowi Nico van Straalenowi.
§2
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego pozytywnie opiniuje kandydatury prof. dr. hab. Pawła
Miguli, em. profesora z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Prof. Valery Forbes
z University of Minnesota (USA) na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora
honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego Panu Profesorowi Nico van Straalenowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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3. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: przyznania medalu Merentibus Panu
Profesorowi Mario Suwalsky’emu.
Referuje: Dziekan prof. Zbigniew Madeja

Dziekan prof. Zbigniew Madeja przedstawił wniosek o przyjęcie projektu uchwały Senatu UJ
w sprawie: przyznania medalu Merentibus Panu Profesorowi Mario Suwalsky’emu (zał. nr 2).

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - w głosowaniu tajnym elektronicznym, przy 47
osobach obecnych w chwili głosowania na sali (na 64 uprawnionych do głosowania
Senatorów) – w oparciu o przedstawiony przez komisję skrutacyjną w składzie:
Marcelina Kościołek, Tomasz Dymowski: 45 głosów „tak”, 1 głos „nie”, 1 głos
„wstrzymujący się” – przyjął projekt uchwały Senatu UJ w sprawie przyznania medalu
Merentibus Panu Profesorowi Mario Suwalsky’emu.

Uchwała nr 87/IX/2018
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 26 września 2018 roku
w sprawie: przyznania medalu Merentibus Panu Profesorowi Mario Suwalsky’emu

Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego Senat Uniwersytetu
Jagiellońskiego uchwala, co następuje:
§1
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, po zasięgnięciu opinii Konwentu Godności Honorowych,
postanawia przyznać medal Merentibus Panu Profesorowi Mario Suwalsky’emu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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4. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: akceptacji recenzji prof. dr. hab. Bartosza
Brożka w sprawie nadania przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza
w Rzeszowie tytułu doktora honoris causa Księdzu Profesorowi Michałowi Hellerowi.
Referuje: Dziekan prof. Jerzy Pisuliński

Dziekan prof. Jerzy Pisuliński przedstawił wniosek o przyjęcie projektu uchwały Senatu UJ
w sprawie: akceptacji recenzji prof. dr. hab. Bartosza Brożka w sprawie nadania
przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie tytułu doktora honoris
causa Księdzu Profesorowi Michałowi Hellerowi (zał. nr 3).
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - przyjął w głosowaniu jawnym – jednomyślnie projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: akceptacji recenzji prof. dr. hab. Bartosza Brożka
w sprawie nadania przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza
w Rzeszowie tytułu doktora honoris causa Księdzu Profesorowi Michałowi Hellerowi.

Uchwała nr 88/IX/2018
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie:

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

Na podstawie § 24 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego Senat Uniwersytetu
Jagiellońskiego uchwala co następuje:
§1
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego akceptuje recenzję prof. dr. hab. Bartosza Brożka
w sprawie nadania przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie
tytułu doktora honoris causa Księdzu Profesorowi Michałowi Hellerowi.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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5. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: akceptacji recenzji prof. dr. hab. Macieja
Ogorzałka w sprawie nadania przez Politechnikę Gdańską tytułu doktora honoris causa
Panu Profesorowi Januszowi Mroczce.
Referuje: Dziekan prof. Ewa Gudowska-Nowak

Dziekan prof. Ewa Gudowska-Nowak przedstawiła wniosek o przyjęcie projektu uchwały
Senatu UJ w sprawie: akceptacji recenzji prof. dr. hab. Macieja Ogorzałka w sprawie nadania
przez Politechnikę Gdańską tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Januszowi Mroczce
(zał. nr 4).
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - przyjął w głosowaniu jawnym – jednomyślnie projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: akceptacji recenzji prof. dr. hab. Macieja
Ogorzałka w sprawie nadania przez Politechnikę Gdańską tytułu doktora honoris causa
Panu Profesorowi Januszowi Mroczce.

Uchwała nr 89/IX/2018
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie:

akceptacji recenzji prof. dr. hab. inż. Macieja Ogorzałka w sprawie nadania
przez Politechnikę Gdańską tytułu doktora honoris causa Panu
Profesorowi Januszowi Mroczce

Na podstawie § 24 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego Senat Uniwersytetu
Jagiellońskiego uchwala co następuje:
§1
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego akceptuje recenzję Prof. dr. hab. inż. Macieja Ogorzałka
w sprawie nadania przez Politechnikę Gdańską tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi
Januszowi Mroczce.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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6. Wnioski o:
- mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim:
a) Prof. dr hab. Grażyna BOCHENEK w Klinice Pulmonologii II Katedry Chorób
Wewnętrznych im. Prof. A. Szczeklika na Wydziale Lekarskim UJ CM,
Referuje: Dziekan prof. Maciej Małecki
Dziekan prof. Maciej Małecki przedstawił wniosek Rady Wydziału Lekarskiego UJ CM
o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Prof. dr hab.
Grażyny BOCHENEK w Klinice Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. A.
Szczeklika na Wydziale Lekarskim UJ CM.
Dziekan zapoznał Senat z dorobkiem naukowym i dydaktycznym Kandydatki oraz nadmienił,
iż Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich na posiedzeniu
w dniu 18 września 2018 r. postanowiła (przy 18 uprawnionych do głosowania, 14 obecnych
Członkach Komisji – 14 głosami „tak”, 0 głosów „nie”, 0 głosów „wstrzymujących się”) –
jednomyślnie – przekazać z poparciem na Senat w/w wniosek.
Dziekan prof. Maciej Małecki - poparł powyższy wniosek.
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - w głosowaniu tajnym elektronicznym, przy 45
osobach obecnych w chwili głosowania na sali (na 64 uprawnionych do głosowania
Senatorów) – w oparciu o przedstawiony przez komisję skrutacyjną w składzie:
Marcelina Kościołek, Tomasz Dymowski: 45 głosów „tak”, 0 głosów „nie”, 0 głosów
„wstrzymujących się” – wyraził zgodę – jednomyślnie - na mianowanie na stanowisko
profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Prof. dr hab. Grażyny BOCHENEK
w Klinice Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. A. Szczeklika
na Wydziale Lekarskim UJ CM.
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b) Prof. dr hab. Szymon PESZAT w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki
i Informatyki UJ,
Referuje: Dziekan prof. Włodzimierz Zwonek

Dziekan prof. Włodzimierz Zwonek przedstawił wniosek Rady Wydziału Matematyki
i Informatyki UJ o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie
Jagiellońskim Prof. dra hab. Szymona PESZATA w Instytucie Matematyki na Wydziale
Matematyki i Informatyki UJ.

