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Protokół 

z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego,  

które odbyło się w dniu 28 listopada 2018 r.w Librarii Collegium Maius. 

 

 

Obecni – według załączonej listy obecności. 

 

 

 

1. Sprawozdanie Rektora i informacje o najbliższych zamierzeniach. 

 

2. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: wzoru dyplomu doktorskiego. 

Referuje: Prorektor prof. Armen Edigarian 

 

3. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: wzoru dyplomu habilitacyjnego. 

Referuje: Prorektor prof. Armen Edigarian 

 

4. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego w Katedrze Teorii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ. 

Referuje: Prorektor prof. Jacek Popiel 

 

5. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania rocznego Rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego  za rok 2017. 

Referuje: Prorektor prof. Jacek Popiel 

 

6. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: uchylenia uchwały Senatu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z dnia 24 stycznia 1996 roku w sprawie ustalenia wysokości honorariów 

z tytułu korzystania nauczycieli akademickich z praw autorskich a dotyczących badań 

naukowych oraz zajęć dydaktycznych wykonywanych w ramach stosunku pracy (z późn. zm.) 

oraz uchwały nr 35/XII/2004 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 grudnia 2004 roku 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2 Rektora UJ z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie 

opodatkowania wynagrodzeń pracowników naukowowo-dydaktycznych, naukowych 

i dydaktycznych za działalność twórczą wykonywaną w ramach stosunku pracy. 

Referuje: Prorektor prof. Jacek Popiel 

 

7. 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.). 

Referuje: Prorektor prof. Armen Edigarian 

 

8. 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. Nauczania, Stałej Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy 

Międzynarodowej i Stałej Senackiej Komisji ds. Majątku i Finansów. 

Referuje: Prorektor prof. Armen Edigarian 
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9. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: powołania przedstawicieli Senatu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego do Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie 

na kadencję 2018-2022. 

Referuje: Prorektor prof. Tomasz Grodzicki 

 

10. Informacja o bieżącym stanie prac nad Statutem UJ. 

Referuje: Prorektor prof. Jacek Popiel 

 

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu. 

 

12. 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: 

 

Władysławy KUJAWSKIEJ  

płk.  rez. Mieczysława DECA  

prof. dra hab. Jerzego Lesława WYROZUMSKIEGO  

doc. dra hab. Józefa MIŚKA   

Jolanty WESTYCH  

 

 

Następnie Rektor przedstawił sprawozdanie, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto Rektor uzupełnił sprawozdanie o następującą informację:  

 

 

26 listopada 

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie 

wynalazczości nadał Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i Wydziałowi Prawa i Administracji UJ 

odznakę honorową „Za zasługi dla wynalazczości”. Odznaczenie i okolicznościowy dyplom 

odebrał w Warszawie prorektor St. Kistryn. 
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2. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: wzoru dyplomu doktorskiego. 

 

Referuje: Prorektor prof. Armen Edigarian 

 

 

Prorektor prof. Armen Edigarian przedstawił wniosek o przyjęcie projektu uchwały Senatu UJ 

w sprawie: wzoru dyplomu doktorskiego (zał. nr 1). Prorektor dodał, że zmiany są konieczne 

w nawiązaniu do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 20 lipca br. 

oraz stosownego do niej rozporządzenia dotyczącego dyplomów doktorskich, dyplomów 

habilitacyjnych i legitymacji doktoranckich. Tak się złożyło, że ten przepis nie ma przepisów 

przejściowych, inaczej mówiąc wszedł w życie 1 października br. co spowodowało konieczność 

dostosowania dyplomów do tegoż rozporządzenia. Rozporządzenie to opisuje elementy 

wymagane na tym dyplomie. Pierwsza zmiana to nowa nazwa „dyplom doktorski” i „dyplom 

habilitacyjny” a nie tylko słowo  „dyplom”. Druga zmiana dotyczy odpisu - to sformułowanie 

ma znaleźć się na górze dokumentu. Kluczowa zmiana to do tej pory dyplomy były wydawane 

w formacie A3  a odpisy w formacie A4, teraz  przechodzimy na odpis również w formacie A3. 

Znikają też linie pomocnicze do wypełniania ręcznego gdyż obecnie dyplomy są drukowane 

z USOS-a. Znika też podpis promotora. Po negocjacjach postał podpis rektora i dziekana – 

to są proponowane zmiany.  

 

Dyskusja: 

Rektor prof. Wojciech Nowak – przypomniał, że problem był przedstawiony na Kolegium 

Rektorsko-Dziekańskim  przedsenatowym, nazwisko promotora pozostaje ale nie ma jego 

podpisu. Odpis natomiast jest taki sam wielkościowo jak dyplom czyli w formacie A3.  

Prorektor prof. Armen Edigarian – dodał, że do końca roku akademickiego trwają prace nad 

ustrojem uczelni i trzeba będzie wrócić również ponownie do wzoru dyplomów. Nasze dyplomy 

aktualnie nie są zgodne z rozporządzeniem, to co teraz proponujemy jest aktualnym 

dopasowaniem dokumentu do sytuacji i przepisów. 

Prof. Karol Musioł - nasze dyplomy doktorskie były niezgodne przez kilkaset lat 

z rozporządzeniem, bo nie było rozporządzenia. Ja uważam, że rola promotora oprócz pracy 

doktorskiej, która jest pracą samodzielną pracą doktoranta - jest największa  i wielu 

doktorantów będzie się chwaliło podpisem promotora na ich dyplomie. Uważam, że wycofanie 

tego podpisu byłoby niestosowne.  

Prof. Franciszek Ziejka – poparł stanowisko prof. Musioła i dodał, że w sytuacji kiedy dyplom 

jest wręczany podczas promocji doktorskiej wypowiadana jest formuła, że promotor wręcza 

„podpisany własną ręką dyplom”.  

Prorektor prof. Armen Edigarian – wyjaśnił, że osobiście forsował aby nie było podpisu 

promotora. Jest  to dokument administracyjny i chodziło o usprawnienie procedury wydawania 

dyplomów.  

