
Zarządzenie nr 56/2018/2019 
Rektora Akademii Ignatianum Krakowie 

z dnia  21 maja 2019 r. 
w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego 

stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie 
na rok akademicki 2019/2020  

  

Na podstawie §38 Rozporządzenia Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 27 
września 2018 w sprawie studiów (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 ze zmian), w zw. 
z § 5 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 stanowiącej 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. 8 § 3 i § 4 statutu Akademii Ignatianum w Krakowie, zarządzam, 
co następuje:  

§1.  

Na rok akademicki 2019/2020 ustala się następujące opłaty za postępowanie związane 
z przyjęciem na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, zwane 
dalej opłatami rekrutacyjnymi, wnoszone przez kandydatów na studia stacjonarne, 
niestacjonarne:  

1. Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych, niestacjonarnych 
wynosi 85 zł. 

 

§2. 

1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia 
magisterskie, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na kierunek główny i na kierunki 
alternatywne prowadzone w Akademii Ignatianum w Krakowie wnoszą jedną opłatę 
rekrutacyjną.  

2. Opłaty rekrutacyjne, o których mowa w §1 i §2 wpłacane są według terminarza 
rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020. 
 

§3. 
1. Opłata rekrutacyjna, o której mowa w §1 i §2 nie podlega zwrotowi w przypadku 

nieprzyjęcia na studia, rezygnacji z podjęcia studiów lub błędnej rejestracji na studia.  

2. 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.   

3. Opłata rekrutacyjna, o której mowa w §3 ust. 2 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.  



       §4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 

ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ  

    Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie   

 

 

 

Załącznik: 

-Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, dnia 21 maja 2019 r.  

 

 



Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej, stanowiące załącznik do Zarządzenia nr 56/2018/2019 Rektora Akademii 

Ignatianum w Krakowie z dnia 21 maja 2019 r.  

  

Kraków, dnia …………………………….  

  

Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej  

  

Imię i nazwisko ………………………………………………                             

Adres ………………………………………………………………. 

PESEL ……………………………………………………………….  

E-mail ……………………………………………………………...  

Telefon …………………………………………………………….  

  

Do Prorektora ds. Studenckich  

  

Treść podania z motywacją   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Kwota do zwrotu: ………………………………. 

  

Pieniądze proszę przekazać na rachunek bankowy należący do ………………………………………… o numerze  

  

    -          -          -          -          -          -          

  

 …………………………………………………  

Podpis kandydata  

Decyzja Prorektora  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………  

   

                                                                     …………………………………………………  

           Data, pieczątka, podpis Prorektora lub upoważnionego pracownika  

  
  


