Zarządzenie nr 67/2021/2022
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 na studiach podyplomowych dla cykli studiów rozpoczynających
się w roku akademickim 2022/2023
Działając na podstawie art. 23 ust. 1, 163 ust. 2 oraz 163 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022, poz. 574 t.j.), rozporządzenia 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 cykli studiów podyplomowych rozpoczynających
się w roku akademickim 2022/2023:
a) za świadczone przez Akademię Ignatianum w Krakowie usługi edukacyjne związane
z kształceniem uczestników studiów podyplomowych,
b) za

powtarzanie

określonych

zajęć

na

studiach

podyplomowych

z powodu

niezadowalających wyników w nauce,
c) za uwierzytelnienie dokumentu wydanego w związku z przebiegiem lub
ukończeniem studiów podyplomowych – 26 zł.
2. Zarządzenie dotyczy obywateli polskich oraz cudzoziemców.
§ 2.
1. Opłaty za świadczone przez Akademię Ignatianum w Krakowie usługi edukacyjne związane
z kształceniem uczestników na studiach podyplomowych (opłata semestralna) wynoszą za
każdy semestr tych studiów:

Opłata
za Opłata za jeden semestr
jeden semestr w rozbiciu na raty
(w PLN)
(w PLN)
I rata II rata
III rata

Wydział/nazwa studiów podyplomowych

Wydział Filozoficzny
Arteterapia w animacji kultury
Wydział Pedagogiczny
Logopedia
Organizacja i zarządzanie w oświacie
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
Ochrona danych osobowych – inspektor ochrony danych
osobowych
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i
młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami
pokrewnymi

1800

600

600

600

1 800
2 000
1 800

600
700
600

600
700
600

600
600
600

1 800

600

600

600

1 800

600

600

600

§ 3.
Stawkę ryczałtową za jedną godzinę zajęć określa 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:
- Tabela określająca wysokość stawki ryczałtowej za jedną godzinę zajęć dla cykli studiów
podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023.
Kraków, dnia 9 czerwca 2022 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 67/2021/2022 Rektora AIK z dnia 9 czerwca 2022 r.

Wydział/nazwa studiów podyplomowych

Wydział Filozoficzny
Arteterapia w animacji kultury
Wydział Pedagogiczny
Logopedia
Organizacja i zarządzanie w oświacie
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży

Opłata za
jedną
godzinę
(w PLN)

18
18
20
18

Ochrona danych osobowych – inspektor ochrony danych osobowych

18

Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem,
zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

18

