POSTSCRIPTUM

PRZEGLĄD WYDARZEŃ
22 grudnia 2010
Prorektor A. Mania wręczył nagrody Towarzystwa Doktorantów UJ autorom najciekawszych przewodników po studiach
doktoranckich.

4 stycznia 2011
Rektor K. Musioł oraz prorektorzy S. Biliński i A. Mania spotkali się z delegacją
Tohoku University (Japonia), której przewodniczył prezydent Akihisa Inoue. Spotkanie dotyczyło perspektyw współpracy
pomiędzy UJ a Tohoku University.

15–18 stycznia
Prorektor A. Mania brał udział w spotkaniu
Steering Committee IRUN w Glasgow.

17 stycznia

12 stycznia
Rektor K. Musioł – na zaproszenie prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
– uczestniczył w spotkaniu Szkolnictwo
wyższe dla innowacyjnej gospodarki,
które odbyło się w ramach Forum Debaty
Publicznej Gospodarka konkurencyjnej
Polski w Pałacu Prezydenckim. W swoim wystąpieniu poruszył najważniejsze
zagadnienia związane z zarządzaniem
uniwersytetem.

14 stycznia
Rektor K. Musioł był obecny na otwarciu
sesji naukowej 350-lecie Uniwersytetu
Lwowskiego, które miało miejsce w auli
Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej
„Ignatianum” w Krakowie.
Rektor K. Musioł otworzył ogólnopolskie
szkolenie z zakresu pomocy materialnej dla
studentów, które odbyło się w sali wystawowej Auditorium Maximum.
Prorektor A. Mania uczestniczył w konferencji poświęconej implikacjom wdrożenia
Krajowych Ram Kwalifikacji.
14–15 stycznia
W Krakowie miała miejsce kolejna edycja
kursu trzech Uniwersytetów Medycznych:
Karolinska w Sztokholmie, Cagliari i Collegium Medicum UJ w ramach dorocznego
kursu dla studentów Medical Devel trzech
lat przez Wydział Lekarski CM UJ. W kursie
uczestniczyli studenci z każdego z ww.
uniwersytetów w cyklu zajęć teoretycznych
i praktycznych, obejmujących najbardziej
aktualne problemy przedklinicznej i klinicznej medycyny. Zajęcia ze strony CM
UJ prowadziły: Klinika Chirurgii Serca,
Naczyń i Transplantologii, Klinika Chorób
Metabolicznych oraz Klinika Pediatrii,
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Gastroenterologii i Żywienia. Kurs ma charakter prestiżowy dla uczelni ze względu na
współczesne trendy umiędzynarodowienia
nauczania medycyny i możliwość poznania
przez studentów Wydziału Lekarskiego CM
UJ sposób kształcenia w renomowanych
uniwersytetach europejskich, takich jak
Uniwersytet Karolinska.
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Rektor K. Musioł uczestniczył w spotkaniu,
podczas którego prezydent RP Bronisław
Komorowski wręczył ordery i odznaczenia
państwowe osobom zasłużonym dla kultury
polskiej i dziedzictwa narodowego. Uroczystość odbyła się w Sali Senatorskiej Zamku
Królewskiego na Wawelu.
Rektor K. Musioł uczestniczył w uroczystym
obiedzie wydanym przez prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego w Galerii Sztuki
Polskiej XIX Wieku w Sukiennicach.

19 stycznia
Rektor K. Musioł uczestniczył w jubileuszu
czterdziestolecia pracy naukowej prof. Jacka
Majchrowskiego i wręczył jubilatowi złoty
medal Plus Ratio Quam Vis. Spotkanie odbyło się w auli Collegium Novum.

19–21 stycznia
Prorektor W. Nowak wziął udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni
Medycznych zorganizowanej przez Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

20 stycznia
Prorektor A. Mania przyjął Fabienne Corre-Menguy z Pierre and Marie Curie University
oraz Gerarda Lefranca z firmy Thales. Podczas spotkania omawiano kontynuowanie
współpracy z UJ w dziedzinie rozwijania
szkoleń dla nauczycieli akademickich realizowanych w ramach projektu biura ds. osób
niepełnosprawnych „Dare 2”.