Rektor prof. Wojciech Nowak – podsumowując dyskusję potwierdził, że na dokumencie będą 

trzy podpisy: rektora, dziekana/przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej i promotora 

oraz zarządził głosowanie nad projektem uchwały.   
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Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego – przyjął w głosowaniu jawnym – przy 2 głosach 

„wstrzymujących się” projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: wzoru dyplomu 

doktorskiego z zaproponowanymi zmianami.  

 

 

 

 

Uchwała nr 108/XI/2018 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 28 listopada 2018 roku 

 

w sprawie: wzoru dyplomu doktorskiego wydawanego przez Uniwersytet Jagielloński 

 

 

Na podstawie § 24 pkt 19 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów 

doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. poz. 1837), Senat 

Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zatwierdza wzór dyplomu doktorskiego wydawanego 

przez Uniwersytet Jagielloński, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały nr 108/XI/2018 Senatu UJ z dnia 28 listopada 2018 roku 
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Opis do dyplomu doktorskiego: 

1. Format A3 (297 x 420 mm), druk jednostronny. 

2. Papier o gramaturze min. 120 g/m2, barwiony w masie. 

3. Bordiura. 

4. Godło Uniwersytetu Jagiellońskiego wmontowane centralnie w bordiurę w jej górnej 

części, pod nim nazwa Uczelni (zgodnie z identyfikacją wizualną). 

5. Herb tradycyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego wmontowany centralnie w bordiurę 

w jej dolnej części, wzorowany na herbie zamieszczonym w Statucie UJ, pod nim rok 

założenia Uniwersytetu − 1364 (krój pisma: Garamond Premier Pro Semibold 11 pkt). 

6. Układ typograficzny – centralny. 

7. Barwa nadruku − wszystkie elementy graficzne wraz z typografią drukowane kolorem 

granatowym (PANTONE 281). 

8. Miejsce na wytłoczoną na papierze pieczęć urzędową Uczelni o średnicy 36 mm 

(zaznaczone tylko na wzorze). 

9. Podpisy i pieczątki imienne przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej i Rektora 

oraz podpis promotora/podpisy promotorów umieszczone u dołu, nad nimi linia 0,6 pkt 

(PANTONE 278). 

10. Znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 986, z późn. zm.) dla kwalifikacji pełnej na poziomie ósmym Polskiej Ramy 

Kwalifikacji – wysokość 13 mm (PANTONE Black C). 

11. Określenia występujące we wzorze „urodzony(-a)” i „uzyskał(-a)” drukowane są 

w formie odmienionej, tj. „urodzony” albo „urodzona”, „uzyskał” albo  „uzyskała”. 

12. Główny tekst wyśrodkowany w pionie pomiędzy dolną krawędzią tekstu „WYDANY 

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” a linią wskazującą miejsce na pieczątkę 

imienną i podpis. 

13. Dopuszcza się przesunięcie względem wymiarowania określonego w niniejszym 

załączniku do 5 mm. 

Kroje pisma i ich rozmiary: 

Dla wszystkich tekstów obowiązuje kerning 10. 

 „UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE” (Trajan Bold 16/21 pkt), 

 „{nazwa jednostki organizacyjnej}” (Garamond Premier Pro Regular 16 pkt), 

 „DYPLOM DOKTORSKI” (Trajan Bold 41 pkt), 

 „WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” (Trajan Bold 16 pkt), 

 „IMIONA I NAZWISKO”, „DOKTORA” (Garamond Premier Pro Semibold 22 pkt); 

 „urodzony(-a) dnia {dzień - miesiąc - rok} roku”, „w {miejsce urodzenia}”, „na 

podstawie rozprawy doktorskiej pt.:”, „oraz po złożeniu wymaganych egzaminów 

uzyskał(-a) stopień naukowy”, „nauk”, „{bliższe określenie nazwy stopnia}”, „nadany 

uchwałą”, „{nazwa rady jednostki organizacyjnej}”, „z dnia {dzień - miesiąc - rok} 

roku”,  „Promotor/Promotorzy w przewodzie doktorskim”, „Recenzenci w przewodzie 

doktorskim”, „{tytuł/stopień naukowy – imię i nazwisko}”, „Kraków, dnia {dzień - 

miesiąc - rok} roku” (Garamond Premier Pro Regular 16/20 pkt), 

 „{tytuł rozprawy doktorskiej}” (Garamond Premier Pro Regular/Italic/Semibold 16/20 

pkt), 

 „Przewodniczący rady jednostki organizacyjnej”, „Promotor/Promotorzy”, „Rektor” 

(Garamond Premier Pro Semibold 12/14 pkt), 

 „(pieczątka imienna i podpis)”, „(podpis/podpisy)” (Garamond Premier Pro Regular 11 

pkt), 

 „{numer dyplomu} (Garamond Premier Pro Semibold 12 pkt). 



9 
 

 

 
 



10 
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Opis do odpisu dyplomu doktorskiego: 

1. Format A3 (297 x 420 mm), druk jednostronny. 

2. Papier o gramaturze min. 120 g/m2, barwiony w masie. 

3. Bordiura. 

4. Godło Uniwersytetu Jagiellońskiego wmontowane centralnie w bordiurę w jej górnej 

części, pod nim nazwa Uczelni (zgodnie z identyfikacją wizualną). 

5. Herb tradycyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego wmontowany centralnie w bordiurę 

w jej dolnej części, wzorowany na herbie zamieszczonym w Statucie UJ, pod nim rok 

założenia Uniwersytetu − 1364 (krój pisma: Garamond Premier Pro Semibold 11 pkt). 

6. Układ typograficzny – centralny. 

7. Barwa nadruku − wszystkie elementy graficzne wraz z typografią drukowane kolorem 

granatowym (PANTONE 281). 

8. Miejsce na wytłoczoną lub odciśniętą na papierze pieczęć urzędową Uczelni o średnicy 

36 mm (zaznaczone tylko na wzorze). 

