
Uchwała nr 24/2018/2019 

Rady Wydziału Pedagogicznego 

Akademii lgnatianum w Krakowie 

z dnia 19 marca 2019 roku 

 

 

w sprawie podjęcia starań o nadanie uprawnienia Wydziałowi Pedagogicznemu 

Akademii lgnatianum w Krakowie do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich 

na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu ogólnoakademickim  

w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz ustalenia programu studiów 

 

 

Działając na podstawie art. 11 w zw. z art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 t. j.) i art. 205 ust. 2 ustawy z dnia  

3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861),  

a także na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596), 

Rada Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie uchwala, co następuje:  

 

§1 

Postanawia się podjąć starania o nadanie uprawnienia Wydziałowi Pedagogicznemu 

Akademii Ignatianum w Krakowie do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na 

kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu ogólnoakademickim,  

w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. 

 

§2 

1. Ustala się program studiów dla kierunku o którym mowa w § 1, w formie stacjonarnej, 

który zawiera załącznik nr 1 wraz z harmonogramem realizacji programu tychże 

studiów (załącznik 1a). 

2. Ustala się program studiów dla kierunku o którym mowa w § 1, w formie 

niestacjonarnej, który zawiera załącznik nr 2 wraz z harmonogramem realizacji 

programu tychże studiów (załącznik 2a). 

 

§3 

Powierza się Dziekanowi Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie 

przedłożenie Rektorowi Akademii Ignatianum w Krakowie wymaganej dokumentacji 

dotyczącej wniosku o nadanie uprawnienia Wydziałowi Pedagogicznemu Akademii 

Ignatianum w Krakowie do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, o profilu ogólnoakademickim, w formie 

stacjonarnej i niestacjonarnej. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Dr Krzysztof Biel SJ  

Dziekan Wydziału Pedagogicznego  

Akademii Ignatianum w Krakowie 

 

Kraków, dnia 19 marca 2019 roku 