21 stycznia
Prorektor P. Tworzewski uczestniczył w zorganizowanej w Krakowie przez Departament
Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego konferencji Małopolska w Europie: gra o fundusze
europejskie po 2013 roku.

Prorektor S. Biliński spotkał się z delegacją
Uniwersytetu w Czerniowcach w składzie:
prodziekan Wydziału Fizyki prof. Igor Stolarczuk, prodziekan Wydziału Chemii prof.
Borys Skip oraz prodziekan Wydziału Filologicznego prof. Jarosław Reidtwa. Tematem
spotkania było rozszerzenie współpracy
pomiędzy UJ a Uniwersytetem im. Jurija
Fedkowycza o dziedziny nauk przyrodniczych i ścisłych.

22 stycznia
Odbyła się IV Krakowska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne problemy chorób zakaźnych” zorganizowana
przez Klinikę Chorób Zakaźnych Katedry
Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób
Zakaźnych CM UJ.

25 stycznia
Gościem Rektora K. Musioła była Marta Sanz-Solé, prezes Europejskiego Towarzystwa Matematycznego. Podczas spotkania, w którym
wzięli także udział prorektor P. Tworzewski
i dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
prof. Roman Srzednicki, omawiano sprawy
związane z przygotowaniami do Europejskiego Kongresu Matematycznego, który odbędzie
się w lipcu 2012 roku w Krakowie.

26 stycznia
Rektor K. Musioł był gospodarzem spotkania
z członkami międzynarodowego komitetu
powołanego w celu wyboru lidera grupy badawczej, która zostanie utworzona na terenie
Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii na mocy umowy z Towarzystwem
Maxa Plancka.

27 stycznia
Uniwersytet Jagielloński znalazł się w gronie
110 uczelni z całego świata działających
na rzecz walki z eliminacją i dyskryminacją
ludzi zarażonych trądem. Na Uniwersytecie
Pekińskim w Chinach uczelnie przyjęły
wspólną deklarację pod nazwą Global
Appeal 2011 to End Stigmanad Discrimination against People Affected by Leprosy. Organizatorem tej akcji jest japońska fundacja
charytatywna The Nippon Foundation.

28 stycznia
Rektor K. Musioł przyjął ambasador Litwy w Warszawie Loretę Zakarevičienė.
W spotkaniu uczestniczył również dziekan
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych prof. Bogdan Szlachta.

Rektor K. Musioł przewodniczył posiedzeniu
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa,
którego gospodarzem był rektor Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie prof. Roman
Niestrój. Podjęto decyzję o utworzeniu Krakowskiego Forum Naukowo-Gospodarczego.

1 lutego
Rektor K. Musioł przewodniczył uroczystości z okazji 85. urodzin i promocji książki
dr Marii Kowalczyk Colligite fragmenta ne
pereant... Studia z dziejów Uniwersytetu
Krakowskiego w średniowieczu. Zbiór studiów M. Kowalczyk zainaugurował nową
serię wydawniczą Archiwum Uniwersytetu
Jagiellońskiego „Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae”.

4 lutego
Prorektor A. Mania brał udział w spotkaniu
liderów sektora outsourcingu w Polsce, zorganizowanego w Urzędzie Miasta Karkowa.
Celem spotkania było przedstawienie planów
rozwojowych branży usług w zakresie edukacji, prawa pracy, współpracy z ośrodkami
akademickimi itp.

5 l utego
Rektor K. Musioł wziął udział w gali, podczas
której Radiofonia otrzymała nagrodę w plebiscycie czytelników „Gazety Wyborczej”
„Kulturalne Odloty”.

