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Statut Akademii Ignatianum w Krakowie, tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2017 roku, stanowiący 

załącznik do Uchwały Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie nr 6/2016/2017 z dnia 

17 stycznia 2017 roku. 
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ROZDZIAŁ  I 

 

RYS HISTORYCZNY 

 

Krakowski ośrodek dydaktyczno-naukowy, prowadzony przez jezuitów, 

działa od końca XIX wieku. W 1932 r. dekretem Watykańskiej Kongregacji do 

Spraw Seminariów i Uniwersytetów Wydział Filozoficzny uzyskał uprawnienie 

do nadawania licencjatu z filozofii (równoważny polskiemu magisterium). 

Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego od początku miał 

siedzibę w Krakowskim Kolegium Jezuitów. Jedynie wskutek II wojny 

światowej (1939-1945) funkcjonował tymczasowo w Kolegium Jezuitów  

w Nowym Sączu. 

W 1973 r. Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej zatwierdziła Statut 

Wydziału, zredagowany zgodnie z dokumentem Normae quaedam, wraz  

z prawem nadawania wszystkich stopni i tytułów akademickich w zakresie 

filozofii. 

Po opublikowaniu w 1979 r. Konstytucji Apostolskiej Sapientia 

Christiana o uniwersytetach i wydziałach kościelnych, opracowano nowy 

Statut, który Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej zatwierdziła w 1984 i 1990 r. 

Dnia 17 maja 1989 r. Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego został 

oficjalnie uznany przez polskie władze państwowe za osobę prawną i odtąd 

podlegał również przepisom Umowy zawartej dnia 30 czerwca 1989 r. między 

Rządem Polskim oraz Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania 

statusu wyższych uczelni papieskich oraz trybu i zakresu uznawania przez 

Państwo stopni i tytułów naukowych nadawanych przez te uczelnie (Monitor 

Polski, 15 VII 1989, nr 22, poz. 174). 

Jezuici, zainspirowani Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana oraz 

kierowani potrzebami społeczeństwa polskiego, zainaugurowali na Wydziale 

Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, w październiku 1989 

roku, Instytut Kultury Religijnej – dwuletnie studium filozoficzno-teologiczne, 

którego głównym celem było pogłębianie formacji religijnej laikatu  

i duchowieństwa. Od roku 1993/94 studium miało charakter trzyletniego 

kolegium z możliwością kontynuowania nauki w trybie niestacjonarnym aż do 

uzyskania tytułu magistra filozofii w zakresie pedagogiki. W roku akademickim 

1990/91 jezuici rozszerzyli działalność Wydziału Filozoficznego, 

wprowadzając pięcioletnie, stacjonarne studia pedagogiki religijnej. 

Zważywszy, że lata 1990-1991 były czasem wielkiego jubileuszu 

ignacjańskiego – 500 lat od urodzin św. Ignacego Loyoli (1491-1991) i 450 lat 

istnienia Zakonu (1540-1990) – tak rozwijającą się Uczelnię zaczęto nazywać 

Ignatianum. 

W ciągu następnych 10 lat Wydział poszerzył swoją działalność do tego 

stopnia, że dotychczasowy Statut, a także nazwa Uczelni przestały odpowiadać 

stanowi faktycznemu. Dlatego konieczne było dokonanie pewnych zmian. Jako 
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pierwszy krok w tym kierunku, w związku z przygotowywaną nową Umową 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w 

sprawie statusu prawnego szkół wyższych, zakładanych i prowadzonych przez 

Kościół Katolicki, Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej pismem z dnia  

7 czerwca 1999 r. zaaprobowała zmianę nazwy Wydziału Filozoficznego 

Towarzystwa Jezusowego w Krakowie na:„Wyższa Szkoła Filozoficzno-

Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie”. Wspomniana Umowa między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski, podpisana 1 lipca 

1999 r., przyjęła zmianę nazwy Uczelni i uznała osobowość prawną 

Ignatianum. 