9. Podpisy i pieczątki imienne przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej i Rektora 

oraz podpis promotora/podpisy promotorów umieszczone u dołu, nad nimi linia 0,6 pkt 

(PANTONE 278). 

10. Znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 986, z późn. zm.) dla kwalifikacji pełnej na poziomie ósmym Polskiej Ramy 

Kwalifikacji – wysokość 13 mm (PANTONE Black C). 

11. Określenia występujące we wzorze „urodzony(-a)” i „uzyskał(-a)” drukowane są 

w formie odmienionej, tj. „urodzony” albo „urodzona”, „uzyskał” albo  „uzyskała”. 

12. Główny tekst wyśrodkowany w pionie pomiędzy dolną krawędzią tekstu „WYDANY 

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” a linią wskazującą miejsce na pieczątkę 

imienną i podpis. 

13. Określenia występujące we wzorze „ODPIS/ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT” 

drukowane są w zależności od wersji odpisu, tj. „ODPIS” albo „ODPIS 

PRZEZNACZONY DO AKT”. 

14. Dopuszcza się przesunięcie względem wymiarowania określonego w niniejszym 

załączniku do 5 mm. 

Kroje pisma i ich rozmiary: 

Dla wszystkich tekstów obowiązuje kerning 10. 

 „UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE” (Trajan Bold 16/21 pkt), 

 „{nazwa jednostki organizacyjnej}” (Garamond Premier Pro Regular 16 pkt), 

 „ODPIS/ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT” (Trajan Bold 16 pkt), 

 „DYPLOM DOKTORSKI” (Trajan Bold 41 pkt), 

 „WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” (Trajan Bold 16 pkt), 

 „IMIONA I NAZWISKO”, „DOKTORA” (Garamond Premier Pro Semibold 22 pkt), 

 „urodzony(-a) dnia {dzień - miesiąc - rok} roku”, „w {miejsce urodzenia}”, „na 

podstawie rozprawy doktorskiej pt.:”, „oraz po złożeniu wymaganych egzaminów 

uzyskał(-a) stopień naukowy”, „nauk”, „{bliższe określenie nazwy stopnia}”, „nadany 

uchwałą”, „{nazwa rady jednostki organizacyjnej}”, „z dnia {dzień - miesiąc - rok} 

roku”,  „Promotor/Promotorzy w przewodzie doktorskim”, „Recenzenci w przewodzie 

doktorskim”, „{tytuł/stopień naukowy – imię i nazwisko}”, „Kraków, dnia {dzień - 

miesiąc - rok} roku” (Garamond Premier Pro Regular 16/20 pkt), 

 „{tytuł rozprawy doktorskiej}” (Garamond Premier Pro Regular/Italic/Semibold 16/20 

pkt), 
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 „Przewodniczący rady jednostki organizacyjnej”, „Promotor/Promotorzy”, „Rektor” 

(Garamond Premier Pro Semibold 12/14 pkt), 

 „(pieczątka imienna i podpis)”, „(podpis/podpisy)” (Garamond Premier Pro Regular 11 

pkt), 

 „Odpis sporządzono w Krakowie w dniu {dzień - miesiąc - rok} roku” (Garamond 

Premier Pro Regular 11/14 pkt), 

 „{numer dyplomu}” (Garamond Premier Pro Semibold 12 pkt). 
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3. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: wzoru dyplomu habilitacyjnego. 

 

Referuje: Prorektor prof. Armen Edigarian 

 

 

Prorektor prof. Armen Edigarian przedstawił wniosek o przyjęcie projekt uchwały Senatu UJ 

w sprawie: wzoru dyplomu doktorskiego habilitacyjnego (zał. nr 2). 

 

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego – przyjął w głosowaniu jawnym – jednomyślnie - 

projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: wzoru dyplomu habilitacyjnego. 

 

 

 

Uchwała nr 109/XI/2018 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 28 listopada 2018 roku 

 

 

w sprawie: wzoru dyplomu habilitacyjnego wydawanego przez Uniwersytet Jagielloński 

 

 

Na podstawie § 24 pkt 19 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów 

doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. poz. 1837), Senat 

Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zatwierdza wzór dyplomu habilitacyjnego wydawanego 

przez Uniwersytet Jagielloński, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały nr 109/XI/2018 Senatu UJ z dnia 28 listopada 2018 roku 
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Opis do dyplomu habilitacyjnego: 

1. Format A3 (297 x 420 mm), druk jednostronny. 

2. Papier o gramaturze min. 120 g/m2, barwiony w masie. 

3. Bordiura. 

4. Godło Uniwersytetu Jagiellońskiego wmontowane centralnie w bordiurę w jej górnej 

części, pod nim nazwa Uczelni (zgodnie z identyfikacją wizualną). 

5. Herb tradycyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego wmontowany centralnie w bordiurę 

w jej dolnej części, wzorowany na herbie zamieszczonym w Statucie UJ, pod nim rok 

założenia Uniwersytetu − 1364 (krój pisma: Garamond Premier Pro Semibold 11 pkt). 

6. Układ typograficzny – centralny. 

7. Barwa nadruku − wszystkie elementy graficzne wraz z typografią drukowane kolorem 

granatowym (PANTONE 281). 

8. Miejsce na wytłoczoną na papierze pieczęć urzędową Uczelni o średnicy 36 mm 

(zaznaczone tylko na wzorze). 

9. Podpisy i pieczątki imienne przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej i Rektora 

oraz podpis przewodniczącego komisji habilitacyjnej umieszczone u dołu, nad nimi 

linia 0,6 pkt (PANTONE 278). 

10. Określenia występujące we wzorze „urodzony(-a)” i „uzyskał(-a)” drukowane są 

w formie odmienionej, tj. „urodzony” albo „urodzona”, „uzyskał” albo „uzyskała”. 

11. Główny tekst wyśrodkowany w pionie pomiędzy dolną krawędzią tekstu „WYDANY 

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” a linią wskazującą miejsce na pieczątkę 

imienną i podpis. 

12. Dopuszcza się przesunięcie względem wymiarowania określonego w niniejszym 

załączniku do 5 mm. 