10 lutego
Szpital Uniwersytecki przy ul. Śniadeckich 10
utworzył kliniczny oddział toksykologii. Oddział posiada 22 łóżka i kieruje nim dr Piotr
Hydzik. W skład oddziału wchodzi m.in.
24-godzinny Ośrodek Informacji Toksykologicznej oraz Pracownia Analiz Toksykologicznych. Nowo utworzony oddział zajmuje się
diagnostyką i leczeniem najcięższych zatruć:
alkoholowych, grzybami, lekami, tlenkiem
węgla i przemysłowych.

16 lutego
Rektor K. Musioł uczestniczył w mszy św.
w kościele św. Anny w Krakowie, którą w intencji śp. abp. Józefa Życińskiego odprawił JE
kardynał Stanisław Dziwisz.
Prorektor P. Tworzewski uczestniczył w zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego XIV posiedzeniu
Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny.

19 lutego
Rektor K. Musioł uczestniczył w pogrzebie
śp. abp. Józefa Życińskiego. Pogrzeb odbył się
w Lublinie.

INNE WYDARZENIA
Laureatami tegorocznej edycji konkursu
stypendialnego kancelarii adwokackiej

KKG Kubas Kos Gaertner oraz Uniwersytetu
Jagiellońskiego zostali:
– Bartłomiej Kucharzyk, student piątego roku,
za wybitne osiągnięcia naukowe na dwóch
kierunkach studiów – prawie i psychologii, ze
średnią ważoną z całych studiów 4,76;
– Hubert Wysoczański, student czwartego
roku, za szerokie zainteresowania w wielu
dziedzinach prawa, szczególnie zaś w dziedzinie arbitrażu, oraz udział w konkursach
międzynarodowych, ze średnią ważoną
z całych studiów 4,77.
Ponadto wyróżnienie otrzymała Agata Cebera, studentka piątego roku, za wyjątkową
aktywność w prezentowaniu szerokich zainteresowań różnymi aspektami prawa oraz
liczne publikacje w tym zakresie.
Partnerzy KKG wybierają najbardziej utalentowanych studentów spośród tych, którzy
mają najwyższe wyniki naukowe. Nagradzane są wybitne osobowości, które nie tylko
efektywne wykorzystują swój talent i ciężką
pracę, ale także angażują się społecznie.

12 stycznia
W Sali Kameralnej Instytutu Muzykologii
UJ podczas Noworocznego Spotkania Kolędowego odbyła się uroczystość wręczenia
nagrody Ray E. and Ruth A. Robinson Musicology Award dla najlepszego absolwenta
studiów magisterskich lub doktoranckich
w dziedzinie muzykologii w roku akademickim 2009/2010. Nagrodę otrzymała
dr Katarzyna Korpanty za pracę doktorską
„Praecepta der musicalischen Composition”
Johanna Gottfrieda Walthera w świetle niemieckiej nauki kompozycji epoki baroku.
Promotorem pracy doktorskiej była dr hab.
Zofia Fabiańska, prof. UJ, recenzentami:
prof. Elżbieta Witkowska-Zaremba i prof.
Alicja Jarzębska.

13 stycznia
Ernst & Young zaprezentował, przygotowany
w ramach programu „Sprawne Państwo”,
raport Produktywność naukowa wyższych
szkół publicznych w Polsce. W świetle tego
raportu Uniwersytet Jagielloński jest uczelnią
charakteryzującą się najwyższą w kraju średnią publikacji na pracownika odnotowanych
w bazie Web of Knowledge – 0,54. Dla ogółu
badanych uczelni polskich średnia ta wynosi
0,23. Również przy zawężeniu danych do artykułów Uniwersytet Jagielloński zachowuje
pierwsze miejsce w Polsce z wynikiem 0,38
publikacji na pracownika rocznie, przy średniej dla objętych badaniami uczelni 0,14 na
pracownika. W zestawieniu nie uwzględniono publikacji z wydziałów medycznych.