 Dnia 18 stycznia 2000 r. Minister Edukacji Narodowej stwierdził, że 

Ignatianum spełnia warunki do prowadzenia studiów magisterskich także na 

kierunku pedagogika. 

 Dnia 8 grudnia 2000 r. Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej erygowała w 

Ignatianum Wydział Pedagogiczny oraz zatwierdziła nowy Statut całej Uczelni. 

 W 2010 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów nadała 

Wydziałowi Pedagogicznemu Ignatianum uprawnienia do przeprowadzania 

przewodów doktorskich w zakresie pedagogiki. 

 

ROZDZIAŁ II 

NAZWA, STRUKTURA I CEL UCZELNI 

 

Art. 1 – NAZWA I STRUKTURA UCZELNI 

§ 1. Uczelnia nosi nazwę: Akademia Ignatianum w Krakowie – zwana dalej 

Ignatianum. 

 

§ 2. Ignatianum należy do Prowincji Polski Południowej Towarzystwa 

Jezusowego. 

 

§ 3. Ignatianum posiada siedzibę w Krakowie przy ul. Kopernika 26. 

 

§ 4. Ignatianum obejmuje obecnie Wydział Filozoficzny, Wydział Pedagogiczny 

oraz Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w 

Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie. Pracownicy akademiccy 

zatrudnieni w poszczególnych Wydziałach Ignatianum tworzą Rady Wydziałów, 

zgodnie z normami określonymi przez Statut. Przedstawiciele Rad Wydziałów 

wchodzą w skład Senatu Ignatianum, któremu przewodniczy Rektor. 

 

§ 5. Erygowania nowych Wydziałów kościelnych dokonuje Kongregacja ds.  

Edukacji Katolickiej. 
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§ 6. Rodzaje i liczbę kierunków studiów na Wydziałach kościelnych określa i 

zatwierdza Senat Uczelni, a następnie – po okresie próbnym – potwierdza 

Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej. 

 

§ 7. Erygowania nowych Wydziałów niekościelnych dokonuje Wielki Kanclerz, 

zgodnie z prawem państwowym. 

 

§ 8. W obrębie Wydziałów mogą istnieć Instytuty, Katedry itp. 

 

§ 9. W Uczelni mogą istnieć międzywydziałowe jednostki organizacyjne, przy 

czym organem uprawnionym do utworzenia, likwidacji i przekształcenia takiej 

jednostki, jak również powoływania i odwoływania jej kierownika, ustalenia 

zakresu działania i nadania regulaminu, jest Rektor.  

 

Art. 2 - CELE UCZELNI 

 

§ 1. Głównym celem Ignatianum jako kościelnej szkoły wyższej jest uprawianie 

nauk humanistycznych i społecznych, a także rozwijanie metod pracy naukowej, 

przy zachowaniu wolności właściwej badaniom naukowym, w duchu wierności 

Słowu Bożemu i Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, zgodnie z tym, co 

zawiera art. 39 Konstytucji Apostolskiej Sapientia Christiana. 

 

§ 2. Równie ważnym celem Ignatianum jest kształcenie studentów, ze 

szczególną troską studentów niepełnosprawnych w wyżej wymienionych 

dziedzinach tak, aby byli zdolni do podejmowania osobistej refleksji i 

działalności naukowo-badawczej. 

 

ROZDZIAŁ III 

WSPÓLNOTA AKADEMICKA I WŁADZE UCZELNI 

 

Art. 3 - WŁADZE IGNATIANUM 

§ 1. Władze Ignatianum stanowią: Wielki Kanclerz, Wicekanclerz, Rektor, 

Prorektorzy, Dziekani, Prodziekani, Dyrektorzy Instytutów oraz Senat i Rady 

Wydziałów.  

 

§ 2. Ignatianum stanowi wspólnotę akademicką, której członkowie 

współpracują, każdy w swoim zakresie, w wypełnianiu celów Uczelni. 

