
Zarządzenie nr 66/2018/2019  
Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie  

z dnia 24 czerwca 2019 r.  
w sprawie opłat za usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów na Międzywydziałowych 
Studiach Podyplomowych z zakresu antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej 

- Szkoła Formatorów, dla cyklu studiów rozpoczynających się w roku akademickim 
2018/2019 

 
 
Działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce ( Dz. U 2018, poz. 1668 z późn. zm.), w związku z art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U 2018, poz. 1668 z późn. zm.),  
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie 
dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów 
podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1791), przepisów prawa 
kościelnego, w tym Konstytucji Apostolskiej Veritatis Gaudium o uniwersytetach i wydziałach 
kościelnych wydanej przez papieża Franciszka w dniu 27 grudnia 2017 r., a także przepisów 
Statutu AIK zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Zarządzenie określa wysokość opłat dla Międzywydziałowych Studiów 

Podyplomowych z zakresu antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej 
– Szkoła Formatorów, rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019: 

a) za świadczone przez Akademię Ignatianum w Krakowie usługi edukacyjne 
związane z kształceniem uczestników studiów podyplomowych, 

b) za uwierzytelnienie dokumentu wydanego w związku z przebiegiem  
studiów podyplomowych – 26 zł. 

 
2. Zarządzenie dotyczy obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 

323 ust.1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U 2018, poz. 1668 z późn. zm.) 

 
§ 2. 

Opłata za świadczone przez Akademię Ignatianum w Krakowie usługi edukacyjne związane z 
kształceniem słuchaczy na Międzywydziałowych Studiach Podyplomowych z zakresu 
antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej - Szkoła Formatorów (opłata roczna) 
wynosi dla nowo przyjętych studentów w roku akademickim 2018/2019 - 1900 zł. 

 
§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 

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