Uchwała nr 33/2018/2019
Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

W sprawie: zmiany treści załącznika nr 1 oraz nr 2 do Uchwały nr 12/2018/2019 z dnia 18
grudnia 2018 r. podjętej w sprawie zatwierdzenia zmian w Warunkach i trybie oraz terminie
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia
magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok
akademicki 2019/2020.
Działając na podstawie art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca
2018 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
poz. 1669) oraz Rozdz. VI art. 22 Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie, Senat Akademii
Ignatianum w Krakowie uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. §5 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Od decyzji Komisji służy
odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji”.
2. §12 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „W postępowaniu
kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod
uwagę dwa przedmioty (język polski i język angielski):
1) w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny na zasadach obowiązujących
od roku 2016 w technikum lub od roku 2015 w liceum ogólnokształcącym
uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej z dwóch przedmiotów:
języka polskiego i języka angielskiego.
a) ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych
na punkty rankingowe z zastrzeżeniem pkt 4:
język polski – poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7
punktów rankingowych), poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x
0,15 = 10,5 punktów rankingowych),
język angielski – poziom podstawowy – współczynnik 0,2 (np. 70% x 0,2 = 14
punktów rankingowych), poziom rozszerzony – współczynnik 0,3 (np. 70% x
0,3 = 21 punktów rankingowych),
b) w przypadku zdania egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka
angielskiego na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), wskazuje
się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy.

1

2) w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny na zasadach
obowiązujących do roku 2014 w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym,
uzupełniającym liceum ogólnokształcącym lub technikum uzupełniającym dla
młodzieży, lub do roku 2015 w technikum lub technikum uzupełniającym dla
dorosłych uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej z dwóch
przedmiotów: języka polskiego i języka angielskiego.
a) ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych
na punkty rankingowe z zastrzeżeniem pkt 4:
język polski – poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7
punktów rankingowych), poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x
0,15 = 10,5 punktów rankingowych).
język angielski – poziom podstawowy – współczynnik 0,2 (np. 70% x 0,2 = 14
punktów rankingowych), poziom rozszerzony – współczynnik 0,3 (np. 70% x
0,3 = 21 punktów rankingowych).
b) w przypadku zdania egzaminu maturalnego z języka polskiego i z języka
angielskiego na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), wskazuje
się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy.
3) w przypadku kandydatów, którzy z przedmiotów objętych postępowaniem
kwalifikacyjnym zdawali egzamin dojrzałości uwzględnia się wyniki z części pisemnej
egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz wyniki z części pisemnej egzaminu
dojrzałości z języka angielskiego:
a) wyniki z egzaminu dojrzałości przeliczane są na punkty rankingowe w następujący
sposób: wyniki z języka polskiego i z języka angielskiego zdanego na egzaminie
dojrzałości zostają przeliczone na punkty procentowe wg poniższej tabeli i
pomnożone przez odpowiedni współczynnik przeliczeniowy.
Ocena
(skala 1-6)
dopuszczająca (2)

Punkty
procentowe
30%

Ocena
(skala 2-5)

Punkty
procentowe

-

-

dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
celująca (6)

50%
70%
90%
100%

dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
-

50%
75%
100%
-

b) ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na
punkty rankingowe z zastrzeżeniem pkt 4:
język polski – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów
rankingowych),
2