 

§ 3. Zarząd akademicki jest odrębny od zarządu zakonnego. Rektor Ignatianum i 

Dziekani Wydziałów w wykonywaniu swoich urzędów respektują uprawnienia 

Wielkiego Kanclerza i Wicekanclerza.  
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§ 4. Sprawujący władzę jednoosobową (Rektor, Prorektorzy, Dziekani, 

Prodziekani, Dyrektorzy Instytutów) mogą kontynuować swoje obowiązki aż do 

wygaśnięcia ich mandatu także po ukończeniu 70. roku życia. 

 

§ 5. Organami kolegialnymi sprawującymi władzę są: Senat Uczelni i Rady 

Wydziałów. Do ważności rozstrzygnięć wymagany jest udział przynajmniej 

połowy uprawnionych oraz decyzja podjęta bezwzględną większością głosów 

obecnych na posiedzeniu.  

 

Art. 4 - WIELKI KANCLERZ 

§ 1. Wielkim Kanclerzem Ignatianum jest każdorazowy Przełożony Generalny 

Towarzystwa Jezusowego. Urząd swój sprawuje przeważnie przez 

Wicekanclerza. 

 

Art. 5 - ZADANIA WIELKIEGO KANCLERZA 

§ 1. Głównymi zadaniami Wielkiego Kanclerza są: 

 

1. troska o postęp i rozwój działalności Ignatianum oraz jej ukierunkowanie 

doktrynalne;  

 

2. reprezentowanie Uczelni wobec Stolicy Apostolskiej; 

 

3. troska o wypełnienie przepisów wydawanych przez kompetentne władze; 

 

4. mianowanie Rektora i Dziekanów, po uzyskaniu dla nich Nihil obstat 

Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej; 

 

5. mianowanie kandydatów na stanowisko profesorów zwyczajnych i 

nadzwyczajnych Ignatianum po uzyskaniu dla nich orzeczenia Nihil obstat 

Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej; 

 

6. udzielanie, zawieszanie lub cofnięcie niezbędnej dla profesorów misji 

kanonicznej bądź pozwolenia na nauczanie, stosownie do norm zawartych w 

prawodawstwie kanonicznym i w Statucie; 

 

7. informowanie Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej o najważniejszych 

sprawach dotyczących Ignatianum oraz przesyłanie w określonym czasie 

sprawozdań o jej stanie w formie Relatio triennalis, przygotowanej przez 

Rektora Uczelni; 

 

8. prośba o Nihil obstat Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej dla kandydatów do 

doktoratu honoris causa (por. art. 12 § 1, 7; art. 27 § 4, 2); 
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9. przedstawienie Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej Statutów Ignatianum do 

zatwierdzenia. 

 

 

Art. 6 - WICEKANCLERZ  

§ 1. Wicekanclerzem Ignatianum jest każdorazowy Przełożony Prowincji Polski 

Południowej Towarzystwa Jezusowego. 

 

Art. 7 - ZADANIA WICEKANCLERZA 

§ 1. Głównymi zadaniami Wicekanclerza są: 

 

1. pomoc Wielkiemu Kanclerzowi we wszystkich sprawach, o których jest 

mowa w art. 5 § 1, 1-8; 

 

2. proponowanie Wielkiemu Kanclerzowi kandydatów z Towarzystwa 

Jezusowego na urząd Rektora i Dziekanów Wydziałów Ignatianum, wybranych 

przez Senat Uczelni i Rady Wydziałów, poszerzone o innych przedstawicieli 

Uczelni, zgodnie z prawem państwowym (por. art. 5 § 1, 4; art. 8 § 1; art. 13 § 

1); 

 

3. mianowanie wykładowców Ignatianum z wyjątkiem tych, których nominacje 

zastrzeżone są Wielkiemu Kanclerzowi (por. art. 5 § 1, 5) lub Rektorowi (por. 

art. 18 § 3); 

 

4. odbieranie, w momencie potwierdzenia misji kanonicznej, „Wyznania wiary” 

od wykładowców, których nauczanie dotyczy wiary i moralności; 

 

5. mianowanie Prorektorów spośród kandydatów proponowanych przez Senat 

Uczelni; 

 

6. mianowanie Prodziekanów spośród kandydatów proponowanych przez Rady 

Wydziałów; 

 

7. mianowanie Dyrektorów Instytutów na wniosek Dziekana Wydziału; 

 

8. troska o sprawy finansowe Ignatianum; 

 

9. reprezentowanie Ignatianum wobec władz państwowych i kościelnych. 

