
Zarządzenie nr 7/2018/2019 

Dziekana Wydziału Pedagogicznego 

Akademii Ignatianum w Krakowie  

z dnia 18 stycznia 2019 roku 
 

w sprawie zmiany składu: Kierunkowego Zespołu Programowego i Kierunkowego Zespołu  

Jakości Kształcenia dla studiów III stopnia doktoranckich prowadzonych w dyscyplinach naukowych:  

pedagogika oraz nauki o polityce 
 

Na podstawie: art. II ust. 6, ust. 7 Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii 

Ignatianum w Krakowie, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 7/2016/2017 Senatu Akademickiego Ignatianum 

w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 roku oraz art. 13 § 3 i § 4 Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie 

zatwierdzonego przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej Dekretem nr N. 1260/2000 z dnia 3 maja 2010 roku  

w sprawie uprawomocnienia i zatwierdzenia Statutu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”  

w Krakowie (od 1.10.2011 r. Akademii Ignatianum w Krakowie) zarządzam, co następuje: 
 

        §1 

Dokonuje się zmiany w Kierunkowym Zespole Programowym i Kierunkowym Zespole Jakości Kształcenia dla 

studiów III stopnia doktoranckich prowadzonych w dyscyplinach naukowych: pedagogika oraz nauki o polityce, 

które zostały powołane Zarządzeniem nr 10/2016/2017 Dziekana Wydziału Pedagogicznego z dnia 20 lutego 2017 

roku w sprawie powołania: Kierunkowego Zespołu Programowego i Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia 

dla studiów III stopnia doktoranckich prowadzonych w dyscyplinach naukowych: pedagogika oraz nauki  

o polityce, zmienione Zarządzeniem nr 6/2017/2018 Dziekana Wydziału Pedagogicznego z dnia 14 listopada 2017 

roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2016/2017 Dziekana Wydziału Pedagogicznego z dnia 20 lutego 2017 

roku w sprawie powołania Kierunkowego Zespołu Programowego i Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia 

dla studiów III stopnia doktoranckich prowadzonych w dyscyplinach naukowych: pedagogika oraz nauki  

o polityce. 
§2 

1. Do Kierunkowego Zespołu Programowego dla studiów III stopnia doktoranckich   

prowadzonych w dyscyplinach naukowych: pedagogika oraz nauki o polityce w miejsce sekretarza: 

dr Edyty Pindel powołuję dr Annę Błasiak. 

2. Uwzględniając zmianę wskazaną w §2 skład Kierunkowego Zespołu Programowego dla studiów III stopnia 

doktoranckich prowadzonych w dyscyplinach naukowych: pedagogika oraz nauki o polityce przedstawia się 

następująco: 
 

 prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łabędź – przewodniczący  

 dr hab. Wojciech Buchner prof. AIK 

 dr hab. Anna Walulik CSFN prof. AIK 

 dr hab. Klaudia Węc prof. AIK 

 dr Anna Błasiak – sekretarz 

 przedstawiciel doktorantów wskazany przez Samorząd Doktorantów AIK 
 

          §3 

1. Do Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla studiów III stopnia doktoranckich   

prowadzonych w dyscyplinach naukowych: pedagogika oraz nauki o polityce w miejsce sekretarza:  

dr Aleksandry Pohl powołuję dr Agnieszkę Puszkow-Bańkę. 

2. Uwzględniając zmianę wskazaną w §3 skład Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla studiów III 

stopnia doktoranckich prowadzonych w dyscyplinach naukowych: pedagogika oraz nauki o polityce 

przedstawia się następująco: 
 

 prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łabędź –  przewodniczący  

 dr hab. Jolanta Karbowniczek prof. AIK 

 dr hab. Mirosław Lakomy prof. AIK  

 dr hab. Klaudia Węc prof. AIK 

 dr hab. Artur Wołek prof. AIK 

 dr hab. Bogdan Stańkowski SDB 

 dr Agnieszka Puszkow-Bańka – sekretarz 

 przedstawiciel doktorantów wskazany przez Samorząd Doktorantów AIK 
 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 Dr Krzysztof Biel SJ  

Dziekan Wydziału Pedagogicznego  

Akademii Ignatianum w Krakowie 

Kraków, dnia 18 stycznia 2019 roku 

 

 