język angielski – współczynnik 0,2 (np. 70% x 0,2 = 14 punktów)
3a) w przypadku kandydatów, zdających egzamin dojrzałości i posiadających zaświadczenie
o wynikach egzaminu maturalnego uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego,
wskazane w tym zaświadczeniu zgodnie z pkt 1 lub pkt 2, w zależności od roku,
w którym kandydat uzyskał zaświadczenie. Jeżeli zaświadczenie nie obejmuje języka
polskiego lub języka angielskiego to uwzględnia się wyniki z tego przedmiotu
uzyskane na egzaminie dojrzałości zgodnie z pkt 3 powyżej.
4) w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości w
formie matury dwujęzycznej ustala się współczynnik przeliczeniowy punktów
procentowych na punkty rankingowe 0,30.
5) w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo maturalne poza granicami
Polski w postępowaniu kwalifikacyjnym, brane są pod uwagę dwa przedmioty, tj.
język urzędowy kraju, w którym kandydat ukończył szkołę średnią oraz język angielski
z zastrzeżeniem ust. 5-7. W przypadku braku oceny z języka anielskiego kandydaci
zobowiązani są przystąpić do testu z języka angielskiego o którym mowa pkt 6.
6) warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, o których
mowa w pkt 5, których zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego nie
obejmuje języka angielskiego jest zaliczenie przez nich testu z języka angielskiego
organizowanego, w wyznaczonych terminach, na Akademii Ignatianum w Krakowie.
Test jest przeprowadzany przez komisję powołaną przez Dziekana Wydziału
Pedagogicznego. Wyniki testu będą podawane w procentach i przeliczane na punkty
rankingowe według współczynnika 0,3 (np. 70% x 0,3 = 21 punktów rankingowych).
3. Dodaje się ppkt 1.6) w §13 ust. 5 pkt 3 załącznika nr 1 do uchwały o następującej treści:
„wyboru specjalności Arteterapia z twórczą resocjalizacją na kierunku Pedagogika mogą
dokonać wyłącznie osoby, które udokumentują swoją aktywność na polu sztuki w
rekrutacyjnym portfolio. Przykłady prac artystycznych kandydata powinny wskazywać na
zdolności ekspresji poprzez sztukę, potencjał zaangażowania w proces twórczy w
wybranym obszarze sztuki oraz przejdą pozytywnie rozmowę z Komisją Kwalifikacyjną
dotycząca zainteresowań kandydata, jego planów zawodowych, doświadczenia
pedagogicznego i arteterapeutycznego, oczekiwań i wymagań dotyczących wybranej
specjalności.
4. Dodaje się pkt 7 w§ 7 ust. 7 załącznika nr 1 do uchwały o następującej treści: „dowód
osobisty do wglądu.”
5. §7 ust. 8 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „dokumenty
wymienione w ust. 7 pkt 1, 4-7.”
6. §5 ust. 1 załącznika nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Kandydaci cudzoziemcy
podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co kandydaci z obywatelstwem polskim
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały z zastrzeżeniem ust. 2-7.”
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7. §5 ust. 4 załącznika nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Wykaz dokumentów
wymaganych od kandydatów cudzoziemców na studia wyższe podczas rejestracji w
systemie e-rekrutacji:
1) na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie – wydane w Rzeczypospolitej
Polskiej świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone apostille
świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania
się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego
systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznane za równoważne
odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości;
2) na studia II stopnia – kopia (oryginał do wglądu) dyplomu z adnotacją o ocenie
uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim oraz średnią ocen z całości
studiów obowiązującą w uczelni wraz z suplementem określającym wykaz ocen i
modułów zajęć (przedmiotów) realizowanych podczas całego toku studiów,
uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia lub na studiach
wyższego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do
kontynuowania kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. W
przypadku dyplomów niedających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju
jego uzyskania wymagana jest nostryfikacja, zgodnie z art. 327 ust. 5, ustawy.
Dyplom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille, o ile jest ono wymagane
dla danego kraju;
3) dokument stanowiący podstawę do zwolnienia z opłat o których mowa w
art.324. ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy;
4) numer dokumentu tożsamości;
5) dokument potwierdzający znajomość języka, w którym prowadzone będą
studia.”
8. Dodaje się w §5 załącznika nr 2 do uchwały ust. 6, o następującej treści: „Po ogłoszeniu
wyników w systemie e-rekrutacji, kandydat przyjęty na studia zobowiązany jest do
dokonania wpisu na studia poprzez dostarczenie, w terminie wyznaczonym poprzez
Rektora, do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tych
obowiązków w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.”
9. Dodaje się w §5 załącznika nr 2 do uchwały ust. 7, o następującej treści: „Wykaz
dokumentów niezbędnych podczas dokonywania wpisu na studia pierwszego, drugiego
stopnia oraz jednolite studia magisterskie poza dokumentami wymienionymi w ust. 5:
1) wydrukowany i podpisany na każdej stronie kwestionariusz ankiety osobowej wraz z
oświadczeniami w zakresie przetwarzania danych osobowych,
2) dla laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów
międzynarodowych oraz ogólnopolskich - kserokopia dokumentu potwierdzającego
osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, konkursach
międzynarodowych oraz ogólnopolskich, jeżeli było brane pod uwagę w
postępowaniu kwalifikacyjnym (oryginał do wglądu),
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3) aktualną kolorową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi do dowodu
osobistego (opisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem),
4) dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, kserokopia zaświadczenia o
rodzaju i stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
5) w przypadku osób duchownych – kserokopia pozwolenia właściwego przełożonego
do podjęcia studiów na Wydziale Filozoficznym (oryginał do wglądu),
6) dowód tożsamości do wglądu.”
§ 2.
1. Ogłasza się aktualny i obowiązujący tekst jednolity dokumentu Warunki i tryb oraz
termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji studia pierwszego, drugiego stopnia i
jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w
Krakowie na rok akademicki 2019/2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogłasza się aktualny i obowiązujący tekst jednolity dokumentu Warunki i tryb rekrutacji
dla kandydatów cudzoziemców na studia wyższe w Akademii Ignatianum w Krakowie
w roku akademickim 2019/2020 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załączniki:
1. Warunki i tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji studia pierwszego,
drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii
Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2019/2020.
2. Warunki i tryb rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na studia wyższe w Akademii
Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019/2020.

Kraków, dnia 30 kwietnia 2019 r.
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