30 maja br. w Librarii Collegium Maius
odbyło się dziewiąte w tym roku akademickim posiedzenie Senatu UJ. Obradom
przewodniczył rektor Karol Musioł.
Nominacje na stanowisko profesora zwyczajnego otrzymali:
prof. Wojciech Chełmicki – Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
prof. Adam Dubin – Zakład Biochemii
Analitycznej.
Nominacje na stanowisko profesora nadzwyczajnego:
prof. Wiesław Łasocha – Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki
prof. Marek Skomorowski – Instytut Informatyki.
Senat uczcił pamięć zmarłych:
prof. Andrzeja Radomskiego
prof. Eugenii Zdebskiej
prof. Andrzeja Kapiszewskiego.
Sprawy studenckie referował prorektor
Piotr Tworzowski.
Senat przyjął następujące wnioski:
– Wydziału Filozoficznego w sprawie:
• zamknięcia od roku akad. 2008/2009
specjalności praca socjalna na kierunku
socjologia, niestacjonarne studia I stopnia
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z 13 czerwca 2006
r. w sprawie nazw kierunków studiów),
• zamknięcia od roku akad. 2008/2009 specjalności resocjalizacja na kierunku studiów
pedagogika stacjonarne studia I stopnia,
• utworzenia od roku akad. 2008/2009
kierunku studiów pedagogika specjalna, stacjonarne studia I stopnia, oraz uruchomienia
w jego ramach specjalności resocjalizacja,
• zawieszenia niestacjonarnych (dawne eksternistyczne) studiów II stopnia na kierunku
socjologia od roku akad. 2008/2009,
• zamknięcia od roku akad. 2008/2009 niestacjonarnych (dawne eksternistyczne) studiów
II stopnia na kierunku kulturoznawstwo, spec.
porównawcze studia cywilizacji,
• utworzenia trzysemestralnych studiów
podyplomowych kwalifikacyjnych dla nauczycieli pod nazwą filozofia i podstawy
etyki od roku akad. 2007/2008,
• uruchomienia od roku akad. 2007/2008
dwusemestralnych studiów podyplomowych doskonalących animacja społeczna
oraz 3-semestralnych studiów podyplomowych kwalifikacyjnych praca pedagogiczno-terapeutyczna w placówkach oświatowo-wychowawczych;

152

ALMA MATER

– Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych w sprawie:
• zamknięcia od roku akad. 2008/2009
stacjonarnych studiów I stopnia oraz
niestacjonarnych studiów I stopnia na
kierunku kulturoznawstwo o specjalności
studia bliska i dalekowschodnie,
• uruchomienia od roku akad. 2008/2009
stacjonarnych studiów I stopnia oraz
niestacjonarnych studiów I stopnia na
kierunku kulturoznawstwo o dwóch specjalnościach: studia bliskowschodnie oraz
studia dalekowschodnie,
• zamknięcia od roku akad. 2008/2009
stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo o specjalności
studia bliska i dalekowschodnie,
• uruchomienia od roku akad. 2008/2009
stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo o dwóch specjalnościach: studia bliskowschodnie oraz
studia dalekowschodnie,
• uruchomienia od roku akad. 2008/2009
stacjonarnych studiów I stopnia oraz niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku europeistyka, spec. niemcoznawstwo,
• uruchomienia od roku akad. 2008/2009
stacjonarnych studiów II stopnia oraz
niestacjonarnych studiów II stopnia na
kierunku europeistyka, spec. niemcoznawstwo;
– Wydziału Zarządzania i Komunikacji
Społecznej w sprawie:
• zamknięcia od roku akad. 2008/2009
5-semestralnych studiów II stopnia (dla licencjatów innych kierunków) i powołania
od roku akad. 2008/2009 4-semestralnych
studiów II stopnia (dla licencjatów innych
kierunków) na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
• utworzenia od roku akad. 2008/2009
niestacjonarnych (dotychczasowe zaoczne) studiów II stopnia na kierunku zarządzanie, spec. handel i marketing.
Senat stwierdził zgodność Regulaminu
Samorządu Doktorantów – Towarzystwa
Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
ze Statutem UJ.
Uchwała nr 21/V/2007
Senatu UJ
z 30 maja 2007 r.
w sprawie: kryteriów kwalifikacji
na studia doktoranckie
w roku akademickim 2008/2009
Kryteria kwalifikacji na studia doktoranckie
na poszczególne Wydziały są dostępne na
stronie internetowej www.uj.edu.pl.