19 stycznia
Przewodniczący Rady Naukowej Centrum
Studiów Humanistycznych (Centre for the
Advanced Studies in the Humanities) na Uniwersytecie Jagiellońskim prof. Michał Paweł

Markowski za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej otrzymał Nagrodę im. Kazimierza Wyki,
przyznawaną przez marszałka województwa
małopolskiego i prezydenta Krakowa

21 stycznia
Piotr Korcyl, fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, za pracę o supersymetrii pomiędzy
cząstkami elementarnymi otrzymał III nagrodę miesięcznika „Forum Akademickie”
w konkursie zorganizowanym pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego
na artykuł popularnonaukowy pod hasłem
Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni
o swoich badaniach. Ponadto dwa z czterech
równorzędnych wyróżnień w tej edycji konkursu otrzymali:
– Jerzy Kotlinowski, biotechnolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, za pracę Jak poprawić
funkcjonowanie naczyń krwionośnych
w cukrzycy?
– Piotr Skindzier, astrofizyk z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, za pracę pokazującą, że dynamikę wielu galaktyk można wyjaśnić bez
założenia dominującej roli ciemnej materii.
Akty nominacji profesorskich z rąk prezydenta
RP otrzymali:
– dr hab. Krystyna Amelia Urbańska z Zakładu Biofizyki Wydziału Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii
– dr hab. Janusz Tomasz Szklarzewicz
z Zakładu Chemii Nieorganicznej Wydziału
Chemii
– dr hab. Wojciech Janusz Kucharz z Katedry
Funkcji Rzeczywistych Instytutu Matematyki
Wydziału Matematyki i Informatyki
– dr hab. Zbigniew Tomasz Ustrnul z Zakładu
Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej Wydziału Biologii i Nauk
o Ziemi

22 stycznia
Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Jakub Jasiński został
wybrany, wiceprzewodniczącego Forum
Uniwersytetów Polskich na rok 2011.

31 stycznia
Towarzystwo Lekarskie Krakowskie przyznało Nagrody prof. Marka Sycha, byłego
wieloletniego prezesa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego oraz rektora Akademii
Medycznej, za najlepsze prace doktorskie
młodych lekarzy. Laureatem nagrody został
dr Maciej Matłok. TLK przyznało również
cztery wyróżnienia: dr Kajetanie Foryciarz,
dr. Przemysławowi Miarce, dr. Radosławowi
Pachowi i dr Katarzynie Stopyrze.

2 lutego
Kwestor dr Maria Hulicka została mianowana
do Administrative and Financial Committee
Rady FAIR GmbH i 2 lutego 2011 roku
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uczestniczyła w Darmstadt w pierwszym
posiedzeniu Komisji.

4 lutego
Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał
tytuły naukowe profesora nauk medycznych
dwóm pracownikom naukowo-dydaktycznym CM UJ: dr hab. Bożenie Romanowskiej-Dixon – kierownikowi Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej CM UJ oraz dr
hab. Walentynie Balwierz – kierownikowi
Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Instytutu Pediatrii CM UJ.

4–9 lutego
Zespół młodych prawników z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, w składzie: Anna Bywanis, Agata Górska, Ewa Kondracka i Anna
Piechota, dotarł do jednej ósmej finału
Międzynarodowego Konkursu o Mediacji
w Sprawach Gospodarczych (ICC International Commercial Mediation Competition)
w Paryżu; tym samym znalazł się wśród
szesnastu najlepszych drużyn świata.
W szóstej edycji konkursu organizowanego
przez Międzynarodową Izbę Handlową we
współpracy z American Bar Association
wzięło udział 59 drużyn z najbardziej
prestiżowych uczelni, m.in. Harvardu
i Sorbony.

7 lutego
Profesor Józef Spałek, kierownik Zakładu
Teorii Materii Skondensowanej Instytutu
Fizyki UJ, został laureatem VI edycji programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Uzyskał tym samym dofinansowanie na
realizację projektu badawczego „Correlations and coherence in quantum materiale
and structures (CCQM) – unique properties
on macro nad nano scaleń” w wysokości
1 497 000 zł.

