26 października
Rektor K. Musioł wręczył dyplomy stypendy
stom Funduszu Królowej Jadwigi.
Prorektor M. Szewczyk uczestniczyła
w zakończeniu praktyk studenckich oraz uro
czystym wręczeniu czeku Uniwersytetowi
Jagiellońskiemu na rozwój kursów edukacyj
nych z inżynierii oprogramowania w Centrum
Oprogramowania Motoroli.
31 października
Rektor K. Musioł przyjął Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Re
publiki Austrii dr. Hansa Winklera.
4 listopada
Rektor K. Musioł wręczył nagrody zwycięzcom XI Akademickich Mistrzostw Polski
w Programowaniu Zespołowym, którymi
okazali się w tym roku studenci Uniwersytetu
Warszawskiego. Gospodarzem Mistrzostw
po raz trzeci był Uniwersytet Jagielloński.
6 listopada
Prorektor P. Tworzewski uczestniczył w War
szawie w spotkaniu konsorcjum czterech
polskich uczelni wyższych (Uniwersytet
Jagielloński, UMCS, Uniwersytet Śląski, Poli
technika Warszawska), dotyczącym systemu
informatycznego zarządzania uczelnią.
W trakcie spotkania podpisano umowę pomiędzy ww. uczelniami, a konsorcjum fi rm
Prokom Software S.A., Siemens Sp. z o.o.
oraz SAP Polska Sp. z o.o., której przedmio
tem jest dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie
Zintegrowanego Informatycznego Systemu
Wspomagania Zarządzania Uczelnią.
7 listopada
Rektor K. Musioł uczestniczył w spotkaniu,
na które premier Jarosław Kaczyński zaprosił
przedstawicieli środowisk akademickich i na
ukowych. Spotkanie, które odbyło się w Auli
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, było
okazją do debaty o najważniejszych proble
mach polskiej nauki. Premier podkreślił, że
obowiązkiem rządu jest zapewnienie środków fi nansowych koniecznych dla rozwoju
nauki i dydaktyki uniwersyteckiej.
8 listopada
Rektor K. Musioł wygłosił słowo wstępne
podczas spotkania społeczności uniwersy
teckiej, poświęcone komercjalizacji wyników
badań naukowych oraz wprowadzanym
na UJ regulacjom dotyczącym własności
intelektualnej i ochrony prawnej dóbr inte
lektualnych. Spotkanie odbyło się w Sali
Konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej.
9 listopada
Prorektor S. Biliński przyjął dyrektora
Działu Kulturalnego Biura Gospodarczego
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i Kulturalnego Taipei dr. Ming-Yih Lin. Dys
kutowano na temat możliwości nawiązania
współpracy akademickiej pomiędzy UJ
i uczelniami Tajwanu.
Prorektor M. Szewczyk otworzyła międzynarodową konferencję The European
Arrest Warrant and Its Implementation in
the Member States of the European Union
Current Developments and the Future, organizowaną przez Katedrę Postępowania
Karnego Wydziału Prawa i Administracji UJ.
Konferencja trwała do 12 listopada 2006.
Prorektor P. Tworzewski uczestniczył
w zorganizowanej w Warszawie przez Mi
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
konferencji: Wędka Technologiczna – pro
jekt współpracy środowiska biznesu ze środowiskiem naukowo-badawczym, ukierun
kowanej na wzrost innowacyjności opartej
na polskim potencjale intelektualnym.
10 listopada
Rektor K. Musioł uczestniczył w spotkaniu
z okazji Święta Niepodległości. Gospodarzem
spotkania, które odbyło się na Wawelu, był
wojewoda małopolski Maciej Klima, a wśród
zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele
korpusu dyplomatycznego w Krakowie.
9–11 listopada
Odbyła się na Cyprze 1 0 . Konfer
encja Naukowa European Society of
Surgery (ESS) – Europejskiego To
warzystwa Chirurgicznego, w czasie
której zaprezentowany referat nt. wy
ników skojarzonego leczenia guzów
stromalnych przewodu pokarmowego,
którego autorami są prof. Jan Kulig,
dr Czesław Osuch, dr Piotr Szybiński
i prof. Jerzy Stachura, zdobył pierwszą
nagrodę za najlepszą prezentację.