 

Art. 8 - REKTOR 

§ 1. Rektora mianuje Wielki Kanclerz na wniosek Wicekanclerza spośród trzech 

kandydatów należących do Towarzystwa Jezusowego, wybranych przez Senat 

Uczelni, posiadających tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub 
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doktora będącego stałym wykładowcą (por. art. 5 § 1, 4), po uzyskaniu Nihil 

obstat Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. Procedurę wyboru kandydatów 

określa Regulamin wyborów uchwalony przez Senat i zatwierdzony przez 

Wicekanclerza. 

 

§ 2. Rektor sprawuje swój urząd nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie 

czteroletnie kadencje w myśl obowiązującego prawa państwowego. 

 

§ 3. Rektor zarządza Uczelnią na mocy władzy zwyczajnej określonej normami 

prawa kościelnego i państwowego oraz Statutu Uczelni. 

 

§ 4. Rektor jest najwyższym przełożonym wszystkich pracowników i studentów 

Ignatianum. 

 

Art. 9 - ZADANIA REKTORA 

§ 1. Do zadań Rektora należy w szczególności: 

 

1. zwoływanie posiedzeń Senatu Uczelni i przewodniczenie im; 

 

2. kierowanie działalnością Ignatianum oraz reprezentowanie Uczelni na 

zewnątrz, z uwzględnieniem art. 7 § 1, 8; 

 

3. nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Ignatianum; 

 

4. wysuwanie propozycji personalnych w tym, co dotyczy funkcjonowania 

Ignatianum; 

 

5. mianowanie wykładowców (por. art. 18 § 3), których nominacja nie jest 

zarezerwowana dla Wielkiego Kanclerza (por. art. 5 § 1, 5) lub Wicekanclerza 

(por. art. 7 § 1, 3); 

 

6. czuwanie nad zgodnością programu nauczania w Ignatianum z wytycznymi 

władz kościelnych i państwowych; 

 

7. przesyłanie Wielkiemu Kanclerzowi w określonych terminach wymaganych 

informacji przeznaczonych dla Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej; 

 

8. planowanie działalności Ignatianum z uwzględnieniem specyfiki 

poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni; 

 

9. dbanie o przestrzeganie prawa oraz o bezpieczeństwo i porządek  

w Ignatianum; 
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10. utworzenie, przekształcenie, likwidacja międzywydziałowej jednostki 

organizacyjnej, powołanie i odwołanie jej kierownika, ustalenie zakresu jej 

działania i nadanie regulaminu takiej jednostce. 

 

 

Art. 10 - PROREKTOR 

§ 1. Prorektora bądź Prorektorów mianuje Wicekanclerz spośród dwóch 

kandydatów wybranych na każde ze stanowisk przez Senat Uczelni na wniosek 

Rektora.  

 

§ 2. Prorektorzy pomagają Rektorowi w sprawach bieżących. Jeden z nich, 

wyznaczony przez Rektora, zastępuje go w razie jego nieobecności. 

 

§ 3. Prorektorzy sprawują urząd nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie 

kadencje w myśl obowiązującego prawa państwowego. 

 

Art. 11 – SENAT UCZELNI 

§ 1. Senat Ignatianum tworzą:  

 

1. Rektor jako przewodniczący; 

 

2. Prorektorzy; 

 

3. Dziekani Wydziałów; 

 

4. dwaj przedstawiciele samodzielnych pracowników naukowych (profesorów i 

doktorów habilitowanych) z każdego Wydziału, zatrudnionych w Ignatianum 

jako w pierwszym miejscu pracy; 

 

5. przedstawiciel pozostałych pracowników naukowych z każdego Wydziału 

(wykładowców, adiunktów i asystentów); 

 

6. przedstawiciele doktorantów i studentów zgodnie z prawami państwowymi;  

