
Uchwała nr 14/2018/2019 
Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie 

z dnia 5 marca 2019 r. 
 
W sprawie: utworzenia na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie 
stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich o profilu 
ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz określenia 
opisu zakładanych efektów kształcenia dla tego kierunku studiów. 
 
Działając na podstawie art. 67 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. poz. 1668) i art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ. U. poz. 1669),  w zw. z art. 12 § 1 ust. 3 
Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie, w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861), w 
zw. z § 6 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu 
Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół 
Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, 
oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez 
te szkoły wyższe, podpisanej w Warszawie dnia 1 lipca 1999 r. (załącznik do obwieszczenia 
Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r. o wykonaniu Konkordatu między Stolicą 
Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, Dz. U. Nr 63, poz. 727), Senat Akademii Ignatianum w 
Krakowie uchwala, co następuje: 

§1 
1. Tworzy się na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie studia o 

profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 
od roku akademickiego 2019/2020. 

2. Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będą prowadzone 
jako: 

a. poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie, 
b. profil kształcenia: profil ogólnoakademicki, 
c. forma: stacjonarne i niestacjonarne. 

3. Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie, 
profil ogólnoakademicki, o którym mowa w §1 ust. 1 i 2 przyporządkowuje się do 
obszaru nauk społecznych. 

 
§2 

1. Określa się zakładane efekty uczenia się dla kierunku studiów Pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna, jednolite studiów magisterskie o profilu ogólnoakademickim, od 
roku akademickiego 2018/2019. 

2. Efekty uczenia się , o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 
3. Efekty kształcenia o których mowa w §1, ust. 1 i 2 odnoszą się do dziedziny nauk 

społecznych, dyscypliny naukowe: pedagogika i psychologia.  
 

§3 
Uruchomienie studiów, o których mowa w § 1, nastąpi po uzyskaniu przez Wydział 
Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie uprawnienia do prowadzenia tych studiów,  
w drodze decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 



 
§ 4 

Senat Akademii Ignatianum w Krakowie zobowiązuje Rektora Akademii Ignatianum  
w Krakowie do złożenia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosku o wydanie decyzji 
nadającej Wydziałowi Pedagogicznemu uprawnienia do prowadzenia studiów w ramach 
kierunku, o którym mowa w § 1. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ 
Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
 
- Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia 
magisterskie o profilu ogólnoakademickim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraków, dnia 5 marca 2019 r. 