Dziekan zapoznał Senat z dorobkiem naukowym i dydaktycznym Kandydata oraz nadmienił,
iż Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich na posiedzeniu
w dniu 18 września 2018 r. postanowiła (przy 18 uprawnionych do głosowania, 14 obecnych
Członkach Komisji – 14 głosami „tak”, 0 głosów „nie”, 0 głosów „wstrzymujących się”) –
jednomyślnie – przekazać z poparciem na Senat w/w wniosek.
Dziekan prof. Włodzimierz Zwonek - poparł powyższy wniosek.
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - w głosowaniu tajnym elektronicznym, przy 47
osobach obecnych w chwili głosowania na sali (na 64 uprawnionych do głosowania
Senatorów) – w oparciu o przedstawiony przez komisję skrutacyjną w składzie:
Marcelina Kościołek, Tomasz Dymowski: 47 głosów „tak”, 0 głosów „nie”, 0 głosów
„wstrzymujących się” – wyraził zgodę – jednomyślnie - na mianowanie na stanowisko
profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Prof. dra hab. Szymona PESZATA
w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ.
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- zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim:

c) Prof. dr hab. Wojciech LIGĘZA w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX Wieku
na Wydziale Polonistyki UJ,
Referuje: Dziekan prof. Renata Przybylska
Dziekan prof. Renata Przybylska przedstawiła wniosek Rady Wydziału Polonistyki UJ
o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Prof. dra hab.
Wojciecha LIGĘZY w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX Wieku na Wydziale Polonistyki
UJ.
Dziekan zapoznała Senat z dorobkiem naukowym i dydaktycznym Kandydata oraz nadmieniła,
iż Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich na posiedzeniu
w dniu 18 września 2018 r. postanowiła (przy 18 uprawnionych do głosowania, 14 obecnych
Członkach Komisji – 14 głosami „tak”, 0 głosów „nie”, 0 głosów „wstrzymujących się”) –
jednomyślnie – przekazać z poparciem na Senat w/w wniosek.
Prof. Franciszek Ziejka – poparł powyższy wniosek.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - w głosowaniu tajnym elektronicznym, przy 45
osobach obecnych w chwili głosowania na sali (na 64 uprawnionych do głosowania
Senatorów) – w oparciu o przedstawiony przez komisję skrutacyjną w składzie: Marcelina
Kościołek, Tomasz Dymowski: 45 głosów „tak”, 0 głosów „nie”, 0 głosów „wstrzymujących
się” – wyraził zgodę – jednomyślnie – na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego
w Uniwersytecie Jagiellońskim Prof. dra hab. Wojciecha LIGĘZY w Katedrze Historii
Literatury Polskiej XX Wieku na Wydziale Polonistyki UJ.
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d) Prof. dr hab. Gabriela MATUSZEK-STEC w Katedrze Historii Literatury Pozytywizmu
i Młodej Polski na Wydziale Polonistyki UJ,

Dziekan prof. Renata Przybylska przedstawiła wniosek Rady Wydziału Polonistyki UJ
o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Prof. dr hab.
Gabriela MATUSZEK-STEC w Katedrze Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski na
Wydziale Polonistyki UJ,

Dziekan zapoznał Senat z dorobkiem naukowym i dydaktycznym Kandydatki oraz nadmieniła,
iż Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich na posiedzeniu
w dniu 18 września 2018 r. postanowiła (przy 18 uprawnionych do głosowania, 14 obecnych
Członkach Komisji – 14 głosami „tak”, 0 głosów „nie”, 0 głosów „wstrzymujących się”) –
jednomyślnie – przekazać z poparciem na Senat w/w wniosek.

Dziekan prof. Renata Przybylska i prof. Franciszek Ziejka – poparli powyższy wniosek.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - w głosowaniu tajnym elektronicznym, przy 45
osobach obecnych w chwili głosowania na sali (na 64 uprawnionych do głosowania
Senatorów) – w oparciu o przedstawiony przez komisję skrutacyjną w składzie:
Marcelina Kościołek, Tomasz Dymowski: 41 głosów „tak”, 3 głosy „nie”, 1 głos
„wstrzymujący się” – wyraził zgodę na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego
w Uniwersytecie Jagiellońskim Prof. dr hab. Gabrieli MATUSZEK-STEC w Katedrze
Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydziale Polonistyki UJ.
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e) Prof. dr hab. Marcin WÓJCIK w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej UJ,
Referuje: Dziekan prof. Ewa Gudowska-Nowak

Dziekan prof. Ewa Gudowska-Nowak przedstawiła wniosek Rady Wydziału Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ o zatrudnienie na stanowisku profesora
zwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Prof. dra hab. Marcina WÓJCIKA w Instytucie
Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Dziekan zapoznała Senat z dorobkiem naukowym i dydaktycznym Kandydata oraz nadmieniła,
iż Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich na posiedzeniu
w dniu 18 września 2018 r. postanowiła (przy 18 uprawnionych do głosowania, 14 obecnych
Członkach Komisji – 14 głosami „tak”, 0 głosów „nie”, 0 głosów „wstrzymujących się”) –
jednomyślnie – przekazać z poparciem na Senat w/w wniosek.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - w głosowaniu tajnym elektronicznym, przy 46
osobach obecnych w chwili głosowania na sali (na 64 uprawnionych do głosowania
Senatorów) – w oparciu o przedstawiony przez komisję skrutacyjną w składzie:
Marcelina Kościołek, Tomasz Dymowski: 44 głosy „tak”, 0 głosów „nie”, 2 głosy
„wstrzymujące się” – wyraził zgodę na zatrudnienie na stanowisku profesora
zwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Prof. dra hab. Marcina WÓJCIKA
w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
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f) Prof. dr hab. Maria SŁOMCZYŃSKA w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych
na Wydziale Biologii UJ,
Referuje: Dziekan dr hab. Małgorzata Kruczek

Dziekan dr hab. Małgorzata Kruczek przedstawiła wniosek Rady Wydziału Biologii UJ
o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Prof. dr
hab. Marii SŁOMCZYŃSKIEJ w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych na Wydziale
Biologii UJ.

Dziekan zapoznała Senat z dorobkiem naukowym i dydaktycznym Kandydatki
oraz nadmieniła, iż Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich na
posiedzeniu w dniu 18 września 2018 r. postanowiła (przy 18 uprawnionych do głosowania, 14
obecnych Członkach Komisji – 14 głosami „tak”, 0 głosów „nie”, 0 głosów „wstrzymujących
się”) – jednomyślnie – przekazać z poparciem na Senat w/w wniosek.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - w głosowaniu tajnym elektronicznym, przy 45
osobach obecnych w chwili głosowania na sali (na 64 uprawnionych do głosowania
Senatorów) – w oparciu o przedstawiony przez komisję skrutacyjną w składzie:
Marcelina Kościołek, Tomasz Dymowski: 42 głosy „tak”, 0 głosów „nie”, 3 głosy
„wstrzymujące się” – wyraził zgodę na zatrudnienie na stanowisku profesora
zwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Prof. dr hab. Marii SŁOMCZYŃSKIEJ
w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych na Wydziale Biologii UJ.
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- o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim:
g) Prof. dr hab. Tadeusz POPIELA w Katedrze Radiologii na Wydziale Lekarskim UJ
CM,
Referuje: Dziekan prof. Maciej Małecki

Dziekan prof. Maciej Małecki przedstawił wniosek Rady Wydziału Lekarskiego UJ CM
o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Prof.
dra hab. Tadeusza POPIELI w Katedrze Radiologii na Wydziale Lekarskim UJ CM.

