
 
Uchwała nr 63/III/2014 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 
z 26 marca 2014 r. 

w sprawie:  zmian w uchwale nr 91/V/2013 z 29 maja 2013 roku w sprawie  ustalenia 
szczegółowych warunków i trybu naboru, w tym limitów przyjęć na pierwszy 
rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego 
stopnia w roku akademickim 2014/2015 

Działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz.U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 138 ust. 1 Statutu 
UJ, w związku z uchwałą nr 91/V/2013 Senatu UJ z 29 maja 2013 roku ustala się, co następuje: 

§ 1 

1. W uchwale nr 91/V/2013 z 29 maja 2013 roku w załączniku nr 2 w części: I1, specjalność 
„neurofizjologia” otrzymuje brzmienie „fizjologia eksperymentalna”; 

2. W uchwale nr 91/V/2013 z 29 maja 2013 roku w załączniku nr 3 dodaje się kryteria 
kwalifikacji oraz limity przyjęć na pierwszy rok następujących studiów w roku akademickim 
2014/2015, prowadzonych przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, 
kierunek europeistyka - MA in European Studies, specjalizacja Unia Europejska/Rządy 
Prawa, przywództwo i demokracja (Konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz Universidade Catolica Portuguesa - program podwójny dyplom) - European 
Studies / Governance, Leadership and Democracy Studies (Consortium of Jagiellonian 
University, Universidade Catolica Portuguesa - double degree programme), stacjonarne 
studia drugiego stopnia, zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 
Zawiesza się nabór oraz anulowaniu ulegają warunki i tryb naboru, w tym limity przyjęć, ustalo-
ne na pierwszy rok następujących studiów w roku akademickim 2014/2015, prowadzonych przez 
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych: 

a) europeistyka, studia pierwszego stopnia, niestacjonarne, 
b) europeistyka, studia drugiego stopnia, niestacjonarne. 

§ 3 
1. Pozostałe postanowienia uchwały 91/V/2013 Senatu UJ z 29 maja 2013 z uwzględnieniem 

zmian wprowadzonych uchwałami 176/XII/2013 z 18 grudnia 2013 roku, 16/I/2014 z 29 
stycznia 2014 roku oraz 37/II/2014 z 26 lutego 2014 roku pozostają bez zmian.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
  