Uchwała nr 22/V/2007
Senatu UJ
z 30 maja 2007 r.
w sprawie: przyjęcia następujących kryteriów kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia oraz na jednolite
studia magisterskie w roku akademickim
2008/2009
Kryteria kwalifikacji są dostępne na stronie
www.uj.edu.pl.
Uchwała nr 23/V/2007
Senatu UJ z 30 maja 2007 r.
w sprawie: korekty Zasad przyjmowania
na I rok studiów laureatów i finalistów
olimpiad stopnia centralnego oraz uczestników konkursów przedmiotowych w latach
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 (uchwalonych uchwałami Senatu UJ 25. 05. 2005 r.
oraz 16. 11. 2005 r.) w zakresie uczestników
konkursów przedmiotowych
Informacje o olimpiadach dających kandydatom prawo (po uzyskaniu świadectwa
dojrzałości) przyjęcia na studia z pominięciem
postępowania kwalifikacyjnego można znaleźć na stronie www.uj.edu.pl lub uzyskać
w poszczególnych sekretariatach.
* Po zapoznaniu się z uchwałą Rady Wydziału
Historycznego z 20 października 2006 r., jak
również po wysłuchaniu recenzji prof. Doroty
Simonides i prof. Stanisława Rodzińskiego,
popartych uchwałami Senatu Uniwersytetu
Opolskiego i Senatu Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, Senat UJ postanowił przyznać
godność doktora honoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego Lonnie Glaser.
Senat przyjął wnioski o rozpisanie konkursów
na stanowisko:
* profesora zwyczajnego:
– w Instytucie Fizyki Wydziału Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej (dwa
konkursy),
– w Instytucie Sztuk Audiowizualnych
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
– w Instytucie Amerykanistyki i Studiów
Polonijnych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
– w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Katedry
Ortopedii Wydziału Lekarskiego;
* profesora nadzwyczajnego:
– w Katedrze Prawa Rzymskiego Wydziału
Prawa i Administracji,
– w Instytucie Filozofii Wydziału Filozoficznego,
– w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki i Informatyki,

– w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Zarządzania i Komunikacji
Społecznej,
– na Wydziale Ochrony Zdrowia,
– w Zakładzie Astronomii Gwiazdowej i Pozagalaktycznej Obserwatorium Astronomicznego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej.
Prorektor P. Tworzewski przedstawił prezentację audiowizualną wstępnej wersji Programu
Rozwoju UJ 2007 wraz z prośbą o przesyłanie
uwag do 15 czerwca br.
Uchwała nr 24/V/2007
Senatu UJ z 30 maja 2007 r.
w sprawie: uzupełnienia ujemnego salda na
koncie Małopolskiego Funduszu im. Stanisława Pigonia do kwoty 0,00 złotych
oraz zamknięcia Funduszu
31 lipca 2007 r.

4. Strata netto Collegium Medicum – 1 809
270,16 zł.
Równocześnie Senat UJ zatwierdza proponowany przez Kwestora UJ podział wyniku
finansowego za rok 2006 r.:
1) Zysk UJ – przeznacza się na powiększenie
Funduszu Zasadniczego Uczelni,
2) Strata RZD „Łazy” – zostanie pokryta
z Funduszu Zasadniczego RZD.
3) Zysk Ośrodka Konferencyjnego „Pod
Berłami” – zostanie przekazany na Fundusz
Zasadniczy UJ,
4) Strata Collegium Medicum – zostanie pokryta z Funduszu Zasadniczego Collegium
Medicum.
Uchwała nr 26/V/2007
Senatu UJ z 30 maja 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania planu rzeczowo-finansowego
UJ za 2006 r.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraził
zgodę na pokrycie brakującej kwoty na koncie Małopolskiego Funduszu im. Stanisława
Pigonia ze środków pozabudżetowych UJ
oraz likwidację Funduszu z dniem 31 lipca
2007 r.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zatwierdza
sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
za 2006 r.

Małopolski Fundusz im. Stanisława Pigonia
utworzony został Zarządzeniem Rektora UJ
nr 39 z 1 września 2000 r. na podstawie
§ 120 Statutu UJ oraz Uchwały Senatu UJ
z 28 czerwca 2000 r.