 

7. Dyrektor Administracyjny; 

 

8. Kierownicy działów wyodrębnionych na mocy decyzji Rektora, 

zatwierdzonej przez Senat; 

 

9. Dyrektor Biblioteki. 

 

§ 2. Przedstawicieli samodzielnych pracowników naukowych do Senatu 

Uczelni, o których mowa w art. 11 § 1, 4, oddzielnie wybiera każda Rada 
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Wydziału. Ich kadencja trwa do końca kadencji Senatu. W przypadku „vacatu” 

samodzielni pracownicy Wydziału podczas posiedzenia Rady Wydziału mają 

prawo wybrać w to miejsce inną osobę. W takim przypadku kadencja tej osoby 

kończy się wraz z upływem kadencji całego Senatu Uczelni.  

 

§ 3. Przedstawicieli pozostałych pracowników akademickich (adiunktów i 

asystentów), o których mowa w art. 11 § 1, 5, wybiera się na okres jednego 

roku. 

 

§ 4. Przedstawiciele studentów do Senatu Uczelni, o których mowa w art. 11 § 

1, 6, są wybierani na okres jednego roku. 

 

§ 5. Rektor zwołuje posiedzenie Senatu Uczelni przynajmniej raz na semestr, a 

jeśli to konieczne, częściej, ponadto na wniosek Dziekanów Wydziałów lub 

przynajmniej 1/3 członków Senatu Uczelni. 

 

§ 6. Z każdego posiedzenia Senatu Uczelni sporządzany jest protokół, 

zatwierdzany na następnym posiedzeniu. 

 

Art. 12 - ZADANIA SENATU UCZELNI 

§ 1. Do zadań Senatu Uczelni należy w szczególności: 

 

1. uchwalanie Regulaminu Ogólnego oraz Regulaminu Studiów Akademii 

Ignatianum w Krakowie, który zatwierdza Wicekanclerz; 

 

2. proponowanie Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej za pośrednictwem 

Wielkiego Kanclerza tworzenia nowych Wydziałów;  

 

3. powoływanie nowych kierunków studiów;  

 

4. zatwierdzanie form organizacyjnych Instytutów; 

  

5. wyrażanie zgody na współpracę dydaktyczno-naukową Ignatianum z innymi 

ośrodkami naukowymi; 

 

6. ocena działalności Rektora; 

 

7. powiadamianie Wielkiego Kanclerza za pośrednictwem Wicekanclerza – po 

zasięgnięciu opinii Rady Wydziału – o nazwiskach kandydatów proponowanych 

do doktoratu honoris causa (por. art. 5 § 1, 8; art. 27 § 4); 

 

8. wybieranie spośród osób posiadających tytuł profesora, stopień doktora 

habilitowanego lub doktora będącego stałym wykładowcą i należących do 
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Towarzystwa Jezusowego trzech kandydatów na stanowisko Rektora 

Ignatianum.  

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE WYDZIAŁÓW 

 

Art. 13 - DZIEKAN I PRODZIEKANI WYDZIAŁU  

§ 1. Dziekana mianuje Wielki Kanclerz na wniosek Wicekanclerza spośród 

dwóch kandydatów, wybranych przez Radę Wydziału, posiadających co 

najmniej stopień naukowy doktora (por. art. 5 § 1, 4; art. 7 § 1, 2), po uzyskaniu 

Nihil obstat Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej w wypadku Wydziałów 

kościelnych. Procedurę wyboru kandydatów określa Regulamin wyborów 

uchwalony przez Senat Uczelni i zatwierdzony przez Wicekanclerza. 

 

§ 2. Dziekan sprawuje swój urząd nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie 

czteroletnie kadencje, zgodnie z obowiązującym prawem państwowym. 

 

§ 3. Dziekan kieruje Wydziałem na mocy władzy zwyczajnej, określonej 

normami prawa kościelnego i państwowego, Statutem Uczelni i innymi 

obowiązującymi Regulaminami.  

 

§ 4. Dziekan jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników i 

studentów Wydziału. 