W trakcie tej Konferencji prof. Jan Kulig,
kierownik I Katedry Chirurgii Ogólnej
i Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej
CM UJ został mianowany prezesem Eu
ropejskiego Towarzystwa Chirurgicznego.
W związku z wyborem prof. Jana Kuliga
na prezesa Towarzystwa, organizatorem
1 1 . Zjazdu Europejskiego Towarzystwa
Chirurgicznego jest I Katedra Chirurgii
Ogólnej i Gastroenterologicznej CM UJ
w Krakowie i odbędzie się on od 29 listo
pada do 1 grudnia 2007 r. w Krakowie.
12 listopada
Rektor K. Musioł wygłosił słowo wstępne
podczas otwarcia polsko-amerykańskiego
sympozjum: Strategic Approaches to Drug
Discovery and Development in Academia.
Głównymi organizatorami sympozjum byli:
Department of Experimental Therapeutics,
The University of Texas M.D. Anderson

Cancer Center, Wydział Biochemii, Biofi zyki
i Biotechnologii UJ oraz Instytut Biochemii
i Biofi zyki PAN.
Rektor K. Musioł przyjął podsekretarza
stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Krzysztofa Kurzydłowskiego.
13 listopada
Prorektor S. Biliński wziął udział w polsko-amerykańskim sympozjum The First
Polish-Amarican Symposium: Strategic
Approaches to Drug Discovery and Developement in Academia.
14 listopada
Rektor K. Musioł przewodniczył uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa
UJ prof. Stanisławowi Barańczakowi,
wybitnemu poecie, tłumaczowi i krytykowi
literackiemu. Laureat otrzymał również
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia
Polski, przyznany przez prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego „za wybitne zasługi dla
niepodległości Rzeczypospolitej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych
w kraju”. W uzasadnieniu doktoratu czyta
my: Jako jeden z najwybitniejszych pisarzy
swego pokolenia, rozumiał zarazem, że
język i forma poezji nie służą tylko celom
estetycznym, ale spełniają wysokie posłannictwo głoszenia prawdy i obrony podstawo
wych wartości kultury. Uroczystość odbyła
się na Uniwersytecie Harvarda.
Prorektor P. Tworzewski otworzył w Biblio
tece Jagiellońskiej zorganizowane przez
CITTRU II Dni Przedsiębiorczości oraz
wręczył czeki dla firm dofinansowanych
przez CITTRU. Wydarzenie to składało
się z szeregu spotkań, dyskusji, informacji,
których hasłem przewodnim jest odpowiedź
na pytania: czy warto i w jaki sposób roz
wijać własną fi rmę, przedsięwzięcie oparte
na nowatorskich, innowacyjnych pomysłach.
15–18 listopada
Rektor K. Musioł i prorektor M. Szewczyk prze
bywali w Rzymie. Głównym punktem wizyty
było spotkanie z rektorami uczelni włoskich
w Instytucie Polskim w Rzymie, podczas które
go zaprezentowany został projekt Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polski Study in
Poland, a także dyskutowano o możliwościach
rozszerzenia współpracy między uniwersyteta
mi włoskimi i polskimi (a w szczególności UJ).
Delegacja UJ została również przyjęta przez
Ambasadora RP w Rzymie.
21 listopada – 1 grudnia
Prorektor S. Biliński przebywał na Pontificia Universidad Católica del Perú i Universidad Nacional Mayor de San Marcos

w Limie, Peru. W trakcie wizyty omawiano
możliwość rozszerzenia współpracy (PUCP)
i nawiązania współpracy (NMSM).
22 listopada
Rektor K. Musioł uczestniczył w uroczystym
posiedzeniu Rady Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej, zwołanym z okazji
10. rocznicy powstania Wydziału.
23 listopada
Rektor K Musioł przyjął ukraińskich dzien
nikarzy, zwycięzców konkursu na najlepszy
artykuł o Polsce w mediach ukraińskich w ra
mach projektu „Polska Współczesna: co my
0 niej wiemy”. Konkurs został zorganizowany
i sfi nansowany przez ministra spraw zagra
nicznych RP pod patronatem ambasady
Polskiej w Kijowie. Goście zwiedzili kampus
uniwersytecki, Auditorium Maximum, Colle
gium Maius oraz spotkali się z pracownikami
i studentami Instytutu Dziennikarstwa UJ.
