
Uchwała nr 45/2018/2019 
Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie 

z dnia 28 maja 2019 r. 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2  w zw. z art. 28  ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w zw. 
z art. 215 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) oraz w  zw. z §5 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) i art. 23 §1 Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie, Senat Akademii Ignatianum w Krakowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Uchwala się Regulamin studiów podyplomowych Akademii Ignatianum w Krakowie, 

stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 
 

§ 2.  

Traci moc Regulamin studiów podyplomowych Akademii Ignatianum w Krakowie 
uchwalony przez Senat Akademii Ignatianum w Krakowie uchwałą nr 14/2010/2011 z dnia 18 maja 
2011 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 34/2014/2015 Senatu Akademii Ignatianum 
w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów Podyplomowych 
w Akademii Ignatianum w Krakowie. 

 
§ 3.    

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.  
 

 

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

 

 

Załącznik: 

- Regulamin studiów podyplomowych Akademii Ignatianum w Krakowie. 

Kraków, dnia 28 maja 2019 r. 