 

§ 5. Prodziekanów mianuje Wicekanclerz na wniosek Dziekana spośród 

wybranych przez Radę Wydziału dwóch kandydatów na każde stanowisko.  

 

§ 6. Prodziekani pomagają Dziekanowi w sprawach bieżących i zastępują go w 

razie nieobecności. 

 

Art. 14 - ZADANIA DZIEKANA 

§ 1. Do zadań Dziekana należy w szczególności: 

 

1. zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Wydziału oraz 

zapewnienie realizacji jej uchwał;  

 

2. reprezentowanie Wydziału na zewnątrz, z uwzględnieniem art. 7 § 1, 8 oraz 

art. 9 § 1, 2; 

 

3. zatwierdzanie szczegółowego planu zajęć prowadzonych na Wydziale; 

 

4. ustalanie składu komisji egzaminacyjnych; 
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5. proponowanie do mianowania kandydatów na wykładowców, o których 

mowa w art. 18 §§ 2-3. 

 

Art. 15 - RADA WYDZIAŁU 

§ 1. Radę Wydziału stanowią: 

 

1. Dziekan jako jej przewodniczący; 

 

2. Prodziekani;  

 

3. Dyrektorzy Instytutów;  

 

4. nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego 

lub nadzwyczajnego, oraz adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora 

habilitowanego;   

 

5. delegaci stałych wykładowcy i starszych wykładowców Ignatianum.  

 

6. delegaci adiunktów; 

 

7. delegaci asystentów; 

 

8. delegaci doktorantów i studentów zgodnie z prawami państwowymi; 

 

9. delegat pracowników administracji Wydziału.  

 

§ 2. Dziekan Wydziału zwołuje Radę Wydziału przynajmniej raz na semestr. 

Radę Wydziału należy również zwołać, jeśli domaga się tego przynajmniej 1/3 

jej członków. 

 

§ 3. Z każdego posiedzenia Rady Wydziału sporządza się protokół, 

zatwierdzany na następnym posiedzeniu. 

 

Art. 16 - ZADANIA RADY WYDZIAŁU 

§ 1. Do zadań Rady Wydziału należy w szczególności: 

 

1. troska o rozwój Wydziału; 

 

2. nadawanie tytułów i stopni naukowych zgodnie z obowiązującym prawem; 

 

3. określanie toku studiów i metod dydaktycznych zgodnie z ogólnymi zasadami 

Statutu;  
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4. powoływanie i określanie form organizacyjnych Instytutów oraz 

wnioskowanie do Senatu Akademickiego o ich zatwierdzenie; 

 

5. wybór kandydatów do nominacji na Dziekana i Prodziekanów Wydziału; 

 

6. otwieranie przewodów doktorskich i habilitacyjnych; 

 

7. wyznaczanie recenzentów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych; 

 

8. powoływanie komisji do oceny dorobku naukowego przy otwieraniu 

przewodu habilitacyjnego oraz podejmowaniu procedur związanych z nadaniem 

tytułu naukowego profesora oraz stanowiska profesora; 

 

9. rozwiązywanie innych ważnych spraw Wydziału. 

 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE AKADEMICCY 

 

Art. 17 - RODZAJE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

§ 1. Nauczycielami akademickimi w Ignatianum są: 

 

1. profesorowie zwyczajni; 

2. profesorowie nadzwyczajni; 

3. profesorowie zaproszeni; 

4. stali wykładowcy; 

5. starsi wykładowcy; 

6. adiunkci; 

7. wykładowcy; 

8. asystenci;  

9. lektorzy.  

 

§ 2. Wymagania stawiane nauczycielom akademickim Ignatianum do 

zatrudnienia: 

 

1. Na stanowisko profesora zwyczajnego Ignatianum zatrudnia się osobę z 

naukowym tytułem profesora, po spełnieniu warunków określonych przez 

prawo państwowe, a na Wydziałach kościelnych również po uzyskaniu 

orzeczenia Nihil obstat Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej  

 

2. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego Ignatianum wymaga się stopnia 

naukowego doktora habilitowanego, przynajmniej trzech lat pracy na 

stanowisku adiunkta, po spełnieniu warunków określonych przez prawo 

państwowe, a na Wydziałach kościelnych również po uzyskaniu orzeczenia 
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Nihil obstat Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej  

 

3. Na stanowisko profesora zaproszonego wymaga się wysokich kompetencji w 

zakresie uprawianej dyscypliny naukowej. 