10 lutego
Prof. Jacek Popiel, dziekan Wydziału Polonistyki, został powołany w skład Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez
minister prof. Barbarę Kudrycką.
Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
przy współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zespołu naukowców z Erasmus
Medical Center w Rotterdamie opracował
przełomową dla kryminalistyki metodę.
Dzięki niej można ustalić kolor włosów na
podstawie badania materiału genetycznego
pochodzącego od podejrzanego. Metoda
jeszcze nie jest wdrożona, ale została już
opatentowana. Właścicielami patentu są:
Uniwersytet Jagielloński i Erasmus Medical
Center w Rotterdamie.

ZMARLI

Prof. Elżbieta Kostka-Trąbka – emerytowany
profesor zwyczajny, wieloletni kierownik
Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Collegium Medicum UJ. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem
Kawalerskim. Zmarła 1 stycznia.
Roman Wolnik – emerytowany starszy wykładowca w Instytucie Geografii i Gospodarki
Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
geograf i kartograf, członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, działacz Związku
Harcerstwa Polskiego. Zmarł 4 stycznia.
Prof. Jadwiga Paja-Stach – wieloletni kierownik Zakładu Muzyki Nowszej, a następnie
Zakładu Metodologii i Historii Muzyki XIX–
-XXI Wieku Instytutu Muzykologii UJ, zastępca dyrektora Instytutu Muzykologii UJ
w latach 2002–2008, członek Związku Kompozytorów Polskich. Zmarła 11 stycznia.

Prof. Bolesław Janik – emerytowany profesor
nadzwyczajny, kierownik Katedry i Zakładu
Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej
w Krakowie w latach 1963–1992, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach
1964–1972. Zmarł 20 stycznia.
Ksiądz dr hab. Tadeusz Przybylski – emerytowany pracownik Instytutu Muzykologii UJ,
wybitny znawca historii muzyki, zwłaszcza
życia muzycznego Krakowa, członek Związku
Kompozytorów Polskich i wiceprzewodniczący zarządu Krakowskiego Towarzystwa
Muzycznego. Zmarł 23 stycznia.
Ksiądz prof. dr hab. Andrzej Pankowicz
– historyk, kierownik Katedry Teorii i Historii
Badań Kulturoznawczych w Instytucie Studiów Regionalnych UJ; w latach 2005–2008
zastępca dyrektora tego Instytutu; kierownik
Wydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów
Doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Członek wielu
instytucji badawczych i naukowych, społecznik
zaangażowany w działalność m.in. Polskiego
Czerwonego Krzyża i ZHP. Zmarł 1 lutego.
Adam Gańczarczyk – emerytowany pracownik
Wydziału Filozoficznego. Zmarł 3 lutego.
Ksiądz prof. Józef Życiński – filozof nauki,
wybitny hierarcha Kościoła katolickiego;
Wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, animator tolerancji i dialogu z wyznawcami innych religii, ceniony naukowiec
i publicysta, doktor honoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego, szlachetny i dobry człowiek.
Zmarł 10 lutego.
Informacje zebrał i opracował Leszek Śliwa
z Biura Rektora UJ

SENAT
22 grudnia 2010 roku w Librarii Collegium Maius odbyło się czwarte w tym
roku akademickim posiedzenie Senatu
UJ. Obradom przewodniczył prorektor
UJ ds. Collegium Medicum prof. Wojciech
Nowak.
Senat przyjął następujące wnioski:
– Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
w sprawie:
• zmiany nazwy makrokierunku studiów z:
studia biologiczno-geograficzne, na: biologia i geografia, od roku akademickiego
2011/2012,
• zmiany nazwy specjalności na niestacjonarnych studiach II stopnia na kierunku
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geografia z: geografia społeczno-ekonomiczna, na: gospodarka przestrzenna, od
roku akademickiego 2011/2012,
• utworzenia na niestacjonarnych studiach
I stopnia na kierunku geografia specjalności
geografia fizyczna oraz specjalności gospodarka przestrzenna od roku akademickiego
2011/2012;
– Wydziału Historycznego w sprawie:
• zamknięcia niestacjonarnych studiów
pierwszego i drugiego stopnia na kierunku
historia, specjalność historia i kultura Żydów, od roku akademickiego 2011/2012,
• utworzenia na podstawie art. 11 ust. 3
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
unikatowego kierunku studiów: judaistyka,