Dziekan zapoznał Senat z dorobkiem naukowym i dydaktycznym Kandydata oraz nadmienił,
iż Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich- zespół nauk
medycznych - na posiedzeniu w dniu 3 września 2018 r. postanowiła (przy 4 uprawnionych
do głosowania, 4 obecnych Członkach Komisji – 4 głosami „tak”, 0 głosów „nie”, 0 głosów
„wstrzymujących się”) – jednomyślnie – przekazać z poparciem na Senat w/w wniosek.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - w głosowaniu tajnym elektronicznym, przy 46
osobach obecnych w chwili głosowania na sali (na 64 uprawnionych do głosowania
Senatorów) – w oparciu o przedstawiony przez komisję skrutacyjną w składzie:
Marcelina Kościołek, Tomasz Dymowski: 44 głosy „tak”, 1 głos „nie”, 1 głos
„wstrzymujący się” – wyraził zgodę na mianowanie na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Prof. dra hab. Tadeusza POPIELI
w Katedrze Radiologii na Wydziale Lekarskim UJ CM.
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h) Prof. dr hab. Magdalena STRUS w Zakładzie Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów
i Parazytologii Katedry Mikrobiologii na Wydziale Lekarskim UJ CM,
Dziekan prof. Maciej Małecki przedstawił wniosek Rady Wydziału Lekarskiego UJ CM
o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Prof. dr
hab. Magdaleny STRUS w Zakładzie Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii
Katedry Mikrobiologii na Wydziale Lekarskim UJ CM.

Dziekan zapoznał Senat z dorobkiem naukowym i dydaktycznym Kandydatki oraz nadmienił,
iż Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich - zespół nauk
medycznych - na posiedzeniu w dniu 3 września 2018 r. postanowiła (przy 4 uprawnionych
do głosowania, 4 obecnych Członkach Komisji – 4 głosami „tak”, 0 głosów „nie”, 0 głosów
„wstrzymujących się”) – jednomyślnie – przekazać z poparciem na Senat w/w wniosek.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - w głosowaniu tajnym elektronicznym, przy 44
osobach obecnych w chwili głosowania na sali (na 64 uprawnionych do głosowania
Senatorów) – w oparciu o przedstawiony przez komisję skrutacyjną w składzie:
Marcelina Kościołek, Tomasz Dymowski: 42 głosy „tak”, 1 głos „nie”, 1 głos
„wstrzymujący się” – wyraził zgodę na mianowanie na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Prof. dr hab. Magdaleny STRUS
w Zakładzie Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii Katedry
Mikrobiologii na Wydziale Lekarskim UJ CM.
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i) Prof. dr hab. Magdalena CHADZIŃSKA w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych
na Wydziale Biologii UJ,
Referuje: Dziekan dr hab. Małgorzata Kruczek

Dziekan dr hab. Małgorzata Kruczek przedstawiła wniosek Rady Wydziału Biologii UJ
o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim
Prof. dr hab. Magdaleny CHADZIŃSKIEJ w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych
na Wydziale Biologii UJ.

Dziekan zapoznała Senat z dorobkiem naukowym i dydaktycznym Kandydatki
oraz nadmieniła, iż Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich zespół nauk przyrodniczych i ścisłych - na posiedzeniu w dniu 18 września 2018 r. postanowiła
(przy 7 uprawnionych do głosowania, 7 obecnych Członkach Komisji – 7 głosami „tak”, 0
głosów „nie”, 0 głosów „wstrzymujących się”) – jednomyślnie – przekazać z poparciem na
Senat w/w wniosek.
Dziekan dr hab. Małgorzata Kruczek – poparła powyższy wniosek.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - w głosowaniu tajnym elektronicznym, przy 44
osobach obecnych w chwili głosowania na sali (na 64 uprawnionych do głosowania
Senatorów) – w oparciu o przedstawiony przez komisję skrutacyjną w składzie:
Marcelina Kościołek, Tomasz Dymowski: 44 głosy „tak”, 0 głosów „nie”, 0 głosów
„wstrzymujących się” – wyraził zgodę – jednomyślnie - na mianowanie na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Prof. dr hab. Magdaleny
CHADZIŃSKIEJ w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych na Wydziale Biologii UJ.
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- o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim:
j) Dr hab. Krzysztof KOBYLARZ w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii
na Wydziale Lekarskim UJ CM,
Referuje: Dziekan prof. Maciej Małecki

Dziekan prof. Maciej Małecki przedstawił wniosek Rady Wydziału Lekarskiego UJ CM
o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Dr hab.
Krzysztofa KOBYLARZA w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Wydziale
Lekarskim UJ CM.

Dziekan zapoznał Senat z dorobkiem naukowym i dydaktycznym Kandydata oraz nadmienił,
iż Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich - zespół nauk
medycznych - na posiedzeniu w dniu 3 września 2018 r. postanowiła (przy 4 uprawnionych
do głosowania, 4 obecnych Członkach Komisji – 4 głosami „tak”, 0 głosów „nie”, 0 głosów
„wstrzymujących się”) – jednomyślnie – przekazać z poparciem na Senat w/w wniosek.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - w głosowaniu tajnym elektronicznym, przy 46
osobach obecnych w chwili głosowania na sali (na 64 uprawnionych do głosowania
Senatorów) – w oparciu o przedstawiony przez komisję skrutacyjną w składzie:
Marcelina Kościołek, Tomasz Dymowski: 35 głosów „tak”, 6 głosów „nie”, 5 głosów
„wstrzymujących się” – wyraził zgodę na zatrudnienie na stanowisku profesora
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Dra hab. Krzysztofa KOBYLARZA
w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Wydziale Lekarskim UJ CM.
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k) Dr hab. Jacek KOŁCZ w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii
na Wydziale Lekarskim UJ CM,
Dziekan prof. Maciej Małecki przedstawił wniosek Rady Wydziału Lekarskiego UJ CM
o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Dra hab.
Jacka KOŁCZA w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii na Wydziale
Lekarskim UJ CM.

Dziekan zapoznał Senat z dorobkiem naukowym i dydaktycznym Kandydata oraz nadmienił,
iż Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich - zespół nauk
medycznych - na posiedzeniu w dniu 3 września 2018 r. postanowiła (przy 4 uprawnionych
do głosowania, 4 obecnych Członkach Komisji – 4 głosami „tak”, 0 głosów „nie”, 0 głosów
„wstrzymujących się”) – jednomyślnie – przekazać z poparciem na Senat w/w wniosek.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - w głosowaniu tajnym elektronicznym, przy 46
osobach obecnych w chwili głosowania na sali (na 64 uprawnionych do głosowania
Senatorów) – w oparciu o przedstawiony przez komisję skrutacyjną w składzie:
Marcelina Kościołek, Tomasz Dymowski: 37 głosów „tak”, 6 głosów „nie”, 3 głosy
„wstrzymujące się” – wyraził zgodę na zatrudnienie na stanowisku profesora
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Dra hab. Jacka KOŁCZA w Klinice
Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim UJ CM.
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l) Dr hab. Monika KOMAR w Klinice Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii
na Wydziale Lekarskim UJ CM,

Dziekan prof. Maciej Małecki przedstawił wniosek Rady Wydziału Lekarskiego UJ CM
o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Dr hab.
Moniki KOMAR w Klinice Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii na Wydziale
Lekarskim UJ CM.