Uchwała nr 27/V/2007
Senatu UJ z 30 maja 2007 r.
w sprawie, zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania planu rzeczowo-finansowego
CM UJ za 2006 r.

Uchwała nr 25/V/2007
Senatu UJ
z 30 maja 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
finansowego UJ za 2006 r.

Senat zatwierdza sprawozdanie z wykonania
planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum za 2006 r.

Działając na podstawie § 133 Statutu UJ, Senat UJ przyjmuje i zatwierdza przedstawione
przez Kwestora UJ łączne sprawozdanie
finansowe Uniwersytetu Jagiellońskiego za
rok 2006, na które składa się:
1. Zbiorczy bilans na 31.12.2006 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą:
1 524 439 134,70 zł.
2. Zbiorczy rachunek zysków i strat za okres
1.01.2006 r. – 31.12.2006 r. wykazujący zysk
netto w kwocie: 5 766 856,83 zł.
3. Zbiorcze zestawienie zmian w kapitale
własnym na 31.12.2006 r., wykazujące
wzrost kapitału o kwotę: 287 100 018,83 zł.
4. Zbiorczy rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2006 r. – 31.12.2006
r., wykazujący wzrost środków pieniężnych
o kwotę: 19 538 439,18 zł.
Na zysk netto w kwocie: 5 766 856,83 zł
składa się:
1. Zysk netto UJ 7 577 352,46 zł,
2. Strata netto RZD „Łazy” – 9 022,25 zł,
3. Zysk netto Ośrodka Konferencyjnego „Pod
Berłami” 7 796,78 zł,

Senat zatwierdził Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2006.
Uchwała nr 28/V/2007
Senatu UJ z 30 maja 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2007 r.
Senat zatwierdził plan rzeczowo-finansowy
na 2007 r.
Uchwała nr 29/V/2007
Senatu UJ
z 30 maja 2007 r.
w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad
obliczania godzin dydaktycznych
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając
na podstawie art. 62 i art. 130 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
ustala, co następuje:
§1
1. Ustala się wymiar pensum dydaktycznego
dla poszczególnych stanowisk w następującej wysokości:

• pracownicy samodzielni:
profesor, doktor habilitowany – 180
godzin
• adiunkt, asystent – 210 godzin
• asystent w pierwszym roku zatrudnienia
– 180 godzin
• asystent (absolwent Wydziału Lekarskiego bez Oddziału Stomatologicznego
oraz kierunku fizjoterapia na Wydziale
Ochrony Zdrowia) w pierwszym roku
zatrudnienia odbywający staż kliniczny
– 120 godzin
• wykładowca, starszy wykładowca – 360
godzin
• lektor, instruktor – 540 godzin
• lektor, instruktor w pierwszym roku
zatrudnienia – 510 godzin
• lektor obcokrajowiec – 360 do 540
godzin
2. Wymiar praktyk dydaktycznych dla
doktorantów w formie prowadzenia zajęć
bądź uczestniczenia w ich prowadzeniu
– określony w programach studiów doktoranckich (decyzje w tej sprawie podejmuje
Rada Wydziału) – do 90 godzin rocznie
§2
1. Ustala się następujące zasady obniżania
pensum dydaktycznego:
a) z tytułu wieku – dla profesorów, docentów, doktorów habilitowanych:
• po 65 roku życia (dla osób niemających
dodatkowego zatrudnienia) – nie więcej
niż o 60 godzin
b) z tytułu pełnienia funkcji:
• rektor – nie więcej niż o 120 godzin
• prorektor – o 90 godzin
• dziekan – o 90 godzin
• pełnomocnik rektora ds. Collegium
Medium – o 90 godzin
• prodziekan – o 60 godzin
• dyrektor instytutu – o 60 godzin
• z-ca dyrektora instytutu – o 60 godzin
• dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, dyrektor Muzeum UJ, dyrektor Ogrodu Botanicznego, dyrektor Archiwum, kierownik
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
– o 60 godzin
• kierownik Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań
Strukturalnych – o 45 godzin
• członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej – o 90 godzin
• członek Rady Głównej Szkolnictwa
Wyższego – o 90 godzin
• zniżkę pensum można także przyznać
nauczycielowi akademickiemu, który
pełni inną funkcję (na uczelni lub poza
uczelnią), jeśli ma ona istotne znaczenie
dla Uniwersytetu i wymaga znacznego
nakładu pracy, zniżka z tego tytułu nie
powinna przekraczać – 60 godzin.
2. Wszystkie zniżki udzielane są przez
rektora na wniosek zainteresowanego,
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po zaopiniowaniu przez Dziekana. Zniżki
są udzielane wyłącznie na okres jednego
(danego) roku akademickiego.
3. Zniżki przysługują wyłącznie pracownikom
zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu
pracy.
4. Pracownikowi przysługuje zniżka tylko
z jednego tytułu.
5. Korzystający ze zniżki godzin otrzymuje
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
§3
Ustala się następujące zasady rozliczania
pensum dydaktycznego:
1. Obowiązkiem nauczyciela akademickiego
jest pełne wykonanie ustalonego dla niego,
w myśl § 1 i § 2, pensum dydaktycznego podanego w godzinach obliczeniowych.
2. Co najmniej 2/3 pensum należy wykonać
w formie zajęć dydaktycznych (bez użycia
przeliczników) z wyłączeniem punktu 3b
w § 3.
3. Za 1 godzinę zajęć dydaktycznych (45
minut) nauczycielowi akademickiemu zalicza
się do pensum wykonanie 1 godziny obliczeniowej poza następującymi przypadkami:
a) 1 godzina zajęć dydaktycznych prowadzonych w soboty, niedziele i święta stanowi
2 godziny obliczeniowe. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan,
b) 1 godzina zajęć prowadzonych na studiach
stacjonarnych w języku obcym może stanowić do 2,5 godziny obliczeniowej, z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez nauczycieli
języków obcych, zajęć na neofilologiach prowadzonych na podstawie umów cywilnoprawnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje
Dziekan Wydziału,
c) zajęcia w językach obcych prowadzone na studiach płatnych są obliczane bez
użycia przelicznika – jedna godzina zajęć
dydaktycznych odpowiada jednej godzinie
obliczeniowej.
d) w Collegium Medicum 1 godzina zajęć
przy sekcjach zwłok stanowi 2 godziny obliczeniowe,
4. Nauczycielowi akademickiemu sprawującemu opiekę nad kołem naukowym studentów
zalicza się z tego tytułu 10 godzin obliczeniowych rocznie.
5. Nauczycielowi akademickiemu sprawującemu opiekę nad:
a) stażystą odbywającym staż podyplomowy
zalicza się 10 godzin obliczeniowych rocznie
(o ile nie jest to opłacone z innego źródła),
b) stażystą odbywającym staż specjalizacyjny
w Collegium Medicum zalicza się 15 godzin
obliczeniowych rocznie (o ile nie jest to opłacone z innego źródła),
c) stażystą obcokrajowcem zalicza się 10
godzin rocznie (o ile nie jest to opłacone
z innego źródła).
6. Asystent odbywający staż kliniczny w pierwszym roku zatrudnienia może wykonywać
pensum dydaktyczne jako współprowadzący