Kroje pisma i ich rozmiary: 

Dla wszystkich tekstów obowiązuje kerning 10. 

 „UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE” (Trajan Bold 16/21 pkt), 

 „{nazwa jednostki organizacyjnej}” (Garamond Premier Pro Regular 16 pkt), 

 „DYPLOM HABILITACYJNY” (Trajan Bold 40 pkt), 

 „WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” (Trajan Bold 16 pkt), 

 „IMIONA I NAZWISKO”, „DOKTORA HABILITOWANEGO” (Garamond Premier 

Pro Semibold 22 pkt), 

 „urodzony(-a) dnia {dzień - miesiąc - rok} roku”, „w {miejsce urodzenia}”, „na 

podstawie osiągnięcia naukowego”, „oraz oceny aktywności naukowej uzyskał(-a) 

stopień naukowy”, „nauk”, „{bliższe określenie nazwy stopnia}”, „nadany uchwałą”, 

„{nazwa rady jednostki organizacyjnej}”, „z dnia {dzień - miesiąc - rok} roku”, 

„Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym”, „{tytuł/stopień naukowy – imię 

i nazwisko}”, „Kraków, dnia {dzień - miesiąc - rok} roku” (Garamond Premier Pro 

Regular 16/20 pkt), 

 „{określenie osiągnięcia naukowego}” (Garamond Premier Pro 

Regular/Italic/Semibold 16/20 pkt), 

 „Przewodniczący rady jednostki organizacyjnej”, „Przewodniczący komisji 

habilitacyjnej”, „Rektor” (Garamond Premier Pro Semibold 12/14 pkt), 

 „(pieczątka imienna i podpis)”, „(podpis)” (Garamond Premier Pro Regular 11 pkt), 

 „{numer dyplomu}” (Garamond Premier Pro Semibold 12 pkt). 
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Opis do odpisu dyplomu habilitacyjnego: 

1. Format A3 (297 x 420 mm), druk jednostronny. 

2. Papier o gramaturze min. 120 g/m2, barwiony w masie. 

3. Bordiura. 

4. Godło Uniwersytetu Jagiellońskiego wmontowane centralnie w bordiurę w jej górnej 

części, pod nim nazwa Uczelni (zgodnie z identyfikacją wizualną). 

5. Herb tradycyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego wmontowany centralnie w bordiurę 

w jej dolnej części, wzorowany na herbie zamieszczonym w Statucie UJ, pod nim rok 

założenia Uniwersytetu − 1364 (krój pisma: Garamond Premier Pro Semibold 11 pkt). 

6. Układ typograficzny – centralny. 

7. Barwa nadruku − wszystkie elementy graficzne wraz z typografią drukowane kolorem 

granatowym (PANTONE 281). 

8. Miejsce na wytłoczoną lub odciśniętą na papierze pieczęć urzędową Uczelni o średnicy 

36 mm (zaznaczone tylko na wzorze). 

9. Podpisy i pieczątki imienne przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej i Rektora 

oraz podpis przewodniczącego komisji habilitacyjnej umieszczone u dołu, nad nimi 

linia 0,6 pkt (PANTONE 278). 

10. Określenia występujące we wzorze „urodzony(-a)” i „uzyskał(-a)” drukowane są 

w formie odmienionej, tj. „urodzony” albo „urodzona”, „uzyskał” albo „uzyskała”. 

11. Główny tekst wyśrodkowany w pionie pomiędzy dolną krawędzią tekstu „WYDANY 

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” a linią wskazującą miejsce na pieczątkę 

imienną i podpis. 

12. Określenia występujące we wzorze „ODPIS/ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT” 

drukowane są w zależności od wersji odpisu, tj. „ODPIS” albo „ODPIS 

PRZEZNACZONY DO AKT”. 

13. Dopuszcza się przesunięcie względem wymiarowania określonego w niniejszym 

załączniku do 5 mm. 

Kroje pisma i ich rozmiary: 

Dla wszystkich tekstów obowiązuje kerning 10. 

 „UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE” (Trajan Bold 16/21 pkt), 

 „{nazwa jednostki organizacyjnej}” (Garamond Premier Pro Regular 16 pkt), 

 „ODPIS/ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT” (Trajan Bold 16 pkt), 

 „DYPLOM HABILITACYJNY” (Trajan Bold 40 pkt), 

 „WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” (Trajan Bold 16 pkt), 

 „IMIONA I NAZWISKO”, „DOKTORA HABILITOWANEGO” (Garamond Premier 

Pro Semibold 22 pkt), 

 „urodzony(-a) dnia {dzień - miesiąc - rok} roku”, „w {miejsce urodzenia}”, „na 

podstawie osiągnięcia naukowego”, „oraz oceny aktywności naukowej uzyskał(-a) 

stopień naukowy”, „nauk”, „{bliższe określenie nazwy stopnia}”, „nadany uchwałą”, 

„{nazwa rady jednostki organizacyjnej}”, „z dnia {dzień - miesiąc - rok} roku”, 

„Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym”, „{tytuł/stopień naukowy – imię 

i nazwisko}”, „Kraków, dnia {dzień - miesiąc - rok} roku” (Garamond Premier Pro 

Regular 16/20 pkt), 

 „{określenie osiągnięcia naukowego}” (Garamond Premier Pro 

Regular/Italic/Semibold 16/20 pkt), 

 „Przewodniczący rady jednostki organizacyjnej”, „Przewodniczący komisji 

habilitacyjnej”, „Rektor” (Garamond Premier Pro Semibold 12/14 pkt), 

  „(pieczątka imienna i podpis)”, „(podpis)” (Garamond Premier Pro Regular 11 pkt), 
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 „Odpis sporządzono w Krakowie w dniu {dzień - miesiąc - rok} roku” (Garamond 

Premier Pro Regular 11/14 pkt), 

  „{numer dyplomu}” (Garamond Premier Pro Semibold 12 pkt). 
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4. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego w Katedrze Teorii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ. 

