
Uchwała nr 42/2018/2019 
Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie 

 z dnia 28 maja 2019 r. 

w sprawie: zatwierdzenia Warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji 
na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie 
stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 
2019/2020 oraz Warunków i trybu rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na kierunku 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie stacjonarne 
i niestacjonarne na studia wyższe w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 
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. 
Zatwierdza się Warunki i tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na 

kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie 
stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 
2019/2020 oraz Warunki i tryb rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na kierunku 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie stacjonarne 
i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019/2020 – 
w brzmieniu załączników nr 1 do 2 niniejszej uchwały. 

§2. 
 Uruchomienie studiów, na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 

jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne, nastąpi po uzyskaniu przez Wydział 
Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie uprawnienia do prowadzenia tych studiów, 
w drodze decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.  

§3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

           Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ  
Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie  
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Kraków, dnia 28 maja 2019 r.  


