Uchwała nr 93/IX/2016
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 28 września 2016 roku

w sprawie:

zmiany
regulaminów
niektórych
jednostek
pozawydziałowych
i międzywydziałowych oraz zmiany Regulaminu Centrum Rozwoju
Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na podstawie § 67 ust. 2 i § 79 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz art. 86 ust. 5
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572,
z późn. zm.) w zw. z § 9 ust. 1 Regulaminu Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych
Uniwersytetu Jagiellońskiego Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwala, co następuje:
§1
W Regulaminie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego,
przyjętym uchwałą nr 132/IX/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 września
2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2
Nadzór nad działalnością Studium sprawuje Prorektor UJ ds. rozwoju.”;
2) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) realizacja zatwierdzonego przez Prorektora UJ ds. rozwoju ramowego programu
kultury fizycznej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych z wychowania
fizycznego;”;
3) w § 5:
a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Powołanie Kierownika Studium następuje po zakwalifikowaniu w drodze
konkursu, którego kryteria określa Prorektor UJ ds. rozwoju.”,
b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przedkłada Prorektorowi UJ ds. rozwoju roczne sprawozdanie z działalności
Studium;”;
4) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zakres obowiązków i uprawnień zastępców kierownika określa Kierownik Studium
w porozumieniu z Prorektorem UJ ds. rozwoju.”;
5) w § 7:
a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) czterej pracownicy innych jednostek organizacyjnych UJ wskazani przez
Rektora UJ lub Prorektora UJ ds. rozwoju.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Członków Rady Studium powołuje Rektor UJ na wniosek Prorektora UJ
ds. rozwoju.”,
c) w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Rektora UJ lub Prorektora UJ
ds. rozwoju;”.

§2
W Regulaminie Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przyjętym uchwałą
nr 83/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku (z późn. zm.),
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku (JUTW) jest pozawydziałową jednostką
organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego, podporządkowaną Prorektorowi UJ ds.
rozwoju.”;
2) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Kierownik JUTW;”;
3) w § 5 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) Kierownik JUTW – jako przewodniczący;
2) pracownicy naukowo-dydaktyczni powołani przez Prorektora UJ ds. rozwoju
w liczbie nie większej niż 5 osób;”;
4) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierownika JUTW powołuje Rektor UJ na wniosek Prorektora UJ ds. rozwoju,
po zasięgnięciu opinii Rady Naukowo-Programowej.”,
b) w ust. 2:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„2. Kierownik JUTW:”,
– pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) przedkłada Prorektorowi UJ ds. rozwoju, zaopiniowane przez Radę
Naukowo-Programową, roczne sprawozdanie z działalności JUTW;”;
5) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uczestnicy JUTW mają prawo do organizowania samodzielnych form pracy
za zgodą Kierownika JUTW i pod jego nadzorem.”;
6) § 7a otrzymuje brzmienie:
„§ 7a
Rektor UJ, na wniosek Prorektora UJ ds. rozwoju, ustala w drodze zarządzenia Zasady
Kształcenia w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.”.
§3
W Regulaminie Centrum Zdalnego Nauczania, przyjętym uchwałą nr 61/XI/2007 Senatu
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 listopada 2007 roku, wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1
Centrum Zdalnego Nauczania, zwane dalej „CZN”, jest pozawydziałową jednostką
organizacyjną działalności podstawowej UJ podporządkowaną Prorektorowi UJ
ds. dydaktyki.”;
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierownika CZN powołuje i odwołuje Rektor UJ na wniosek Prorektora UJ
ds. dydaktyki.”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4
1. Szczegółowy zakres obowiązków kierownika CZN poprzez zakres czynności
określa Prorektor UJ ds. dydaktyki.
2. Zakres obowiązków pozostałych osób zatrudnionych w CZN określa kierownik,
a zatwierdza Prorektor UJ ds. dydaktyki.”.
§4
W Regulaminie Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
zatwierdzonym uchwałą nr 24/II/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 lutego
2012 roku (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych jest jednostką organizacyjną
podporządkowaną Prorektorowi UJ ds. dydaktyki.”;
2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Radę powołuje Rektor UJ na wniosek Prorektora UJ ds. dydaktyki, spośród
pracowników Uczelni na czas kadencji organów uczelni.”;
3) w § 6:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dyrektora powołuje Rektor UJ na wniosek Prorektora UJ ds. dydaktyki, po
zasięgnięciu opinii Senatu UJ, spośród kandydatów przedstawionych przez
Radę.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dyrektora i Zastępcę Dyrektora odwołuje Rektor UJ z własnej inicjatywy lub na
wniosek Prorektora UJ ds. dydaktyki, po zasięgnięciu opinii Rady.”.

§5
W uchwale nr 83/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie przekształcenia Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przyjęcia
Regulaminu Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1 wyrazy „Prorektorowi UJ ds. dydaktyki” zastępuje się wyrazami
„Prorektorowi UJ ds. rozwoju”,
b) w ust. 2 wyrazy „50 rok życia” zastępuje się wyrazami „60. rok życia”;
2) uchyla się § 3.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

