
   

 

Uchwała nr 90/VI/2017 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie: uzupełnienia efektów kształcenia dla kierunków studiów: Ecology and 

Evolution na drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim; European Studies 

na pierwszym stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim; International Relations 

and Area Studies na pierwszym stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. 2016, poz. 1842, z późn. zm.), w związku z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia 

studiów (Dz. U. 2016, poz. 1596) oraz w związku z § 24 pkt 22 Statutu UJ stanowi się, co 

następuje:  

§ 1 

W załączniku do uchwały nr 7/I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 

2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ stacjonarnych studiów 

drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów Ecology and Evolution, 

od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku 

studiów Ecology and Evolution na drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od 

roku akademickiego 2013/2014, dodaje się opis efektów kształcenia w języku polskim. 

§ 2 

W załączniku do uchwały nr 75/VI/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 

czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych 

i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na 

kierunku studiów European Studies o specjalności European Politics and Society in a Global 

Context, od roku akademickiego 2017/2018 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego 

kierunku studiów, dodaje się opis efektów kształcenia w języku polskim. 

§ 3 

W załączniku do uchwały nr 76/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 

czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych 

i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na profilu ogólnoakademickim 

na kierunku studiów International Relations and Area Studies, od roku akademickiego 

2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów International 

Relations and Area Studies na pierwszym stopniu studiów na profilu ogólnoakademickim, od 

roku akademickiego 2013/2014, dodaje się opis efektów kształcenia w języku polskim. 

 

 



§ 4 

1. Opis efektów kształcenia, o którym mowa w § 1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

2. Opis efektów kształcenia, o którym mowa w § 2, zawiera załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

3. Opis efektów kształcenia, o którym mowa w § 3, zawiera załącznik nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