 

Referuje: Prorektor prof. Jacek Popiel 

 

 

Prorektor prof. Jacek Popiel przedstawił wniosek o przyjęcie projektu uchwały Senatu UJ 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teorii 

Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ (zał. nr 3). 

 

 
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego – przyjął w głosowaniu – jawnym – jednomyślnie - 

projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego w Katedrze Teorii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ.  

 
 

 

 

 

 Uchwała nr 110/XI/2018 
      Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

       z dnia 28 listopada 2018 roku 

  

                                                                                                                                                                                                              

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego 

 

 

Na podstawie § 156 ust.1 Statutu UJ, Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zaopiniował 

pozytywnie ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teorii 

Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ. 
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5. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania rocznego Rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego  za rok 2017. 

Referuje: Prorektor prof. Jacek Popiel 

 

 

Prorektor prof. Jacek Popiel przedstawił wniosek o przyjęcie projektu uchwały Senatu UJ 

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania rocznego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  

za rok 2017 (zał. nr 4). Prorektor przedstawił poniższe omówienie Sprawozdania:   

 

 Sprawozdanie ukazuje się w takim samym układzie kompozycyjnym jak w latach 

poprzednich. Ułatwia to lekturę i porównanie danych. 

 Obejmuje cały rok kalendarzowy 2017, podstawowe dane sporządzone zostały na 

dzień 31 grudnia 2017 r. 

 Wszystkie informacje zostały dostarczone przez poszczególne jednostki organizacyjne 

UJ. Również korekta sprawozdania została zaakceptowana przez poszczególne działy. 

 Najważniejsze informacje zostały ujęte w 13 rozdziałach 

-  władze rektorskie i dziekańskie  
-  działalność Senatu 
-  studia i studenci 
-  pracownicy 
-  badania naukowe 
-  współpraca międzynarodowa 
-  finanse 
-  inwestycje i remonty 
-  biblioteki i wydawnictwa 
-  działalność wybranych jednostek organizacyjnych 
-  sprawy socjalne 
-  zespoły artystyczne 
 

 Sprawy organizacyjne 

         - 16 wydziałów 
          -   48 instytutów 
         -    82 katedry 
          -  243 zakłady 
           -  16 klinik 
 
w sumie:  389 
-   99 samodzielnych katedr 
-   697  jednostek organizacyjnych 
-   28 jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych 
 
w sumie:  725 
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 Studenci 
 

Rok akademicki  2016/2017     -   34 778  
      2017/2018     -   33 102 
                                        różnica  -     1276   
 
wzrost o 185 cudzoziemców - (2360) 
 
- niestacjonarni 2016/2017   -  6325 
                             2017/2018   -  5758 
                                     różnica    -  567 
 
Przeprowadzono rekrutację na 115 kierunkach stacjonarnych i 16 kierunkach 
niestacjonarnych 
 
 

 Pracownicy 
 
- nauczyciele        -      4 421 
- nienauczyciele  -      3 758 
              w sumie  -     8 179 
w tym – 552 prof. tytularnych 
              - 162 prof. UJ 
 - 765 adiunkci z hab. 
          - 1 192 adiunkci 
         -  1003 asystenci 
          -   743 pozostali 
 
stopnie doktora nadane  w 2017:  356 
stopnie doktora hab.               -        110 
                                           w sumie:    466 
 

 Badania naukowe 
 
W 2017 w UJ realizowano 1580 projektów, w tym pozyskano ponad 304 mln zł na realizację 
503 nowych projektów 
 

 Finanse 
 

Wynik finansowy w 2017 r.  -  29 mln 522  
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Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego – przyjął w głosowaniu jawnym – jednomyślnie -  

projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania rocznego Rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2017. 

 

 

 

Uchwała nr 111/XI/2018 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 28 listopada 2018 roku 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania rocznego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego   

za rok 2017 

 

Na podstawie § 24 pkt 5 w związku z § 27 ust. 4a pkt 10 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zatwierdza Sprawozdanie roczne Rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2017. 

 

2. Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2017 stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zał. nr 4. 
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6. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: uchylenia uchwały Senatu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z dnia 24 stycznia 1996 roku w sprawie ustalenia wysokości honorariów 

z tytułu korzystania nauczycieli akademickich z praw autorskich a dotyczących badań 

naukowych oraz zajęć dydaktycznych wykonywanych w ramach stosunku pracy (z późn. 

zm.) oraz uchwały nr 35/XII/2004 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 grudnia 

2004 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2 Rektora UJ z dnia 28 stycznia 2002 roku 

w sprawie opodatkowania wynagrodzeń pracowników naukowowo-dydaktycznych, 

naukowych i dydaktycznych za działalność twórczą wykonywaną w ramach stosunku 

pracy. 

 

Referuje: Prorektor prof. Jacek Popiel 

 

 

 

 

Prorektor prof. Jacek Popiel przedstawił wniosek o przyjęcie projektu uchwały Senatu UJ 

w sprawie: uchylenia uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 stycznia 1996 

roku w sprawie ustalenia wysokości honorariów z tytułu korzystania nauczycieli akademickich 

z praw autorskich a dotyczących badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych wykonywanych 

w ramach stosunku pracy (z późn. zm.) oraz uchwały nr 35/XII/2004 Senatu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2 Rektora UJ 

z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie opodatkowania wynagrodzeń pracowników 

naukowowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych za działalność twórczą wykonywaną 

w ramach stosunku pracy (zał. nr 5). 