Dziekan zapoznał Senat z dorobkiem naukowym i dydaktycznym Kandydatki oraz nadmienił,
iż Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich - zespół nauk
medycznych - na posiedzeniu w dniu 3 września 2018 r. postanowiła (przy 4 uprawnionych
do głosowania, 4 obecnych Członkach Komisji – 4 głosami „tak”, 0 głosów „nie”, 0 głosów
„wstrzymujących się”) – jednomyślnie – przekazać z poparciem na Senat w/w wniosek.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - w głosowaniu tajnym elektronicznym, przy 46
osobach obecnych w chwili głosowania na sali (na 64 uprawnionych do głosowania
Senatorów) – w oparciu o przedstawiony przez komisję skrutacyjną w składzie:
Marcelina Kościołek, Tomasz Dymowski: 35 głosów „tak”, 4 głosy „nie”, 7 głosów
„wstrzymujących się” – wyraził zgodę na zatrudnienie na stanowisku profesora
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Dr hab. Moniki KOMAR w Klinice
Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim UJ CM.
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m) Dr hab. Katarzyna KRZANOWSKA w Katedrze Nefrologii na Wydziale Lekarskim UJ
CM,
Dziekan prof. Maciej Małecki przedstawił wniosek Rady Wydziału Lekarskiego UJ CM
o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Dr hab.
Katarzyny KRZANOWSKIEJ w Katedrze Nefrologii na Wydziale Lekarskim UJ CM.

Dziekan zapoznał Senat z dorobkiem naukowym i dydaktycznym Kandydatki oraz nadmienił,
iż Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich - zespół nauk
medycznych - na posiedzeniu w dniu 3 września 2018 r. postanowiła (przy 4 uprawnionych
do głosowania, 4 obecnych Członkach Komisji – 4 głosami „tak”, 0 głosów „nie”, 0 głosów
„wstrzymujących się”) – jednomyślnie – przekazać z poparciem na Senat w/w wniosek.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - w głosowaniu tajnym elektronicznym, przy 43
osobach obecnych w chwili głosowania na sali (na 64 uprawnionych do głosowania
Senatorów) – w oparciu o przedstawiony przez komisję skrutacyjną w składzie:
Marcelina Kościołek, Tomasz Dymowski: 39 głosów „tak”, 2 głosy „nie”, 2 głosy
„wstrzymujące się” – wyraził zgodę na zatrudnienie na stanowisku profesora
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Dr hab. Katarzyny KRZANOWSKIEJ
w Katedrze Nefrologii na Wydziale Lekarskim UJ CM.
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n) Dr hab. Lidia TOMKIEWICZ-PAJĄK w Klinice Chorób Serca i Naczyń Instytutu
Kardiologii na Wydziale Lekarskim UJ CM,

Dziekan prof. Maciej Małecki przedstawił wniosek Rady Wydziału Lekarskiego UJ CM
o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Dr hab.
Lidii TOMKIEWICZ-PAJĄK w Klinice Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii
na Wydziale Lekarskim UJ CM.

Dziekan zapoznał Senat z dorobkiem naukowym i dydaktycznym Kandydatki oraz nadmienił,
iż Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich - zespół nauk
medycznych - na posiedzeniu w dniu 3 września 2018 r. postanowiła (przy 4 uprawnionych
do głosowania, 4 obecnych Członkach Komisji – 4 głosami „tak”, 0 głosów „nie”, 0 głosów
„wstrzymujących się”) – jednomyślnie – przekazać z poparciem na Senat w/w wniosek.
Dziekan prof. Maciej Małecki – poparł powyższy wniosek.
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - w głosowaniu tajnym elektronicznym, przy 47
osobach obecnych w chwili głosowania na sali (na 64 uprawnionych do głosowania
Senatorów) – w oparciu o przedstawiony przez komisję skrutacyjną w składzie:
Marcelina Kościołek, Tomasz Dymowski: 44 głosy „tak”, 2 głosy „nie”, 1 głos
„wstrzymujący się” – wyraził zgodę na zatrudnienie na stanowisku profesora
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Dr hab. Lidii TOMKIEWICZ-PAJĄK
w Klinice Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim UJ CM.
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o) Dr hab. Bartłomiej DOBROCZYŃSKI w Instytucie Psychologii na Wydziale
Filozoficznym UJ,
Referuje: Dziekan prof. Jarosław Górniak

Dziekan prof. Jarosław Górniak przedstawił wniosek Rady Wydziału Filozoficznego UJ
o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Dra hab.
Bartłomieja DOBROCZYŃSKIEGO w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ.

Dziekan zapoznał Senat z dorobkiem naukowym i dydaktycznym Kandydata oraz nadmienił,
iż Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich - zespół nauk
humanistycznych - na posiedzeniu w dniu 18 września 2018 r. postanowiła (przy 8
uprawnionych do głosowania, 6 obecnych Członkach Komisji – 6 głosami „tak”, 0 głosów
„nie”, 0 głosów „wstrzymujących się”) – jednomyślnie – przekazać z poparciem na Senat w/w
wniosek.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - w głosowaniu tajnym elektronicznym, przy 44
osobach obecnych w chwili głosowania na sali (na 64 uprawnionych do głosowania
Senatorów) – w oparciu o przedstawiony przez komisję skrutacyjną w składzie:
Marcelina Kościołek, Tomasz Dymowski: 40 głosów „tak”, 1 głos „nie”, 3 głosy
„wstrzymujące się” – wyraził zgodę na zatrudnienie na stanowisku profesora
nadzwyczajnego
w
Uniwersytecie
Jagiellońskim
Dra
hab.
Bartłomieja
DOBROCZYŃSKIEGO w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ.
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p) Dr hab. Mateusz BOROWSKI w Katedrze Performatyki na Wydziale Polonistyki UJ,
Referuje: Dziekan prof. Renata Przybylska

Dziekan prof. Renata Przybylska przedstawiła wniosek Rady Wydziału Polonistyki UJ
o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Dra hab.
Mateusza BOROWSKIEGO w Katedrze Performatyki na Wydziale Polonistyki UJ.

Dziekan zapoznała Senat z dorobkiem naukowym i dydaktycznym Kandydata oraz nadmieniła,
iż Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich - zespół nauk
humanistycznych - na posiedzeniu w dniu 18 września 2018 r. postanowiła (przy 8
uprawnionych do głosowania, 6 obecnych Członkach Komisji – 6 głosami „tak”, 0 głosów
„nie”, 0 głosów „wstrzymujących się”) – jednomyślnie – przekazać z poparciem na Senat w/w
wniosek.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - w głosowaniu tajnym elektronicznym, przy 41
osobach obecnych w chwili głosowania na sali (na 64 uprawnionych do głosowania
Senatorów) – w oparciu o przedstawiony przez komisję skrutacyjną w składzie: Marcelina
Kościołek, Tomasz Dymowski: 37 głosów „tak”, 2 głosy „nie”, 2 głosy „wstrzymujące się”
– wyraził zgodę na zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie
Jagiellońskim Dra hab. Mateusza BOROWSKIEGO w Katedrze Performatyki na Wydziale
Polonistyki UJ.
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r) Dr hab. Katarzyna FAZAN w Katedrze Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki UJ,

Dziekan prof. Renata Przybylska przedstawiła wniosek Rady Wydziału Polonistyki UJ
o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Dr hab.
Katarzyny FAZAN w Katedrze Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki UJ.