na stacjonarnych studiach I i II stopnia, od
roku akademickiego 2012/2013;
– Wydziału Prawa i Administracji w sprawie
zmiany nazwy studiów podyplomowych: prawo karne skarbowe, na: prawo karne skarbowe
i gospodarcze, oraz zmiany czasu trwania studiów z dwóch semestrów na trzy semestry.
Senat wyraził zgodę na rozpisanie konkursu
na stanowisko:
– profesora zwyczajnego w:
• Zakładzie Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału
Nauk o Zdrowiu,
• Katedrze Kultury i Społeczeństwa Europy
Instytutu Europeistyki Wydziału Studiów

Międzynarodowych i Politycznych;
– profesora nadzwyczajnego w:
• Katedrze Immunologii Klinicznej i Transplantologii Polsko-Amerykańskiego Instytutu
Pediatrii Wydziału Lekarskiego,
• Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego,
• Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii
Wydziału Chemii.
Senat przyjął uchwały w sprawie:
– zmian w szczegółowych warunkach i trybie
naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego
stopnia w roku akademickim 2011/2012,
– zasad uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego
i drugiego stopnia osiągnięć w ogólnopolskich
olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach
międzynarodowych oraz konkursach, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów
w roku akademickim 2012/2013,
– nowelizacji planu rzeczowo-finansowego
UJ na rok 2010,
– nowelizacji planu rzeczowo-finansowego
CM UJ na rok 2010,
– zatwierdzenia audytora celem zbadania
sprawozdania finansowego Uniwersytetu
Jagiellońskiego za rok 2010,
– zabezpieczenia przez UJ środków na
pokrycie wkładu własnego oraz wydatków
niekwalifikowanych projektów realizowanych
lub planowanych do realizacji w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
– wyrażenia zgody na zbycie przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie prawa własności
działek położonych w obrębie nr 38, jednostka
ewidencyjna Kraków-Podgórze, na rzecz firmy
Qumak – Sekom SA,
– wyrażenia zgody na zbycie przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie prawa własności
działek położonych w obrębie nr 35, jednostka
ewidencyjna Kraków-Podgórze, na rzecz firmy
SATUS – Venture Sp. z o.o.,
– zmian w strukturze organizacyjnej i regulaminie Biblioteki Jagiellońskiej,
– powołania członków Komisji Dyscyplinarnej
dla Doktorantów na kadencję 2008–2012,
– odwołania i powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
na kadencję 2008–2012.
Pełna treść uchwał jest dostępna na stronie
internetowej www.uj.edu.pl/bip
Opracowano na podstawie protokołu
przygotowanego przez Danutę Turchan-Srokosz
z Biura Rektora UJ

26 stycznia 2011 roku w Librarii Collegium
Maius odbyło się piąte w tym roku akademickim posiedzenie Senatu UJ. Obradom przewodniczył rektor UJ prof. Karol Musioł.
Rektor wręczył nominacje:

