Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 41/2021/2022 Rektora AIK z dnia 7 kwietnia 2022 r.
Opłata rekrutacyjna
Ustala się następującą opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego i drugiego
stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2022/2023, zwaną dalej opłatą
rekrutacyjną, wnoszoną przez kandydatów:
1. Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi
85 zł.
2. Kandydaci na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie, którzy ubiegają się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek prowadzony
w Akademii Ignatianum w Krakowie wnoszą opłatę rekrutacyjną odrębnie dla każdego
zgłoszenia.
3. Opłaty rekrutacyjne, o których mowa w punkcie 1 i 2 wpłacane są według terminarza rekrutacji
na studia w roku akademickim 2022/2023.
4. Dane do przelewu zostaną podane kandydatom po dokonaniu rejestracji na studia w systemie
rekrutacyjnym IRK.
5. Kandydat jest obowiązany do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej najpóźniej w ostatnim dniu
rejestracji na studia.
6. W przypadku płatności dokonywanej w ostatnich trzech dniach rejestracji, należy przesłać za
pośrednictwem systemu rekrutacyjnego IRK potwierdzenie dokonania przelewu, który będzie
posiadał następujące informacje:
a) Numer rachunku z którego dokonano przelew za opłatę rekrutacyjną,
b) Imię i Nazwisko właściciela rachunku bankowego,
c) Data dokonania przelewu/operacji,
d) Numer rachunku Akademii Ignatianum w Krakowie na który przelewa się opłatę
rekrutacyjną,
e) Tytuł przelewu/operacji,
f) Kwota przelewu/operacji.
7. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzyjęcia na studia, rezygnacji z
podjęcia studiów, nie przesłania potwierdzenia przelewu w przypadku z punktu 6 lub błędnej
rejestracji na studia.
8. W przypadku nieuruchomienia danego kierunku lub/i formy studiów w Akademii Ignatianum
w Krakowie z powodu zebrania się zbyt małej liczby kandydatów, wniesiona przez kandydata
na studia opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi lub w ramach tej opłaty kandydat może ubiegać
się o przyjęcie na inny kierunek, na którym limit przyjęć nie został wyczerpany.
9. Opłata rekrutacyjna może zostać również zwrócona w przypadku:
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a) Rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w systemie IRK przed
zakończeniem rejestracji,
b) Wniesienie jej po terminie, co skutkowało niedopuszczeniem kandydata do
postępowania kwalifikacyjnego.
10. Opłata rekrutacyjna zostanie zwrócona w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany
przez kandydata na studia w podaniu o zwrot opłaty rekrutacyjnej, którego wzór stanowi
załącznik do niniejszego zarządzenia.
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