23-26 listopada
Rektor K Musioł przebywał z wizytą w Nor
wegii. Spotkał się z rektorem Uniwersytetu
w Oslo, był także gościem w norweskiej
Radzie Badań Naukowych.
24 listopada
Prorektor M. Szewczyk otworzyła i uczest
niczyła w konferencji VII Krajowego Zjazdu
Doktorantów.
27 listopada
Prorektor M. Szewczyk przyjęła Zespół Oceniający z Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
wizytujący Instytut Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa UJ.
30 listopada
Rektor K. Musioł wziął udział w otwarciu
II Międzynarodowego Kongresu Kolposkopii
i Patologii Dolnego Odcinka Żeńskiego Na
rządu Płciowego dla Krajów Europy Środ
kowo-Wschodniej, zorganizowanego przez
prof. Antoniego Bastę, przewodniczącego
Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Pato
fi zjologii Szyjki Macicy a także kierownika
Katedry Ginekologii i Położnictwa CM UJ.
W trakcie zjazdu omawiano problematykę
diagnostyki i leczenia stanów przednowotworowych i nowotworów złośliwych szyjki
macicy.
1 grudnia
Prorektor W. Miodunka spotkał się z Davidem Prestonem, ambasadorem Kanady
w Polsce. W trakcie spotkania omówiono
możliwości kontynuowania współpracy
naukowej pomiędzy uniwersytetami w Kana
dzie a Uniwersytetem Jagiellońskim.
4 grudnia
Rektor K Musioł przyjął prezydenta Uni
wersytetu w Tulonie (Francja) prof. Bruno
Ravaza.
5 grudnia
Rektor K. Musioł uczestniczył w posie
dzeniu Społecznego Komitetu Odnowy

Zabytków Krakowa. W swoim wystąpieniu
przedstawił wykonane w ostatnim czasie,
dzięki wsparciu SKOZK, prace remontowe
i renowacyjne obiektów zabytkowych UJ.
Wskazał także obiekty, które w najbliższym
czasie będą wymagały podobnych prac,
zwracając się z prośbą o uwzględnienie
wydatków na ich realizację w budżecie
SKOZK na 2007 rok.
7 grudnia
Rektor K Musioł przyjął ambasador Paki
stanu Fauzię Nasreen.
Prorektor M. Szewczyk spotkała się na Uni
wersytecie Warszawskim z rektorami uczel
ni polskich. Podczas spotkania rozmawiano
na temat przystąpienia do porozumienia,
mającego na celu koordynację wspólnych
dla wielu polskich uczelni działań związa
nych z procedurą przyjęć osób ze „starą
maturą”, a tym samym usprawnienie prac
nad organizacją przewidzianych dla tej ka
tegorii kandydatów egzaminów wstępnych
oraz dostosowanie wymogów tychże egza
minów do standardów „nowej matury”.
Prorektor S. Biliński uczestniczył w kon
ferencji „Inauguracja 7. Programu Ra
mowego w Małopolsce oraz Fundusze
Strukturalne dla nauki i innowacyjnych
przedsiębiorstw na lata 2007-2013”,
zorganizowanej przez Regionalny Punkt
Kontaktowy Programów Ramowych, dzia
łający przy Centrum Transferu Technologii
Politechniki Krakowskiej. W tym samym
dniu spotkał się z dr. Andrzejem Siemaszką, dyrektorem Krajowego Punktu Kon
taktowego. Podczas spotkania omówione
zostały możliwości zwiększenia udziału
szkół wyższych w projektach fi nansowa
nych z 7. Programu Ramowego.
8 grudnia
Rektor K. Musioł i prorektor W. Pawlik
uczestniczyli w uroczystości otwarcia
zmodernizowanego bloku operacyjnego
w Klinice Urologii CM UJ, kierowanej przez
prof. Zygmunta Dobrowolskiego. Została
też odnowiona elewacja Kliniki, jak również
poddasze, które przeznaczono na cele
dydaktyczne i administracyjne.