Dziekan zapoznała Senat z dorobkiem naukowym i dydaktycznym Kandydatki
oraz nadmieniła, iż Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich zespół nauk humanistycznych - na posiedzeniu w dniu 18 września 2018 r. postanowiła (przy
8 uprawnionych do głosowania, 6 obecnych Członkach Komisji – 6 głosami „tak”, 0 głosów
„nie”, 0 głosów „wstrzymujących się”) – jednomyślnie – przekazać z poparciem na Senat w/w
wniosek.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - w głosowaniu tajnym elektronicznym, przy 44
osobach obecnych w chwili głosowania na sali (na 64 uprawnionych do głosowania
Senatorów) – w oparciu o przedstawiony przez komisję skrutacyjną w składzie:
Marcelina Kościołek, Tomasz Dymowski: 41 głosów „tak”, 2 głosy „nie”, 1 głos
„wstrzymujący się” – wyraził zgodę na zatrudnienie na stanowisku profesora
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Dr hab. Katarzyny FAZAN w Katedrze
Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki UJ.
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s) Dr hab. Kazimierz SIKORA w Katedrze Historii Języka i Dialektologii na Wydziale
Polonistyki UJ,

Dziekan prof. Renata Przybylska przedstawiła wniosek Rady Wydziału Polonistyki UJ
o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Dra hab.
Kazimierza SIKORY w Katedrze Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki UJ.
Dziekan zapoznała Senat z dorobkiem naukowym i dydaktycznym Kandydata oraz nadmieniła,
iż Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich - zespół nauk
humanistycznych - na posiedzeniu w dniu 18 września 2018 r. postanowiła (przy 8
uprawnionych do głosowania, 6 obecnych Członkach Komisji – 6 głosami „tak”, 0 głosów
„nie”, 0 głosów „wstrzymujących się”) – jednomyślnie – przekazać z poparciem na Senat w/w
wniosek.
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - w głosowaniu tajnym elektronicznym, przy 44
osobach obecnych w chwili głosowania na sali (na 64 uprawnionych do głosowania
Senatorów) – w oparciu o przedstawiony przez komisję skrutacyjną w składzie:
Marcelina Kościołek, Tomasz Dymowski: 43 głosy „tak”, 1 głos „nie”, 0 głosów
„wstrzymujących się” – wyraził zgodę na zatrudnienie na stanowisku profesora
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Dr hab. Kazimierza SIKORY w Katedrze
Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki UJ.
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t) Dr hab. Joanna ZACH w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX Wieku na Wydziale
Polonistyki UJ,

Dziekan prof. Renata Przybylska przedstawiła wniosek Rady Wydziału Polonistyki UJ
o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Dr hab.
Joanny ZACH w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX Wieku na Wydziale Polonistyki UJ.

Dziekan zapoznała Senat z dorobkiem naukowym i dydaktycznym Kandydatki
oraz nadmieniła, iż Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich zespół nauk humanistycznych - na posiedzeniu w dniu 18 września 2018 r. postanowiła (przy
8 uprawnionych do głosowania, 6 obecnych Członkach Komisji – 6 głosami „tak”, 0 głosów
„nie”, 0 głosów „wstrzymujących się”) – jednomyślnie – przekazać z poparciem na Senat w/w
wniosek.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - w głosowaniu tajnym elektronicznym, przy 44
osobach obecnych w chwili głosowania na sali (na 64 uprawnionych do głosowania
Senatorów) – w oparciu o przedstawiony przez komisję skrutacyjną w składzie:
Marcelina Kościołek, Tomasz Dymowski: 34 głosy „tak”, 3 głosy „nie”, 7 głosów
„wstrzymujących się” – wyraził zgodę na zatrudnienie na stanowisku profesora
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Dr hab. Joanny ZACH w Katedrze Historii
Literatury Polskiej XX Wieku na Wydziale Polonistyki UJ.
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u) Dr hab. Tomasz MAJEWSKI w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych
na Wydziale Polonistyki UJ,

Dziekan prof. Renata Przybylska przedstawiła wniosek Rady Wydziału Polonistyki UJ
o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Dra hab.
Tomasza MAJEWSKIEGO w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych
na Wydziale Polonistyki UJ.
Dziekan zapoznała Senat z dorobkiem naukowym i dydaktycznym Kandydata oraz nadmieniła,
iż Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich - zespół nauk
humanistycznych - na posiedzeniu w dniu 18 września 2018 r. postanowiła (przy 8
uprawnionych do głosowania, 6 obecnych Członkach Komisji – 5 głosami „tak”, 1 głosem
„nie”, 0 głosów „wstrzymujących się”) – przekazać z poparciem na Senat w/w wniosek.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego - w głosowaniu tajnym elektronicznym, przy 45
osobach obecnych w chwili głosowania na sali (na 64 uprawnionych do głosowania
Senatorów) – w oparciu o przedstawiony przez komisję skrutacyjną w składzie:
Marcelina Kościołek, Tomasz Dymowski: 38 głosów „tak”, 1 głos „nie”, 6 głosów
„wstrzymujących się” – wyraził zgodę na zatrudnienie na stanowisku profesora
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim Dra hab. Tomasza MAJEWSKIEGO
w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ.
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7. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora
zwyczajnego:
a) w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii
Wydziału Lekarskiego UJ CM,
b) w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
Referuje: Prorektor prof. Jacek Popiel
Prorektor prof. Jacek Popiel przedstawił wniosek o przyjęcie projektu uchwały Senatu UJ
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska profesora zwyczajnego:
a) w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału
Lekarskiego UJ CM,
b) w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ (zał. nr 5).

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego – przyjął w głosowaniu jawnym – jednomyślnie wniosek o przyjęcie projektu uchwały Senatu UJ w sprawie: ogłoszenia konkursów
na stanowiska profesora zwyczajnego:
a) w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii
Wydziału Lekarskiego UJ CM,
b) w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Uchwała nr 90//2018
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 26 września 2018 roku
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko profesora zwyczajnego
Na podstawie § 156 ust.1 Statutu UJ, Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zaopiniował
pozytywnie ogłoszenie konkursów na następujące stanowiska profesora zwyczajnego:
a) w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału
Lekarskiego UJ CM,
b) w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
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8. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: zmiany uchwały nr 103/X/2016 Senatu
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie powołania
członków komisji dyscyplinarnych i odwoławczych komisji dyscyplinarnych na kadencję
2016-2020 (z późn. zm.) w zakresie dotyczącym składu Komisji Dyscyplinarnej
dla Doktorantów.
Referuje: Prorektor prof. Jacek Popiel

Prorektor prof. Jacek Popiel przedstawił wniosek o przyjęcie projektu uchwały Senatu UJ
w sprawie: zmiany uchwały nr 103/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia
26 października 2016 roku w sprawie powołania członków komisji dyscyplinarnych
i odwoławczych komisji dyscyplinarnych na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.) w zakresie
dotyczącym składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów (zał. nr 6).

