
Zarządzenie nr 72/2019/2020 
Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie 

z dnia 20 lutego 2020 r.  
w sprawie zniesienia kierunków studiów prowadzonych w Filii w Mysłowicach Akademii 

Ignatianum w Krakowie. 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), na podstawie art. 12 ust. 9 Statutu Akademii 
Ignatianum w Krakowie zatwierdzonego uchwałą nr 76/2018/2019 z dnia 30 września2019 r. 
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Akademii Ignatianum w Krakowie zatwierdzonym 
Uchwałą nr 35/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2019 
r. oraz na podstawie Uchwały nr 24/2017/2018 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie 
z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie likwidacji Wydziału 
Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum 
w Krakowie, w związku z art. 82 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz Uchwałą nr 35/2017/2018 Senatu 
Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

1. W związku z zapewnieniem studentom możliwości kontynuowania studiów od roku 
akademickiego 2019/2020 na tym samym poziomie oraz takim samym kierunku 
studiów na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie,  
z dniem 30 września 2019 r. znosi się następujące kierunki studiów: 
1) Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, 
2) Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym, 
3) Filologia angielska, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym,  
prowadzone w Filii w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie (do 30 września 
2018 r. Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii 
Ignatianum w Krakowie). 
 

2. Z dniem 30 września 2019 r. znosi się kierunki studiów, na których od dnia wydania 

pozwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie rozpoczęto kształcenia: 

1) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia pierwszego stopnia o profilu 
praktycznym, 

2) Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym. 
 

§ 2  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

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

 
 
Kraków, 20 lutego 2020 r. 
 


