
Zarządzenie nr 69/2018/2019  
Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z 

dnia 3 lipca 2019 r.  
w sprawie zatwierdzenia Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia 

rekrutacji na studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 w 
semestrze zimowym w Akademii Ignatianum w Krakowie.  

 
 
Na mocy posiadanej władzy rektorskiej (Statut Akademii Ignatianum w Krakowie, Rozdz. III, 
art. 8, §3 i §4) zarządza się co następuje:  

  
 

§ 1.  
Zatwierdza się Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia 
podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 w semestrze zimowym w 
Akademii Ignatianum w Krakowie. 

 
§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ  

  Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie  
  

 
 
 
 
Załącznik:  
-Warunki,  tryb  oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia podyplomowe 
rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 w semestrze zimowym w Akademii 
Ignatianum w Krakowie.  
  
Kraków, dnia 3 lipca 2019 r. 



Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia podyplomowe 
rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 w semestrze zimowym w Akademii 
Ignatianum w Krakowie, stanowiące załącznik do Zarządzenia nr 69/2018/2019 Rektora 
Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 lipca 2019 r.  
 

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA 
STUDIA PODYPLOMOWE ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

W SEMESTRZE ZIMOWYM W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE 
 

DZIAŁ I  
Warunki rekrutacji na studia podyplomowe w Akademii Ignatianum w Krakowie   

  
1. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzone w Akademii Ignatianum w Krakowie 

obejmuje: rejestrację kandydata, złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów oraz 
rozstrzygnięcie w sprawie przyjęcia na studia. 

2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie 
warunków:  
1) Ukończenie i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów wyższych I stopnia,  

II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; 
2) Spełnienie ustalonych wymogów formalnych dla określonych studiów wynikających  

z programów kształcenia na studiach podyplomowych, każdorazowo wskazanych  
w wymaganiach wstępnych na dane studia podyplomowe. 

3) Zarejestrowanie w systemie rekrutacyjnym; 
4) Złożenie dokumentów w formie papierowej;  
5) Udział w rozmowie kwalifikacyjnej, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunek 

Logopedia. 
3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 

z wyłączeniem rekrutacji na kierunek Logopedia zgodnie z pkt 4. 
4. O przyjęcie na studia na kierunku Logopedia, decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej 

przeprowadzonej z kandydatem. Celem rozmowy jest diagnoza wymowy kandydata.  
5. Cudzoziemców obowiązują te same zasady, co ogół kandydatów oraz wymagania stawiane 

w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce.  
6. Rozstrzygnięcie w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Dziekan danego Wydziału Akademii 

Ignatianum w Krakowie, w ramach którego prowadzone są studia podyplomowe.  
 

DZIAŁ II  
Tryb rekrutacji na studia podyplomowe w Akademii Ignatianum w Krakowie  

 
1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany do zapoznania się 

z regulaminem opłat, zarządzeniami Rektora, regulaminem studiów podyplomowych oraz 
z warunkami, trybem oraz szczegółowym terminarzem rekrutacji na wybrane studia 
podyplomowe prowadzone przez Akademię Ignatianum w Krakowie.  

2. Kandydat musi w pierwszej kolejności wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny 
w celu założenia indywidualnego konta rekrutacyjnego w elektronicznym systemie 
rekrutacji. Kandydaci niepełnosprawni oraz kandydaci mający trudności w dostępie do 
Internetu mogą dokonać rejestracji na studia w Biurze Rekrutacji w godzinach jego pracy. 



3. Po wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego (dane osobowe, dane 
kontaktowe, deklaracja kierunku), na indywidualnym koncie rekrutacyjnym zostanie 
wyświetlona informacja potwierdzająca rejestrację kandydata w systemie e-rekrutacji. 

4. Za błędy we wprowadzonych danych w formularzu rejestracyjnym odpowiedzialność 
ponosi kandydat.  

5. Aby potwierdzić elektroniczne zgłoszenie, kandydat zobowiązany jest do dokonania wpisu 
na studia i dostarczenia osobiście do Biura Rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów: 

1) wydrukowany i podpisany na każdej stronie kwestionariusz ankiety 
osobowej/podanie na studia; 

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu przy 
wpisie), w przypadku braku dyplomu (nie został jeszcze wydany) dopuszcza się 
złożenie kserokopii zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu 
licencjata/magistra z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie 
licencjackim/magisterskim (oryginały do wglądu przy wpisie); 

3) dokument tożsamości (oryginał do wglądu w celu weryfikacji tożsamości); 
4) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikację (np. dokument 

potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego, w przypadku 
kierunków na których jest ono wymagane). 

6. Przy wpisie na studia przyjmowany będzie tylko komplet wymaganych dokumentów.  
7. Nie będą przyjmowane dokumenty wysłane pocztą.  
8. Kandydaci na kierunek Logopedia, zobowiązani są do uczestnictwa w rozmowie 

kwalifikacyjnej zgodnie z Działem I ust. 4. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się po 
zgłoszeniu się minimalnej liczby kandydatów wymaganej do uruchomienia kierunku. 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani  
z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kandydat jest zobligowany do regularnego 
sprawdzania informacji na swojej poczcie elektronicznej oraz na indywidualnym koncie 
rekrutacyjnym. Informacje dotyczące dalszego przebiegu rekrutacji będą wysyłane jako 
komunikaty na indywidualnym koncie rekrutacyjnym w systemie e-rekrutacji. Za datę 
odbioru informacji uważa się datę możliwości zapoznania się z wiadomością w koncie 
rekrutacyjnym lub za pomocą poczty elektronicznej. 

9. Decyzję o uruchomieniu danej edycji studiów podyplomowych podejmuje Dziekan danego 
Wydziału Akademii Ignatianum w Krakowie, w ramach którego prowadzone są studia 
podyplomowe, po uzbieraniu wystarczającej liczby chętnych. Uznanie, że liczba chętnych 
jest wystarczająca pozostaje wyłącznie w gestii Dziekana.  

10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach na studiach podyplomowych jest wniesienie opłaty 
zgodnie z obowiązującym regulaminem opłat Akademii Ignatianum w Krakowie.  
 

DZIAŁ III  
Terminarz rekrutacji  

 
1. Rekrutacja na studia podyplomowe w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku 

akademickim 2019/2020 w semestrze zimowym zostanie rozpoczęta 5 lipca 2019 r. 
i zakończona 30 września 2019 r. Dziekan może podjąć decyzję o przedłużeniu naboru do 
15 października 2019, na kierunki, co do których podjął decyzje o uruchomieniu. 

2. Decyzja Dziekana w przedmiocie uruchomienia studiów zostaje podjęta najpóźniej 
30 września 2019 roku. 

 



 
DZIAŁ IV  
Opłaty  

 
1. Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum 

w Krakowie określa Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne  
w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz za wydawanie dokumentów związanych  
z kształceniem na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach 
magisterskich, w szkole doktorskiej, na studiach podyplomowych, dla cudzoziemców, a 
także dla studentów wymiany międzynarodowej i free mover student stanowiący 
załącznik do Zarządzenia nr 57/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie  
z dnia 31 maja 2019 r.  

 
 
 