11 grudnia
Rektor K. Musioł uczestniczył w spotka
niu zorganizowanym przez prof. Zbignie
wa Chłapa z okazji 25. rocznicy wprowa
dzenia stanu wojennego. Szczególnymi
gośćmi byli: doktor Françoise Parrot
i doktor René Chassaigne, przedstawi
ciele humanitarnej organizacji Médecins
du Monde (MDM) – Lekarze Świata,
która, po ogłoszeniu stanu wojennego
w Polsce, w sposób szczególnie aktywny
i skuteczny mobilizowała społeczeństwo
francuskie do niesienia pomocy (zwłaszcza medycznej), protestu przeciw wpro
wadzeniu stanu wojennego, nawiązania
kontaktów iz utajnionymi strukturami
Solidarności, ze środowiskiem akademi
ckim, lekarskim.

14 grudnia
Rektor K. Musioł powitał uczestników
seminarium pt. Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego na
przykładzie Małopolski w latach 2004-2006,
podczas którego Grażyna Gęsicka - minister
rozwoju regionalnego - wygłosiła odczyt
Podsumowanie realizacji ZPORR w Polsce
ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski,
doświadczenia na przyszłość.
Prorektor W. Miodunka uczestniczył w uro
czystym pożegnaniu przechodzących na
emeryturę pracowników UJ niebędących
nauczycielami akademickimi. Następnie
spotkał się z Hazairinem Pohanem, amba
sadorem Republiki Indonezji, który przyjechał
do Krakowa na zaproszenie Katedry Bliskiego
i Dalekiego Wschodu UJ - organizatora „Dni
Indonezji”. W tym samym dniu prorektor wziął
udział w uroczystym zakończeniu kursu języ
ka polskiego zorganizowanego dla studentów
University of Wisconsin - Stevens Point
w ramach programu Semester Abroad.
15 grudnia
Rektor K Musioł uczestniczył w posiedze
niu Rady Fundacji „Panteon Narodowy
na Skałce” z udziałem Zarządu Polskiej
Akademii Umiejętności i Zarządu Fundacji.
Podczas wspólnego posiedzenia PAU oraz
Zarządu i Rady Fundacji przedstawione zo
stało sprawozdanie z pracy Fundacji, a prof.
Franciszek Ziejka wygłosił wykład pt.: Że
moich kości popiół nie będzie wzgardzony:
O godne uczczenie Jana Kochanowskiego
w Panteonie Narodowym.
15-16 grudnia
Prorektor M. Szewczyk uczestniczyła
w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Akre
dytacyjnej w Ciążeniu. Podczas spotkania
dyskutowano, między innymi nad problema
mi związanymi z budowaniem wewnętrz
nych systemów zapewniania jakości.
17 grudnia
Rektor K Musioł wziął udział w uroczystości
nadania prof. Tadeuszowi Lutemu, Prze
wodniczącemu KRASP, godności doktora
honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu.
18 grudnia
Rektor K. Musioł i prorektor M. Szewczyk
uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym, zor
ganizowanym przez Radę Kół Naukowych
i Samorząd Studentów UJ.
Rektor K. Musioł wraz z prorektorem
P. Tworzewskim uczestniczyli w rozdaniu
dyplomów za udział i pracę w ramach pro
jektu „Opracowanie programów nauczania
do kształcenia na odległość na kierunkach
studiów wyższych – informatyka”.
Prorektor M. Szewczyk uczestniczyła
w spotkaniu, podczas którego podpisana
została umowa pomiędzy Uniwersytetem
Jagiellońskim i Università Degli Studi di
Napoli „L’Orientale”.
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19 grudnia
Prorektor W. Miodunka wziął udział
w spotkaniu z okazji jubileuszu pracy
naukowej prof. Andrzeja Pisowicza,
zorganizowanym przez Instytut Filologii
Orientalnej UJ.
INNE WYDARZENIA:
Fundacja im. Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży
Wiejskiej przyznała stypendia dla:
Anny Wojtyś - z IV r. Wydziału Prawa
i Administracji UJ oraz dla Bogusława
Przywory - z V r. Wydziału Prawa i
Administracji UJ.