• na stanowisko profesora zwyczajnego,
które otrzymali:
– prof. Alicja Budak z Zakładu Mikrobiologii
Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego
– prof. Irena Roterman-Konieczna z Zakładu
Bioinformatyki i Telemedycyny
– prof. Jerzy Siuta z Instytutu Psychologii
Wydziału Filozoficznego
– prof. Katarzyna Turnau z Instytutu Nauk
o Środowisku Wydziału BiNoZ
• na stanowisko profesora nadzwyczajnego,
które otrzymali:
– prof. Leszek Brongel z Kliniki Medycyny
Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych
II Katedry Chirurgii Ogólnej Wydziału Lekarskiego
– prof. Leszek Bryniarski z I Kliniki Kardiologii
i Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego
– prof. Dariusz Dudek z Instytutu Kardiologii
Wydziału Lekarskiego
– prof. Małgorzata Filip z Katedry i Zakładu
Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego
– prof. Zbigniew Hajto z Zespołu Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej Wydziału
Matematyki i Informatyki
– prof. Maciej Siedlar z Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii
Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii
Wydziału Lekarskiego
– prof. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
z Zakładu Żywienia Człowieka Instytutu
Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu
– prof. Jerzy Starzyk z Kliniki Endokrynologii
Dzieci i Młodzieży Polsko-Amerykańskiego
Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego
– prof. Barbara Szmigielska-Siuta z Instytutu
Psychologii Wydziału Filozoficznego
Senat przyjął następujące wnioski:
– Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku zarządzanie z: zarządzanie
w sektorze publicznym, na: zarządzanie
w sektorze publicznym i pozarządowym,
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, od roku akademickiego
2011/2012;
– o rozpisanie konkursów na stanowisko
profesora zwyczajnego w:
• Instytucie Filologii Romańskiej Wydziału
Filologicznego,
• Katedrze Chemii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego,
• Zakładzie Chirurgii Doświadczalnej i Klinicznej Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk
o Zdrowiu;
– o rozpisanie konkursów na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w:
• Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego Wydziału Filologicznego,
• I Katedrze Chirurgii Ogólnej Wydziału
Lekarskiego (dwa konkursy),
• Katedrze Anatomii Wydziału Lekarskiego,

• Katedrze Ortodoncji Instytutu Stomatologii
Wydziału Lekarskiego,
• Zakładzie Dermatologii Doświadczalnej
i Kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego.
Senat przyjął dar od firmy Google w wysokości 70 tysięcy USD na realizację tematu
naukowo-badawczego Homology for Massive
Data Analysis.
Senat przyjął uchwały w sprawie:
– zmian w szczegółowych warunkach i trybie
naboru na pierwszy rok jednolitych studiów
magisterskich oraz studiów pierwszego
i drugiego stopnia w roku akademickim
2011/2012,
– ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok
jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia
w roku akademickim 2011/2012,
– zmian w zasadach organizacji wydziałowych komisji rekrutacyjnych na pierwszy rok
jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia
powoływanych dla przeprowadzenia naboru
na pierwszy rok studiów w roku akademickim
2011/2012 oraz w latach następnych,
– ustalenia szczegółowych warunków i trybu
naboru na pierwszy rok studiów w Szkole
Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale
Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim
2011/2012,
– szczegółowych zasad przyjmowania na
pierwszy rok studiów w roku akademickim
2011/2012 uczestników konkursów dla uczniów szkół średnich: Konkursu Akademickiego
im. Biskupa Jana Chrapka, konkursu historii
i kultury Żydów polskich, konkursu wiedzy
o Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej,
– ustalenia prowizorium budżetowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 2011 (łącznie
z CM UJ),
– ustanowienia na nieruchomości składającej
się z zabudowanej działki nr 165, obręb 59,
jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze,
objętej KW nr KR1P/00333486/8, stanowiącej własność CM UJ, służebności drogi
koniecznej na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 80/1, obręb 59, jednostka
ewidencyjna Kraków-Podgórze, objętej KW
nr KR1P/00199041/5,
– powołania przedstawicieli studentów
do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla
Studentów,
– zmiany w składzie Rady Funduszu im. Jana
Kochanowskiego.
Pełna treść uchwał jest dostępna na stronie
internetowej www.uj.edu.pl/bip
Opracowano na podstawie protokołu
przygotowanego przez Lucynę Nycz
z Biura Rektora UJ
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