 

 

 

 

 

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego – przyjął w głosowaniu jawnym – jednomyślnie - 

projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: uchylenia uchwały Senatu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z dnia 24 stycznia 1996 roku w sprawie ustalenia wysokości honorariów 

z tytułu korzystania nauczycieli akademickich z praw autorskich a dotyczących badań 

naukowych oraz zajęć dydaktycznych wykonywanych w ramach stosunku pracy (z późn. 

zm.) oraz uchwały nr 35/XII/2004 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 grudnia 

2004 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2 Rektora UJ z dnia 28 stycznia 2002 roku 

w sprawie opodatkowania wynagrodzeń pracowników naukowowo-dydaktycznych, 

naukowych i dydaktycznych za działalność twórczą wykonywaną w ramach stosunku 

pracy. 
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Uchwała nr 112/X/2018 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 28 listopada 2018 roku 

 

w sprawie: uchylenia uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 stycznia 

1996 roku w sprawie ustalenia wysokości honorariów z tytułu korzystania 

nauczycieli akademickich z praw autorskich a dotyczących badań 

naukowych oraz zajęć dydaktycznych wykonywanych w ramach stosunku 

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

Jagiellońskiego z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 

nr 2 Rektora UJ z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie opodatkowania 

wynagrodzeń pracowników naukowowo-dydaktycznych, naukowych 

i dydaktycznych za działalność twórczą wykonywaną w ramach stosunku 

pracy 

 

 

Na podstawie § 24 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego Senat Uniwersytetu 

Jagiellońskiego uchwala, co następuje:   

  

§ 1 

 

Tracą moc:  

1) uchwała Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 stycznia 1996 roku w sprawie 

ustalenia wysokości honorariów z tytułu korzystania nauczycieli akademickich z praw 

autorskich a dotyczących badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych wykonywanych 

w ramach stosunku pracy (z późn. zm.); 

2) uchwała nr 35/XII/2004 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 grudnia 2004 

roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2 Rektora UJ z dnia 28 stycznia 2002 roku 

w sprawie opodatkowania wynagrodzeń pracowników naukowowo-dydaktycznych, 

naukowych i dydaktycznych za działalność twórczą wykonywaną w ramach stosunku 

pracy.    

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. 
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7. 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.). 

 

Referuje: Prorektor prof. Armen Edigarian 

 

 

Prorektor prof. Armen Edigarian 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.) (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.). 

 

 

 

Uchwała nr 113/XI/2018 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 28 listopada 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.)  
 

 

Na podstawie § 146 ust. 2 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 § 2 wprowadza się następujące 

zmiany: 
 

1) w ust. 2 dotyczącym członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów: 
 

a) pkt 12 otrzymuje brzmienie: 
 

„12) Mateusz Kopaczyński – Samorząd Studentów UJ;”, 
 

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie: 
 

„14) Marek Skiba – Samorząd Studentów UJ;”; 
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2) w ust. 3 dotyczącym członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów: 
 

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
 

„9) Mateusz Błasiak – Samorząd Studentów UJ;”, 
 

b) pkt 14 i 15 otrzymują brzmienie: 
 

„14) Maciej Kopeć – Samorząd Studentów UJ; 

         15) Julia Mysłowska – Samorząd Studentów UJ.”. 

 

§ 2  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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8. 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. Nauczania, Stałej Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań 

Naukowych i Współpracy Międzynarodowej i Stałej Senackiej Komisji ds. Majątku 

i Finansów. 

 

Referuje: Prorektor prof. Armen Edigarian 

 
Prorektor prof. Armen Edigarian 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. Nauczania, Stałej 

Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej 

i Stałej Senackiej Komisji ds. Majątku i Finansów (zał. nr 7). 

 

 

Jakub Bakonyi, Przewodniczący Samorządu Studentów UJ – zgłosił uwagę do projektu 

uchwały dotyczącą przedstawiciela do Stałej Senackiej Komisji ds. Majątku i Finansów 

wynikającą z błędu w przesłanym na ręce Rektora prof. Wojciech Nowaka wniosku. 

 

 

Rektor prof. Wojciech Nowak – zdjął wniosek z porządku obrad Senatu UJ. 
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9. Projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: powołania przedstawicieli Senatu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego do Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie 

na kadencję 2018-2022. 

 

Referuje: Prorektor prof. Tomasz Grodzicki 

 

 

Prorektor prof. Tomasz Grodzicki przedstawił wniosek o przyjęcie projektu uchwały Senatu UJ 

w sprawie: powołania przedstawicieli Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego do Rady 

Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie na kadencję 2018-2022 (zał. 

nr 8). 

 

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego – przyjął w głosowaniu jawnym – jednomyślnie – 

projekt uchwały Senatu UJ w sprawie: powołania przedstawicieli Senatu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego do Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie 

na kadencję 2018-2022. 

 

Uchwała nr 114/X/2018 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 28 listopada 2018 r. 

 

w sprawie:  powołania przedstawicieli Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego do Rady 

Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie na kadencję  

2018-2022. 

 

Na podstawie art. 48 ust. 6 pkt 1 lit. b) tiret szóste ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) oraz § 89 ust. 2 pkt. 7) Statutu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, stanowi się co następuje: 

 

 

§1 

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego powołuje następujące osoby w skład Rady Społecznej 

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie na kadencję 2018-2022:  

 

 

1. Prof. dr hab. Antoni Czupryna  

2. Prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk  

3. Prof. dr hab. Andrzej Surdacki  

4. Mgr Alicja Kruk  

5. Mgr Anna Pruska 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi UJ ds. Collegium Medicum 

 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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10. Informacja o bieżącym stanie prac nad Statutem UJ. 

 

Referuje: Prorektor prof. Jacek Popiel 

 

 

Rektor prof. Wojciech Nowak przedstawił informacje z posiedzenia Prezydium i Zgromadzenia 

Plenarnego KRASP, które odbyło się w Krakowie. Rektor podkreślił, że ważne są trzy 

dokumenty w bardzo wrażliwych kwestiach. Rektorzy bardzo ostro zaprotestowali przeciwko 

pewnym faktom, z którymi przychodzi się teraz zmierzać: 

1. Brak możliwości merytorycznego działania ze względu na brak jednoznaczności 

przepisów i wykładni. Czy kazus 76 lat odnosi się do obecnych władz, choć niektóre 

uczelnie w Polsce robią uzupełniające wybory, gdyż uważają, że jest zupełnie 

odwrotnie. Czy np. kazus wieku 76 lat w radzie dyscyplin jest jednoznacznych, choć 

KRASP zupełnie się z tym nie zgadza, bo w radzie dyscyplin liczy się wiedza 

i doświadczenie i tu kazus 76 lat wydaje się absurdem. 

