
 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 17/II/2018 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

 

w sprawie: utworzenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM od roku akademickiego 2018/2019  

stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku organizacja i ekonomika ochrony zdrowia 

 

Na podstawie art. 11, art. 62 ust. 1, art. 169 ust. 2 oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017, poz. 2183, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego 

stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 (Dz. U. 2016, poz. 1594), 

w związku z § 24 pkt 7 i 22 Statutu UJ oraz w związku z  zarządzeniem nr 117 Rektora UJ z 19 grudnia 

2016 r. w sprawie zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim 

stanowi się, co następuje: 

 

§ 1 

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM tworzy się stacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim na kierunku organizacja i ekonomika ochrony zdrowia, od roku akademickiego 

2018/2019. 

 

§ 2 

1. Uchwala się od roku akademickiego 2018/2019 efekty kształcenia dla kierunku organizacja 

i ekonomika ochrony zdrowia  na pierwszym stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim. 

2. Efekty kształcenia dla kierunku organizacja i ekonomika ochrony zdrowia na pierwszym stopniu 

studiów o profilu ogólnoakademickim zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3  

1. Uchwala się kryteria kwalifikacji oraz limity przyjęć na pierwszy rok studiów dla kierunku 

organizacja i ekonomika ochrony zdrowia, w związku z czym w uchwale nr 68/V/2017 Senatu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 maja 2017 roku w załączniku nr 2, dodaje się część O7 

w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Zawiesza się nabór oraz anulowaniu ulegają warunki i tryb naboru, w tym limity przyjęć, ustalone 

na pierwszy rok studiów na kierunek zdrowie publiczne, określone w uchwale nr 68/V/2017 Senatu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 maja 2017 roku w załączniku nr 2, w części O6. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