 

4. Na stanowisku stałego wykładowcy może zostać zatrudniona osoba 

posiadająca stopień doktora, która uzyskała nihil obstat Kongregacji ds. 

Edukacji Katolickiej. 

 

5. Na stanowisko starszego wykładowcy może zostać zatrudniona osoba 

posiadająca stopień doktora, która w przewidzianym przez prawo czasie nie 

uzyskała stopnia doktora habilitowanego. 

 

6. Na stanowisko adiunkta może zostać przyjęta osoba ze stopniem naukowym 

doktora habilitowanego lub doktora.  

 

7. Na stanowisku wykładowcy może zostać zatrudniona osoba posiadająca tytuł 

zawodowy magistra oraz duże kompetencje zawodowe. 

 

8. Na stanowisko asystenta może zostać przyjęta osoba posiadająca stopień 

doktora lub tytuł zawodowy magistra.  

 

9. Na stanowisko lektora języka obcego może zostać zatrudniona osoba 

posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. 

 

§ 3. W Ignatianum mogą być zatrudnieni w ograniczonym wymiarze godzin 

pracownicy innych Uczelni w celu prowadzenia wykładów, ćwiczeń, 

seminariów bądź też jako promotorzy czy recenzenci rozpraw naukowych. 

 

Art. 18 - NOMINACJE WYKŁADOWCÓW 

§ 1. Nauczyciele akademiccy wymienieni w art. 17 § 2, 1-2, są mianowani przez 

Wielkiego Kanclerza na wniosek Rady Wydziału (por. art. 5 § 1, 5; art. 16 § 1, 

8).  

 

§ 2. Nauczyciele akademiccy wymienieni w art. 17 § 2, 4-6, są mianowani przez 

Wicekanclerza na wniosek Dziekana Wydziału (por. art. 7 § 1, 3).  

 

§ 3. Nauczyciele akademiccy wymienieni w art. 17 § 2, 3, 7-9 oraz § 3, są 

mianowani przez Rektora na wniosek Dziekana za zgodą Rady Wydziału (por. 

art. 9 § 1, 5). Jeżeli w Uczelni działa międzywydziałowa jednostka 

organizacyjna, z wnioskiem o mianowanie przez Rektora nauczycieli 

akademickich pracujących w tej jednostce występuje kierownik tej jednostki, a 

zgoda Rady Wydziału nie jest wymagana.  
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Art. 19 - KWALIFIKACJE WYKŁADOWCÓW 

§ 1. Kwalifikacje wykładowców w Ignatianum są określone w art. 25, 26 § 1, 27  

§ 2, 28 i 29 Konstytucji Apostolskiej Sapientia Christiana. 

 

§ 2. Od kandydatów na nauczyciela akademickiego w Ignatianum wymaga się: 

 

1. dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego;  

 

2. należytych uzdolnień do nauczania studentów oraz do badań naukowych; 

 

3. wyróżniających kwalifikacji moralnych, poczucia odpowiedzialności oraz 

pilności w pełnieniu obowiązków. 

 

§ 3. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia z przedmiotów dotyczących 

wiary i moralności powinni być świadomi tego, że swoje obowiązki mają 

wykonywać zgodnie z nauką Kościoła. 

 

Art. 20 - PRAWA  NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

§ 1. Wykładowcom przysługuje należyta wolność w badaniach naukowych, 

swoboda myśli i wyrażania własnych opinii, z poszanowaniem art. 39 

Konstytucji Apostolskiej Sapientia Christiana. 