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego – przyjął w głosowaniu jawnym – jednomyślnie projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: zmiany uchwały nr 103/X/2016 Senatu
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie powołania
członków komisji dyscyplinarnych i odwoławczych komisji dyscyplinarnych na kadencję
2016-2020 (z późn. zm.) w zakresie dotyczącym składu Komisji Dyscyplinarnej
dla Doktorantów.
Uchwała nr 91/IX/2018
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 26 września 2018 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 103/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia
26 października 2016 roku w sprawie powołania członków komisji dyscyplinarnych
i odwoławczych komisji dyscyplinarnych na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.) w zakresie
dotyczącym składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
Na podstawie § 146 ust. 2 w związku z § 148 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego Senat
Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr 103/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016
roku w sprawie powołania członków komisji dyscyplinarnych i odwoławczych komisji
dyscyplinarnych na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.) w § 3 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) mgr Mikołaj Maga – Samorząd Doktorantów-Towarzystwo Doktorantów UJ;”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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9. Projekt uchwały Senatu UJ 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.
Referuje: Prorektor prof. Stanisław Kistryn

Prorektor prof. Stanisław Kistryn przedstawił wniosek o przyjęcie projektu uchwały Senatu UJ
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 (zał. nr 7).
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego – przyjął w głosowaniu jawnym – jednomyślnie projekt uchwały Senatu UJ 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.
Uchwała nr 92/IX/2018
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 26 września 2018 roku
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
Na podstawie § 25 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego Senat Uniwersytetu
Jagiellońskiego uchwala, co następuje:
§1
W § 2 w ust. 2 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.),
dotyczącym zastępców członków Stałej Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań
Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) dr hab. Piotr Kalita – Wydział Matematyki i Informatyki UJ;”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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10. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: przekształcenia Centrum Kopernika Badań
Interdyscyplinarnych w jednostkę pozawydziałową Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz przyjęcia Regulaminu Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.
Referuje: Prorektor prof. Stanisław Kistryn

Prorektor prof. Stanisław Kistryn przedstawił wniosek o przyjęcie projektu uchwały Senatu UJ
w sprawie: przekształcenia Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w jednostkę
pozawydziałową Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przyjęcia Regulaminu Centrum Kopernika
Badań Interdyscyplinarnych (zał. nr 8).

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego – przyjął w głosowaniu jawnym – przy 1 głosie
„wstrzymującym się” - projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: przekształcenia Centrum
Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w jednostkę pozawydziałową Uniwersytetu
Jagiellońskiego
oraz przyjęcia
Regulaminu
Centrum
Kopernika
Badań
Interdyscyplinarnych.

Uchwała nr 93/IX/2018
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie:

przekształcenia Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
w jednostkę pozawydziałową Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przyjęcia
Regulaminu Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Na podstawie § 24 pkt 6, § 66 ust. 2 i § 67 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz w związku z uchwałą nr 57/2018 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych Centrum Kopernika
Badań Interdyscyplinarnych, Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwala, co następuje:
§1
1. Z dniem 1 października 2018 roku Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, zwane
dalej „Centrum”, przekształca się z jednostki wspólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w jednostkę pozawydziałową
Uniwersytetu Jagiellońskiego podporządkowaną Rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego
lub wskazanemu przez niego prorektorowi.
2. Głównym celem działania Centrum jest prowadzenie badań naukowych na pograniczu nauk
przyrodniczych, społecznych i humanistycznych.
3. Działalność Centrum jest finansowana w szczególności z dotacji przyznanych na realizację
badań naukowych, z odpłatnej działalności badawczej, szkoleniowej i konsultacyjnej,
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z budżetu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z innych źródeł związanych z działalnością
Centrum.
§2
Przyjmuje się Regulamin Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§3
Traci moc uchwała nr 46/X/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 października
2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały nr 93/IX/2018 Senatu UJ z dnia 26 września 2018 r.

Regulamin
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, zwane dalej „Centrum”,
jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Centrum może używać nazwy angielskiej: „Copernicus Center for Interdisciplinary
Studies”.
§2
Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
lub wskazany przez niego prorektor.
§3
Głównym celem działania Centrum jest prowadzenie badań naukowych na pograniczu nauk
przyrodniczych, społecznych i humanistycznych.
§4
Do zadań Centrum należy w szczególności:
1) współpraca i prowadzenie wymiany naukowej oraz dydaktycznej z innymi szkołami wyższymi
i instytucjami naukowymi, zarówno w kraju jak i zagranicą, w zakresie związanym z
działalnością Centrum;
2) prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie, o którym mowa w § 3;
3) prowadzenie działalności związanej z popularyzacją nauki;
4) prowadzenie działalności wydawniczej.

§5
1. Pracowników Centrum zatrudnia Rektor UJ na wniosek Dyrektora Centrum.
2. W pracach Centrum mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni w jednostkach
organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również osoby spoza Uniwersytetu
Jagiellońskiego, na podstawie odrębnych umów.
3. Umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi pracę na rzecz Centrum zawiera
Dyrektor Centrum na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Rektora UJ i zgodnie
z ogólnymi procedurami obowiązującymi w UJ.
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II. Struktura organizacyjna Centrum
§6
Organami Centrum są:
1) Rada Centrum;
2) Dyrektor Centrum.
§7
1. Rada Centrum, zwana dalej „Radą”, składa się z nie więcej niż pięciu członków
powoływanych przez Rektora UJ na wniosek Dyrektora Centrum, przy czym dwóch z nich
Rektor UJ powołuje spośród osób wskazanych przez Rektora Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie.
2. Kadencja członków Rady trwa 4 lata.
3. Po upływie kadencji Rada Centrum działa do czasu powołania nowej Rady.

4. Pracami Rady kieruje Przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej członków.
5. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady nie rzadziej niż raz w semestrze. Posiedzenie
może być zwołane również na wniosek co najmniej trzech członków Rady.
6. Rada Centrum podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby trzecie zaproszone
przez Przewodniczącego.
§8
1. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Centrum.
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opiniowanie rocznych planów i kierunku rozwoju Centrum;
2) opiniowanie sprawozdań Dyrektora Centrum;
3) opiniowanie planów rzeczowo-finansowych Centrum i sprawozdań z ich wykonania;
4) opiniowanie na wniosek Dyrektora Centrum dokumentów dotyczących współpracy
z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi,
kulturalnymi i oświatowymi;
5) opiniowanie spraw dotyczących bieżącego funkcjonowania Centrum;
6) rozpatrywanie innych spraw istotnych dla działalności Centrum;
7) powoływanie, zgodnie z § 156 ust. 2 Statutu UJ, komisji do przeprowadzenia konkursu
na stanowiska, o których mowa w ustawie o szkolnictwie wyższym.
§9
1. Dyrektorem Centrum może być tylko osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy
doktora.
2. Dyrektora Centrum, wyłonionego w drodze konkursu przeprowadzanego przez Radę,
powołuje i odwołuje Rektor UJ.
3. Kadencja Dyrektora Centrum trwa 4 lata.
4. Po upływie kadencji Dyrektor Centrum pełni swoją funkcję do czasu powołania nowego dyrektora.

5. Dyrektor kieruje Centrum, a w szczególności:
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1) reprezentuje Centrum na zewnątrz w granicach pełnomocnictwa udzielonego
przez Rektora UJ;
2) organizuje i nadzoruje pracę Centrum;
3) prowadzi politykę kadrową Centrum;
4) opracowuje plany działalności badawczej oraz sprawozdania z ich wykonania;
5) opracowuje plany rzeczowo-finansowe Centrum oraz roczne sprawozdania z ich
wykonania;
6) przedstawia Radzie sprawozdania z działalności Centrum;
7) wykonuje uchwały Rady Centrum.
§ 10
Osobom o uznanym dorobku naukowym związanym z zakresem działania Centrum Rada
Centrum może nadawać status stałego lub tymczasowego współpracownika.
III. Mienie i finanse Centrum
§ 11
1. Działalność Centrum jest finansowana w szczególności z:
1) dotacji przyznanych na realizację badań naukowych;
2) odpłatnej działalności badawczej, szkoleniowej i konsultacyjnej;
3) budżetu Uniwersytetu Jagiellońskiego;
4) innych źródeł związanych z działalnością Centrum.
2. Centrum prowadzi aktywne działania w kierunku pozyskiwania środków finansowych
na prowadzenie badań i pokrycie kosztów funkcjonowania.
§ 12
Mienie Centrum stanowi wydzieloną część mienia UJ i jest zarządzane zgodnie
z obowiązującymi w UJ zasadami.
§ 13
Dobra własności intelektualnej i przemysłowej powstałe w wyniku działalności Centrum będą
zarządzane zgodnie z obowiązującymi w UJ zasadami dotyczącymi własności intelektualnej
i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
IV. Postanowienia końcowe
§ 14
Zmian niniejszego regulaminu dokonuje Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek
Dyrektora Centrum.
§ 15
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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11. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: zmiany uchwały nr 143/XII/2015 Senatu
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia
Regulaminu Małopolskiego Centrum Biotechnologii.
Referuje: Prorektor prof. Stanisław Kistryn

Prorektor prof. Stanisław Kistryn przedstawił wniosek o przyjęcie projektu uchwały Senatu UJ
w sprawie: zmiany uchwały nr 143/XII/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia
16 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Małopolskiego Centrum Biotechnologii
(zał. nr 9).