 

2. Niemożność pogodzenia się z takim podchodzeniem do finansów. Dyskutujemy na temat 

algorytmu i przedstawiliśmy bardzo dużo uwag, zostały przedstawione propozycje 

zmian i dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.  

 

3. KRASP zwrócił się z pytaniem do ministra Gowina co z zapewnieniami, które jeszcze 

we wrześniu słyszeliśmy odnośnie nowelizacji. Pan Premier na KRASP-ie zapewnił, 

że nie będzie żadnej nowelizacji ustawy w tej kadencji Sejmu (zał. nr 9). 

 

Rektor z prof. Wojciech Nowak zachęcił Senatorów do zapoznania się z tymi dokumentami 

na stronie KRASP-u.  

 

Następnie Prorektor prof. Jacek Popiel przedstawił informacje o bieżącym stanie prac 

nad Statutem UJ. Prorektor przypomniał, że społeczność akademicka bierze w znacznym 

stopniu udział w pracach nad Statutem UJ, gdyż Rektor powołał pięć zespołów. Każdy 

z zespołów liczy co najmniej 10, niekiedy więcej, niekiedy nawet 20 osób.  Jesteśmy w połowie 

pracy. Każdy z tych zespołów zanim przedstawi swoje propozycje poszczególnych zapisów 

funkcjonowania Uniwersytetu do Statutu konsultuje te zapisy z różnymi osobami i gremiami,  

natomiast społeczność akademicka włączy się tak jak Pan Rektor obiecywał na inauguracji 

roku akademickiego jak będzie przygotowana robocza wersja Statutu UJ. Prorektor 

przypomniał, że pracuje 5 zespołów pod przewodnictwem Dziekanów. Zespół Dziekana 

Pisulińskiego – w zespole dotyczącym Statutu rozpocznie prace gdy dojdziemy do punktu 

porozumienia w punktach opracowanych przez poszczególne zespoły. Praca nie jest łatwa, 

bo w pewnym momencie, zespół który zajmuje się pewnym fragmentem funkcjonowania 

Uniwersytetu zakończy prace i zwołuje posiedzenie z udziałem kierowników zespołów,  

prorektorów, kanclerza i kwestora i kierownik danej grupy przedstawia to do czego doszli 

w ramach prac zespołu. Tutaj rozpoczyna się rozbieżność myślenia, czasem niemożność 

pogodzenia się z  tym co zespół wypracował. Najbardziej dramatyczna była burzliwa dyskusja 

dotycząca rad dyscyplin i to jest etap, który mamy poza sobą. Tak zostanie wpisany do projektu 

Statutu uczelni, ale będzie przedmiotem dyskusji ogólnoakademickiej. Od momentu wejścia 

nowej ustawy w Uniwersytecie będziemy mieli odmienny układ organów. Pierwszym 

podstawowym organem będzie rektor, później Senat, rada uczelni i podjęliśmy zgodnie decyzję, 



32 
 

że kolejnymi organami będą rady dyscyplin. Senat w ramach swoich uprawnień sceduje radom 

dyscyplin sprawy postępowania o nadanie doktoratu i habilitacji. Dyskusja dotycząca rad 

dyscyplin nie zakończyła się pozytywnie na posiedzeniu kierowników zespołów, bowiem na 

Kolegium Rektorsko-Dziekańskim nie doszło do zaakceptowania tych rozwiązań, które były 

przedstawione  i w trybie nadzwyczajnym zostało zwołane Kolegium Rektorsko-Dziekańskie 

i udało się wypracować kompromisowy zapis funkcjonowania rad dyscyplin. Po pierwsze mowa 

jest o tym, że rady dyscyplin nadają doktorat, natomiast gdyby był doktorat w dziedzinie to tutaj 

Senat będzie przeprowadzał tę procedurę. Po drugie, że rada będzie realizowała zadania 

w zakresie tylko jednej dyscypliny. To co jest najbardziej istotne to było powiązane z tym jaka 

będzie liczebność rady dyscypliny. Przegłosowaliśmy i tutaj udało się wypracować kompromis, 

że maksymalna liczba to jest 25 osób. Natomiast nie określiliśmy nadal dolnej granicy bo ona 

będzie powiązana z przypisaniem się do dyscypliny. Następna sprawa, która jest bardzo trudna 

- to członkiem rady dyscypliny może być profesor lub profesor uczelni bo tak to jest zapisane 

w ustawie. Teraz żeby mieć prawa bierne i czynne w radzie dyscypliny to po pierwsze trzeba 

zadeklarować co najmniej 75% swojej pracy w danej dyscyplinie. Ten zapis 75% daje z jednej 

strony możliwość funkcjonowania w dwóch dyscyplinach, bo w drugiej byłoby 25%,  ale żeby 

dana osoba miała prawa czynne i bierne w danej dyscyplinie to powinna zadeklarować co 

najmniej 75%. Możliwość zasiadania w tym gremium 25 osobowym - to osoba musi być 

profesorem lub profesorem uczelni i nie może ukończyć w chwili rozpoczęcia kadencji 67 lat. 