Grzegorz Jasiński z Wydziału Matematy
ki i Informatyki UJ (II rok) został finalistą
w małopolskim konkursie Primus Inter
Pares na najlepszego studenta RP
i będzie reprezentować województwo
małopolskie 8 grudnia 2006 r. podczas
finału w Warszawie, gdzie zostanie wy
brany najlepszy student w Polsce.
Wydział I Nauk Społecznych PAN na po
siedzeniu 21 listopada 2006 r. przyznał
pracownikom Uniwersytetu Jagielloń
skiego następujące nagrody naukowe:
• w dziedzinie archeologii Nagrodę im.
Erazma Majewskiego prof. Januszowi
K. Kozłowskiemu za pracę pt. Świat
przed „rewolucją” neolityczną, wyd.
Oficyna Wydawnicza FOGRA, Kraków
2005,
• w dziedzinie orientalistyki dr. Ignace
mu Nasalskiemu za pracę pt.: Die
politische Metapher im Arabischen. Un-
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tersuchungen zu Semiotik und Symbolik
der politischen Sprache am Beispiel
Ägyptens, wyd. Harrassowitz Verlag,
Wiesbaden 2004. Wręczenie nagród
laureatom nastąpiło 5 grudnia 2006 r.
W IV edycji konkursu ogłoszonego przez
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej na najlepsze prace o tematyce
związanej z ochroną własności przemy
słowej zostały nagrodzone następujące
prace z Uniwersytetu Jagiellońskiego:
• nagrodę w kategorii prac habilitacyj
nych otrzymała Elżbieta Wojcieszko-Głuszko za pracę pt. Ochrona prawna
know-how w prawie polskim na tle prawnoporównawczym;
• nagrodę w kategorii prac magisterskich
otrzymali Paulina Szewczyk za pracę pt.
Umowa licencyjna na znak towarowy
i Grzegorz Jarosław Pacek za pracę pt.
Dozwolony użytek chronionych znaków
towarowych w świetle art. 156 ustawy
- Prawo własności przemysłowej.
250 urologów słowackich, niemieckich,
węgierskich a także polskich uczestniczy
ło w corocznym Kongresie Słowackiego
Towarzystwa Urologicznego, który odbył
się w dniach 7-9 czerwca 2006 roku
w Martin na Słowacji. Polskę reprezen
tował Zespół Katedry i Kliniki Urologii
Collegium Medicum Uniwersytetu Ja
giellońskiego. Gospodarze Kongresu:
kierownik Kliniki Urologii w Martin prof.
Jerzy Kliment i prezes Słowackiego To
warzystwa Urologicznego prof. Jan Breza
z Bratysławy w imieniu Słowackiego To
warzystwa Urologicznego za zasługi na

polu integracji urologów słowackich i pol
skich przyznali Honorowe Członkostwo
Słowackiego Towarzystwa Urologicznego
prof. Zygmuntowi Dobrowolskiemu, który
następnie wygłosił wykład zatytułowany
Starzenie się narządów układu moczowe
go i narządów płciowych męskich.
ZMARLI:
Prof. Jadwiga Klimaszewska - eme
rytowany profesor w Instytucie Etnologii
i Antropologii Kulturowej, wieloletni
kierownik Katedry Etnografii Słowian
Wydziału Historycznego UJ. Zmarła 22
października 2006 r.
Prof. Wojciech Widacki - twórca
i wieloletni kierownik Zakładu Systemów
Informacji Geograficznej na Wydziale
Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Zmarł 29
października 2006 r.
Prof. Andrzej Paluch - profesor nad
zwyczajny w Instytucie Socjologii UJ,
dyrektor Instytutu Socjologii UJ w la
tach 1988-1991, prodziekan Wydziału
Filozoficzno-Historycznego w latach
1991-1994. Zmarł 7 listopada 2006 r.
Prof. Anna Krzysztofowicz - emery
towany profesor zwyczajny w Instytucie
Zoologii UJ. Wybitna uczona ciesząca
się uznaniem w kraju i zagranicą, pełniła
wiele ważnych funkcji naukowych i spo
łecznych. Zmarła 16 listopada 2006 r.
Informacje zebrały i opracowały: mgr Lucyna Nycz
i mgr Danuta Turchan-Srokosz, Biuro Rektora UJ.