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego – przyjął w głosowaniu jawnym – jednomyślnie projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: zmiany uchwały nr 143/XII/2015 Senatu
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia
Regulaminu Małopolskiego Centrum Biotechnologii.

Uchwała nr 94/IX/2018
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 26 września 2018 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 143/XII/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia
16 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Małopolskiego
Centrum Biotechnologii
Na podstawie § 67 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego Senat Uniwersytetu
Jagiellońskiego uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr 143/XII/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Małopolskiego Centrum Biotechnologii w załączniku
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6:
a) uchyla się ust. 2 i 3,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W Centrum mogą być tworzone grupy badawcze i laboratoria usługowe (Core
Facility).”,
c) uchyla się ust. 5,
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Grupy badawcze oraz laboratoria usługowe tworzy i rozwiązuje Dyrektor
Centrum.”;
2) w § 7:
a) w ust. 1:
– pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Zastępcy Dyrektora Centrum;”,
– w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5–9 w brzmieniu:
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„5) nauczyciele akademiccy będący pracownikami Centrum, posiadający tytuł
naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia
równoważne i deklarujący swój dorobek naukowy na rzecz Centrum;
6) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich będących
pracownikami Centrum i deklarujących swój dorobek naukowy na rzecz
Centrum;
7) przedstawiciele doktorantów współpracujących przy realizacji grantów
afiliowanych w Centrum, których promotor, kopromotor, promotor
pomocniczy lub opiekun naukowy jest pracownikiem Centrum;
8) przedstawiciele studentów współpracujących przy realizacji grantów
afiliowanych w Centrum, których promotor lub opiekun naukowy jest
pracownikiem Centrum;
9) przedstawiciele pracowników Centrum niebędących nauczycielami
akademickimi.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Liczbę przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 6–9 ustala się stosując
odpowiednio przepisy Statutu UJ dotyczące ustalania składu rady instytutu.
Zasady wyłaniania przedstawicieli określa Rada Centrum.”,
c) uchyla się ust. 5;
3) w § 8 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6)
powoływanie komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowiska zgodnie z §
156 ust. 2 Statutu UJ oraz przepisami powszechnie obowiązującymi.”;
4) w § 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dyrektorem Centrum może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień
naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne.”,
b) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Po upływie kadencji Dyrektor Centrum pełni swoją funkcję do czasu powołania
nowego dyrektora.”,
c) w ust. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) podejmuje decyzje dotyczące tworzenia, rozwiązywania i restrukturyzacji grup
badawczych i laboratoriów usługowych.”,
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Dyrektor Centrum wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców w liczbie
nie większej niż trzech.”;
5) w § 11:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Kierownikiem grupy badawczej lub laboratorium usługowego może być
nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora.
3. Kierownika grupy badawczej i laboratorium usługowego powołuje i odwołuje
Dyrektor Centrum.”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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12. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: 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.).
Referuje: p.o. Kanclerza UJ mgr Monika Harpula

P.o. Kanclerza UJ mgr Monika Harpula przedstawiła wniosek o przyjęcie projektu uchwały
Senatu UJ w sprawie: 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.) (zał. nr 10).
Senacka Komisja ds. Majątku i Finansów poparła powyższy projekt.
Prof. Andrzej Warczak - gorąco poparł wniosek.

Uchwała nr 95/IX/2018
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 26 września 2018 r.
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.)
Na podstawie § 24 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego Senat Uniwersytetu
Jagiellońskiego uchwala, co następuje:
§1
W uchwale 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.) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3
1. Planowanie koszty zamierzenia inwestycyjnego ustalone w oparciu o projekt budowlany,
wykonawczy oraz nową koncepcję adaptacji pomieszczeń dla aktualnych potrzeb UJ
wynoszą 96 943 231,68 zł.
2. Źródła finansowania zamierzenia inwestycyjnego:
1) dotacja celowa z cz. 38 Szkolnictwo wyższe
– 40.000.000,00 zł;
2) dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
– 21.792.159,92 zł;
3) środki własne Uniwersytetu Jagiellońskiego
– 35.151.071,76 zł,
w tym środki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ – 10.860.000,00 zł.”
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§2
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§3
Traci moc uchwała nr 50/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 marca
2017 roku 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.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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13. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: 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.
Referuje: p.o. Kanclerza UJ mgr Monika Harpula

P.o. Kanclerza UJ mgr Monika Harpula przedstawił wniosek o przyjęcie projektu uchwały
Senatu UJ w sprawie: 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 (zał. nr 11).
Senacka Komisja ds. Majątku i Finansów poparła powyższy projekt.
Senat uniwersytetu Jagiellońskiego – przyjął w głosowaniu jawnym – jednomyślnie projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: 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.

Uchwała nr 96/IX/2018
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 26 września 2018 r.
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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Działając na podstawie § 127 ust. 1
w Krakowie Senat UJ niniejszym postanawia:

Statutu

Uniwersytetu

Jagiellońskiego

§1
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wyraża zgodę na zawarcie umowy zamiany
nieruchomości składającej się z działek nr 4/2 objętej księgą wieczystą KR1P /00023961/6,
położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 35, nr 74/5 objętej księgą
wieczystą KR1P /00052473/0, 74/6 objętej księgą wieczystą KR1P /00469959/7, 75/1 objętej
księgą wieczystą KR1P /00239067/6, 75/7 objętej księgą wieczystą KR1P/00469960/7, 204/3
i 205/2 objętych księgą wieczystą KR1P /00497603/2, położonych w Krakowie, jednostka
ewidencyjna Podgórze, obręb 38, stanowiących własność Uniwersytetu Jagiellońskiego i
nieruchomości składającej się z działek nr 411/3 i 411/5 objętych księgą wieczystą KR1P
/00089299/4 położonych w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 7,
stanowiących współwłasność Anny Wójcik i Mirosława Wójcik po 1/2 części, w wyniku
której:
- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stanie się właścicielem nieruchomości
składającej się z działek nr 411/3 i 411/5 położonych w Krakowie, jednostka ewidencyjna
Podgórze, obręb 7,
- w zamian za co Anna Wójcik i Mirosław Wójcik staną się współwłaścicielami po 1/2
części 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;
- z dopłatą ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego według wartości przedmiotu
zamiany wynikających z operatu szacunkowego.
§2
Wykonanie powyższej uchwały powierza się JM Rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(zał. nr 11)
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14. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Krowodrza, obręb 4,
składającej się z działki ewidencyjnej nr 387/11 objętej księgą wieczystą KR1P
/00450733/1 stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego, odpłatną służebnością
przesyłu w zakresie sieci cieplnej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej S.A. w Krakowie.
Referuje: p.o. Kanclerza UJ mgr Monika Harpula