To jest to co wywołało w nas wewnętrzny i zewnętrzny bunt ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni 

że w uniwersytecie ale także w innych uczelniach profesor tytularny do ukończenia 70 r.ż. miał 

pełne prawo w szczególności do decydowania gdy chodzi o przewody doktorskie i habilitacyjne, 

gdyż sprawy postępowania o tytuł zostały wyprowadzone z uczelni to będzie nowa rada, 

która będzie się nazywała Radą Doskonałości Naukowej. Ustaliliśmy w drodze kompromisu i to 

jest bardzo istotne, bo niektóre rady będą się składały nawet z  przedstawicieli nawet 5 

wydziałów a kandydatów do tych rad dyscyplin będą przedstawiali kierownicy jednostek 

których pracownicy zostaną zgłoszeni do rad dyscypliny bo nie chcemy dopuścić do sytuacji, 

w której rada zostanie zdominowana przez jednostkę, która ma większość  pracowników 

w danej dyscyplinie. Będzie więc przewodniczący i zastępca przewodniczącego rady dyscypliny 

– powoływany przez rektora a odwołanie będzie powiązane z opinią wyrażoną przez radę 

dyscypliny. Wybory będą tylko w tych radach dyscyplin gdzie jest więcej niż 25 przedstawicieli 

danej dyscypliny. To jest to co jest wstępnie zapisane. Gdy chodzi o sprawy Statutu to jesteśmy 

mniej więcej w połowie. Najtrudniejsze zadanie ma zespół Dziekana Pisulińskiego, 

który próbuje to co zostaje przedyskutowane za zebraniu kierowników zespołów wstępnie 

zapisać. Wzorcem jest obowiązujący nadal Statut. Pewne zwyczaje, tradycje, tytuły honorowe 

chcemy żeby zostały zachowane, natomiast w sprawach zasadniczych wiele się zmienia.  Jest 

jeszcze bardzo ważny problem - dział pracownicy – tu jest bardzo istotny aspekt. Jeśli nie 

zostanie zmieniony projekt rozporządzenia dotyczącego subwencji i nie zostaną zapisane 

zgodnie z sugestiami różnych gremiów żeby tam były stopnie i tytuł a pozostaną stanowiska to 

my musimy się zastanowić co my mamy zrobić ponieważ stanowiska są wyraźnie określone: 

profesor, profesor uczelni, adiunkt, asystent. Jeśli wprowadzimy dodatkowe stanowiska 

to nagle z tego co wiemy te inne stanowiska będą niekorzystnie liczone w tym  przeliczniku 

algorytmicznym. Ukazanie się rozporządzenia o subwencji dla nas jest jakimś punktem 

centralnym w myśleniu o pracownikach i tym co powinniśmy zapisać w Statucie. Ambicją kiedy 

rozpoczynaliśmy tę naszą pracę było, aby do końca tego roku przygotować roboczą wersję 

Statutu, która ukazałaby się na stronie internetowej i żeby rozpocząć spotkania 

ogólnoakademickie. Jakkolwiek wiem, że Państwo dziekani na radach wydziałów mówią 

o pewnych sprawach. Dalej to powinno przebiegać  w ten sposób abyśmy w lutym mogli 

przedstawić wstępną wersję radzie uczelni, związkom zawodowym i chcielibyśmy 

na posiedzeniu majowym najpóźniej czerwcowym Senatu głosować nad nowym Statutem. 



33 
 

To nie będzie Statut idealny, jeśli w 70% będzie spełniał nasze oczekiwania obecne to bardzo 

dobrze. Nowy Statut musi obowiązywać od 1 października 2019 r.   

Następnie Prorektor złożył podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie 

Statutu oraz podkreślił, że społeczność akademicka ma istotny wpływ na jego tworzenie. 

Rektor prof. Wojciech Nowak - zwrócił się do wszystkich Dziekanów, aby na radach 

wydziałów i innych gremiach przekazywali informacje dotyczące stanu prac nad Statutem UJ.  

 

Dr Błażej Nikiel-Wroczyński – zadał pytanie odnośnie rad dyscyplin czy istnieje już jakaś 

opracowana procedura bądź jakieś przesłanki co będzie się działo w sytuacji, w której ilość 

pracowników będących profesorami bądź profesorami nadzwyczajnymi będzie niższa niż 12 

osób, gdyż podejrzewam najmniejszym dyscyplinom które, będziemy rejestrować 

na Uniwersytecie Jagiellońskim niestety to grozi.  

 

Prorektor prof. Jacek Popiel – wyjaśnił - myślę, że nie grozi. To jest zapis z tego co pamiętam 

ustawowy, że minimum 12 osób prowadzących badania. Od tej strony ja się nie obawiam. 

Problemem w Polsce była astronomia i została wpisana dyscyplina astronomia a większość 

uczelni, która walczyła o astronomię nie będzie miała tych 12 osób. 

 

Dziekan prof. Ewa Gudowska-Nowak – wyjaśniła, że w Polsce mamy około 500 astronomów 

w Uniwersytecie jest to ilość rzędu 50 osób. 

 

Prorektor prof. Stanisław Kistryn – dyscyplina w uniwersytecie może działać z liczebnością 

czterech osób, po to żeby była ewaluowana musi być zatrudnionych 12 osób na pełnym etacie 

i prowadzących badania naukowe, natomiast ilość wśród nich profesorów nie ma znaczenia bo 

to jest kwestia liczebności rady dyscypliny a to my sami regulujemy.  

 

 

 

Aktualny stan prac nad Statutem UJ został przedstawiony w załączniku nr 10.  
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11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu. 

 

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego – przyjął w głosowaniu jawnym – jednomyślnie - protokół 

z posiedzenia Senatu UJ, które odbyło się 31 października 2018 r. 

 

 

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Rektor prof. Wojciech Nowak zaprosił Senatorów na: 

 

 Opłatek akademicki, 19 grudnia 2018 r. godz. 18:00 

 Koncert Noworoczny, 6 stycznia 2019 r. godz. 18:00 

 

 

Rektor prof. Wojciech Nowak wręczył nominacje na stanowisko profesora zwyczajnego 

w Uniwersytecie Jagiellońskim, które otrzymali:  

 

 

 Prof. dr hab. Małgorzata BULANDA – Zakład Epidemiologii Zakażeń Katedry 

Mikrobiologii, Wydział Lekarskim UJ CM,  

 

 Prof. dr hab. Katarzyna DUDA – Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Wydział Studiów 

Międzynarodowych i Politycznych UJ, 

 

 Prof. dr hab. Marian Adam GASIŃSKI – Instytut Nauk Geologicznych, Wydział 

Geografii i Geologii UJ. 

 

 

 

 

 

 

                        Rektor 

     Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

 

 

  Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 

 

Protokołowała: 

 

Lucyna Nycz 


