Zarządzenie nr 64/2021/2022
Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie
z dnia 9 czerwca 2022 r.
w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za
wydanie dokumentów dla cykli studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych
magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023.
Działając na podstawie art. 23 ust. 1, art. 79, art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022, poz. 574 t.j.), zwanej dalej „Ustawa”,
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
studiów (Dz.U. 2021 poz. 661 t. j.), 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 cykli studiów pierwszego stopnia, drugiego
stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023.
Opłaty wymienione w ust. 2, 3 obowiązują studenta w wysokości ustalonej na cały cykl
kształcenia.
2. AIK pobiera opłaty za świadczone przez Akademię Ignatianum w Krakowie usługi
edukacyjne związane z:
a) kształceniem na studiach niestacjonarnych,
b) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
z powodu niezadowalających wyników w nauce,
c) prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów,
d) kształceniem na studiach w języku obcym,
e) kształceniem

cudzoziemców

na

studiach

stacjonarnych

w

języku

polskim

z wyłączeniem cudzoziemców wymienionych w artykule 324 Ustawy.
3. AIK pobiera opłaty za potwierdzenie efektów uczenia się.
4. AIK pobiera opłaty za wydanie następujących dokumentów związanych z tokiem studiów:
a) elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł
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b) duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej – 33 zł
c) duplikatu dyplomu ukończenia studiów – 20 zł
d) duplikatu suplementu do dyplomu – 20 zł
e) dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 20 zł
f) dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 20 zł
5. AIK pobiera opłaty za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1
Ustawy przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą – 26 zł.
6. Wysokość i tryb pobierania opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego,
drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie dla cudzoziemców, studentów wymiany
międzynarodowej oraz free mover student, określa odrębne zarządzenie Rektora.
§ 2.
Opłaty za świadczone przez Akademię Ignatianum w Krakowie usługi edukacyjne związane
z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia
i jednolitych magisterskich wynoszą za każdy semestr tych studiów:
Opłata
za jeden Opłata za jeden semestr
semestr

Wydział/kierunek studiów

w rozbiciu na raty (w PLN)

(w PLN)

Całość

I rata

II rata

III rata

3000

1000

1000

1000

Administracja i polityka publiczna

2200

800

700

700

Arteterapia

3500

1300

1200

1000

Pedagogika

2300

800

800

700

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

2600

900

900

800

Wydział Filozoficzny
Psychologia
Wydział Pedagogiczny
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§ 3.
Stawkę ryczałtową za jedną godzinę zajęć określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Wysokość opłaty w związku z prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów wynosi
400 zł.
§ 5.
Opłata za dodatkowy lektorat języka obcego wynosi:
a) 300,00 zł za każdy semestr studiów przy realizacji 30 godzin,
b) 500,00 zł za każdy semestr studiów przy realizacji 60 godzin.
§ 6.
Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z języków obcych przez studentów z powodu
niezadowalających wyników w nauce dla cykli studiów rozpoczynających się w roku
akademickim 2022/2023 wynosi 350 zł za semestr.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Załącznik:
- Tabela określająca wysokość stawki ryczałtowej za jedną godzinę zajęć dla cykli studiów
rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023.

Kraków, dnia 9 czerwca 2022 r.
3

Załącznik do Zarządzenia nr 64/2021/2022 Rektora AIK z dnia 9 czerwca 2022 r.
Wysokość stawki ryczałtowej za jedną godzinę zajęć dla cykli studiów rozpoczynających
się w roku akademickim 2022/2023*:
Stawki ryczałtowe

Opłata za jedną godzinę Wydział/ kierunek

studia stacjonarne
(w PLN)

Opłata za jedną
godzinę – studia
niestacjonarne
(w PLN)

Wydział Filozoficzny
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

12

-

Filozofia

12

-

Kulturoznawstwo

12

-

Psychologia

15

15

Turystyka i rekreacja

12

-

Administracja i polityka publiczna

11

13

Arteterapia

12

15

Filologia angielska

12

-

Nauki o polityce

11

-

Pedagogika

11

13

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

12

15

12

-

Wydział Pedagogiczny

Zarządzanie

i

nowe

technologie

w sferze publicznej
*Nie dotyczy zajęć z języków obcych
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