P.o. Kanclerza UJ mgr Monika Harpula przedstawiła wniosek o przyjęcie projektu uchwały
Senatu UJ w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej
w Krakowie, jednostka ewidencyjna Krowodrza, obręb 4, składającej się z działki ewidencyjnej
nr 387/11 objętej księgą wieczystą KR1P /00450733/1 stanowiącej własność Uniwersytetu
Jagiellońskiego, odpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci cieplnej na rzecz Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie (zał. nr 12).
Senacka Komisja ds. Majątku i Finansów poparła powyższy projekt.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego – przyjął w głosowaniu jawnym – jednomyślnie projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Krowodrza, obręb 4,
składającej się z działki ewidencyjnej nr 387/11 objętej księgą wieczystą KR1P
/00450733/1 stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego, odpłatną służebnością
przesyłu w zakresie sieci cieplnej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej S.A. w Krakowie.
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Uchwała nr 97/IX/2018
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Krakowie,
jednostka ewidencyjna Krowodrza, obręb 4, składającej się z działki
ewidencyjnej nr 387/11 objętej księgą wieczystą KR1P /00450733/1
stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego, odpłatną służebnością
przesyłu w zakresie sieci cieplnej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
Działając na podstawie § 127 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Senat UJ
postanawia:
§1
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości
położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Krowodrza, obręb 4, składającej się z działki
ewidencyjnej nr 387/11 objętej księgą wieczystą KR1P /00450733/1 stanowiącej własność
Uniwersytetu Jagiellońskiego., odpłatną służebnością przesyłu, ustanowioną na podstawie
art. 3051 i następne k.c. na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej S.A. w Krakowie polegającą na wybudowaniu przyłącza ciepłowniczego 2xDn 65
w pasie o szerokości 2,4m dla odcinka ciepłociągu posadowionego w gruncie o długości 24,8m
wraz z pasem ochronnym o łącznej powierzchni 60m2, w zakresie zaznaczonym kolorem
zielonym na załączonym załączniku graficznym.
§2
Nadto ustanowione prawo służebności przesyłu uprawnia do korzystania z nieruchomości
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie oraz podmioty działające
w jego imieniu do swobodnego dostępu do wybudowanych sieci i urządzeń cieplnych celem
dokonywania przeglądów, konserwacji, napraw, usuwania awarii, pod warunkiem
każdorazowego bezzwłocznego doprowadzenia terenu po wykonaniu prac do stanu
pierwotnego.
§3
Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności objętej niniejszą Uchwała zostało ustalone
na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego.
§4
Wykonanie uchwały powierza się JM Rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
(zał. nr 12)
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15. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: w sprawie wyrażenia przez Senat Uniwersytetu
Jagiellońskiego zgody na przystąpienie Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium
Medicum
do projektu
„Telemedizinisch
integriertes,
deutsch-polnisches
Kinderkrebszentrum in der Euroregion Pomerania / Telemedycznie zintegrowane
polsko-niemieckie centrum onkologii i hematologii dziecięcej w Euroregionie Pomeranii”.
Referuje: Prorektor prof. Tomasz Grodzicki
Prorektor prof. Tomasz Grodzicki Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: w sprawie wyrażenia
przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zgody na przystąpienie Uniwersytetu
Jagiellońskiego - Collegium Medicum do projektu „Telemedizinisch integriertes, deutschpolnisches Kinderkrebszentrum in der Euroregion Pomerania / Telemedycznie zintegrowane
polsko-niemieckie centrum onkologii i hematologii dziecięcej w Euroregionie Pomeranii” (zał.
nr 13).
Senacka Komisja ds. Majątku i Finansów poparła powyższy projekt.
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego – przyjął w głosowaniu – jawnym – jednomyślnie
projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: w sprawie wyrażenia przez Senat Uniwersytetu
Jagiellońskiego zgody na przystąpienie Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium
Medicum
do projektu
„Telemedizinisch
integriertes,
deutsch-polnisches
Kinderkrebszentrum in der Euroregion Pomerania / Telemedycznie zintegrowane
polsko-niemieckie centrum onkologii i hematologii dziecięcej w Euroregionie Pomeranii”.
Uchwała nr 98/IX/2018
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie: wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zgody na przystąpienie
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum do projektu „Telemedizinisch
integriertes, deutsch-polnisches Kinderkrebszentrum in der Euroregion Pomerania
/ Telemedycznie zintegrowane polsko-niemieckie centrum onkologii i hematologii
dziecięcej w Euroregionie Pomeranii”
Na podstawie § 24 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwala,
co następuje:
§1
1. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraża zgodę na przystąpienie Uniwersytetu
Jagiellońskiego - Collegium Medicum do projektu „Telemedizinisch integriertes, deutschpolnisches Kinderkrebszentrum in der Euroregion Pomerania / Telemedycznie zintegrowane
polsko-niemieckie centrum onkologii i hematologii dziecięcej w Euroregionie Pomeranii”
realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze
Przednie / Brandenburgia / Polska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
2. Celem projektu jest stworzenie systemu teleinformatycznego pozwalającego na konsultacje
pacjentów pomiędzy ośrodkami w Polsce i w Niemczech, a także platformy e-learningowej
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dostępnej dla personelu medycznego. Dodatkowo, celem jest stworzenie niemiecko-polskiego
oddziału onkologii, w którym w systemie rotacyjnym pracowałby personel medyczny obu
krajów, a także możliwe byłoby kształcenie studentów.
3. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraża zgodę na wniesienie wkładu własnego
w wysokości € 14.760,30 (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt euro 30/100) na
rzecz projektu pn. „Telemedizinisch integriertes, deutsch-polnisches Kinderkrebszentrum in der
Euroregion Pomerania / Telemedycznie zintegrowane polsko-niemieckie centrum onkologii i
hematologii dziecięcej w Euroregionie Pomeranii”. Wkład własny zostanie
w całości wniesiony z budżetu Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego –
Collegium Medicum.
4. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraża zgodę na prefinansowanie ww. projektu
w wysokości € 83.641,70 (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści jeden euro
70/100). Projekt będzie prefinansowany ze środków Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu
Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
5. Wykonanie uchwały powierza się Uniwersytetowi Jagiellońskiemu – Collegium Medicum,
Wydziałowi Lekarskiemu.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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16. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu.
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego – przyjął w głosowaniu jawnym – jednomyślnie – protokół
z posiedzenia Senatu UJ, które odbyło się 27 czerwca 2018 r.

17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Rektor prof. Wojciech Nowak zaprosił Senatorów:




na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2018/2019 w dniu 1 października
na uroczysty Senat UJ z okazji Święta Edukacji Narodowej, który odbędzie się w dniu
15 października o godz. 10:00 w Auditorium Maximum
do krypt Panteonu Narodowego w dniu 19 października, gdzie odbędzie się msza
żałobna przy złożeniu szczątków prof. Karola Olszewskiego i ziemi z grobu prof.
Zygmunta Olszewskiego.

Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Protokołowała:

Lucyna Nycz
53