154

ALMA MATER

zajęcia w zakładach teoretycznych lub klinikach, w których odbywa się staż kliniczny.
Obowiązki te stanowią podstawę zaliczenia
do 120 godzin obliczeniowych.
7. Nauczycielowi akademickiemu sprawującemu opiekę nad studentami studiującymi
według indywidualnego programu studiów
oraz doktorantami zalicza się do pensum do
10 godzin obliczeniowych rocznie za każdego
studenta lub doktoranta. Jednemu nauczycielowi można zaliczyć nie więcej niż 6 studentów (doktorantów). Decyzję w tej sprawie
podejmuje Dziekan przed rozpoczęciem roku
akademickiego.
8. Za opiekę nad pracą magisterską wykonaną
na studiach niestacjonarnych (eksternistycznych) oraz za przeprowadzenie egzaminu
magisterskiego, nauczycielowi akademickiemu
można zaliczyć do pensum do 15 godzin obliczeniowych, natomiast za pracę licencjacką
– do 10 godzin obliczeniowych rocznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan.
8. Za opiekę nad pracą magisterską wykonywaną na studiach niestacjonarnych
(zaocznych i wieczorowych) poza pensum
można zaliczyć do 3 godzin obliczeniowych,
za pracę licencjacką – do 1.5 godziny obliczeniowej; za recenzję pracy magisterskiej
wykonanej na studiach zaocznych i wieczorowych można zaliczyć do 1 godziny
obliczeniowej, zaś za recenzję pracy licencjackiej – do 0,5 godziny. Decyzję w tej
sprawie podejmuje Dziekan.
9. Nauczycielowi akademickiemu można
zaliczyć do pensum do 15 godzin za opiekę
nad pracą magisterską wykonywaną w laboratorium (np. chemicznym, biologicznym,
fizycznym).
Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan
przed rozpoczęciem roku akademickiego.
10. Za konsultacje przedegzaminacyjne oraz
za przeprowadzenie egzaminu przedmiotowego na studiach eksternistycznych nauczycielowi akademickiemu można zaliczyć do
pensum do 5 godzin obliczeniowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan.
11. Za zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń terenowych, których wymiar został
określony w programie studiów liczbą godzin
obowiązujących studenta, nauczycielowi
akademickiemu zalicza się do pensum tę
liczbę godzin.
12.
a) nauczycielowi akademickiemu przeprowadzającemu konsultacje zakończone egzaminem doktorskim z dyscypliny dodatkowej zalicza się do pensum 3 godziny obliczeniowe
za każdy przeprowadzony egzamin,
b) nauczycielowi akademickiemu przeprowadzającemu konsultacje zakończone egzaminem doktorskim z języka obcego nowożytnego
zalicza się do pensum 1 godzinę obliczeniową
za każdy przeprowadzony egzamin.
Nie dotyczy to egzaminów z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy
doktorskiej.

13. Nauczycielowi akademickiemu można
zaliczyć do pensum nie więcej niż połowę
liczby godzin zajęć prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych w ramach opieki
sprawowanej przez Uniwersytet Jagielloński.
Zajęcia zaliczone do pensum nie mogą być
finansowane z innych źródeł. Decyzję w tej
sprawie podejmuje Dziekan.
Uchwała nr 30/V/2007
Senatu UJ z 30 maja 2007 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu o stypendia
z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego
dla Olimpijczyków na rok akademicki
2007/2008
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraża
zgodę na ogłoszenie konkursu o stypendia
z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego
dla Olimpijczyków na rok akademicki
2007/2008. Stypendia te finansowane są
z zysku uczelni za rok poprzedzający przyznanie stypendium, zgodnie z Regulaminem
Funduszu § 11 ust. 2.
Senat przyjął Regulamin Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informacje dotyczące Regulaminu można uzyskać we
Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Następnie Senat przyjął wnioski w sprawie:
– zwiększenia wysokości Nagrody Rektora
„Laur Jagielloński” z 15 000 zł do 20 000 zł.
Rektor K. Musioł poinformował, iż tegorocznymi laureatami zostali prof. Czesław Jura
i prof. Kalina Kawecka-Jaszcz, oraz zaapelował do dziekanów o zgłaszanie w przyszłości
kandydatów do tej nagrody,
– utworzenia stanowiska drugiego zastępcy
dyrektora Instytutu Socjologii,
– umieszczenia tablicy pamiątkowej na
elewacji budynku Instytutu Stomatologii
Wydziału Lekarskiego, upamiętniającej
lokalizację w tym budynku Wyższej Szkoły
Oficerskiej Wojsk Chemicznych, proponując
następujący tekst:
W tym budynku w latach 1954–1990 mieściła
się Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Chemicznych. W jej murach kształciła się kadra dowódczo-techniczna dla potrzeb sił zbrojnych
Polski. W podziękowaniu za trud dydaktyczny
i wychowawczy kadrze i pracownikom cywilnym oraz społeczeństwu miasta Krakowa
Absolwenci Chemicy
Tablica ufundowana przez Stowarzyszenie
Chemików Wojskowych Polski
9 czerwca 2007 roku
Rektor K. Musioł zaproponował utworzenie
Stypendium im. Stanisława Pyjasa, aby uczcić
pamięć studentów i tych, którzy walczyli
o prawdę, oddając własne życie.
Na podstawie protokołu przygotowanego przez
Lucynę Nycz opracowała Zofia Ciećkiewicz