 

Art. 21 - ZAWIESZENIE W PEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW 

§ 1. Nauczyciel akademicki w okresie zatrudnienia może zostać zawieszony lub 

nawet odsunięty od pełnienia obowiązków z ważnego powodu i ze względu na 

dobro bądź to Uczelni, bądź jego samego. Dokonać tego można po zasięgnięciu 

opinii Senatu Uczelni i przy zachowaniu uprawnień odpowiednio Wielkiego 

Kanclerza oraz Wicekanclerza i władz uczelni zgodnie z Ordinationes 

Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, dołączonych do Konstytucji Apostolskiej 

Sapientia Christiana w art. 22 § 1-3. Szczegółowe przepisy, dotyczące 

zawieszenia nauczyciela akademickiego od pełnienia obowiązków, zawarte są w 

Regulaminie Ogólnym. 

 

§ 2. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje możliwość odwołania się do 

wyższej instancji.  

 

ROZDZIAŁ VI 

STUDENCI 

 

Art. 22 - PRZYJMOWANIE NA STUDIA 

§ 1. Do Ignatianum przyjmuje się osoby, które akceptują katolicki charakter 

uczelni oraz proponowany program studiów.  
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§ 2. O przyjęciu do Ignatianum decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez Senat. Ogólne zasady przyjmowania na studia określają 

przepisy kościelne i państwowe oraz Regulamin Ogólny Ignatianum. 

 

Art. 23 - STUDENCI 

§ 1. Studentem jest osoba przyjęta do Ignatianum w celu uzyskania właściwych 

tytułów zawodowych i stopni naukowych: tytułu licencjata zawodowego, 

magistra i stopnia naukowego doktora; 

 

§ 2. W zajęciach dydaktycznych poza studentami Ignatianum mogą brać udział 

także „wolni słuchacze”, zgodnie z Regulaminem. 

 

Art. 24 - PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTÓW 

§ 1. Statut i Regulaminy ustalają udział studentów w życiu Ignatianum. 

 

§ 2. Studenci zobowiązani są do przestrzegania Statutu i Regulaminów. 

 

§ 3. Studenci uczelni mają prawo powołać uczelniany samorząd studencki, a 

nadto prawo do zrzeszania się w organizacjach i stowarzyszeniach studenckich. 

 

§ 4. Samorząd studencki działa zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez 

Senat Uczelni. 

 

ROZDZIAŁ VII 

STRUKTURA I ORGANIZACJA STUDIÓW 

 

Art. 25 - STOPNIE STUDIÓW 

§1. Studia w Ignatianum obejmują trzy stopnie: licencjat zawodowy (bakalaureat 

w terminologii kościelnej), magisterium zawodowe (licencjat w terminologii 

kościelnej) oraz doktorat. 

 

§ 2. Szczegółowe przepisy dla każdego stopnia studiów, który prowadzi do 

uzyskania odpowiedniego tytułu lub stopnia naukowego, zawarte są w 

Regulaminie Studiów Ignatianum; 

 

Art. 26 - EGZAMINY 

§ 1. Osiągnięcia studentów w opanowaniu wiedzy sprawdza się przez egzaminy 

bądź zaliczenia (pisemne lub ustne). Formę egzaminu bądź zaliczenia ustala 

egzaminujący.  

 

§ 2. Zakres materiału do egzaminu określa egzaminujący. 
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§ 3. Wszystkie egzaminy są publiczne. 

 

§ 4. Szczegółowe normy określające przebieg egzaminu zawarte są  

w Regulaminie Studiów. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

TYTUŁY I STOPNIE AKADEMICKIE 

 

Art. 27 - ZASADY OGÓLNE 

§ 1. Ignatianum ma prawo nadawania tytułów i stopni naukowych, zgodnie  

z uzyskanymi uprawnieniami. 

 

§ 2. Tytuły i stopnie naukowe: 

 

1. licencjat zawodowy (bakalaureat w terminologii kościelnej); 

2. magister (licencjat w terminologii kościelnej); 

3. doktor; 

4. doktor habilitowany; 

5. profesor. 

 

§ 3. Uzyskiwanie kolejnych tytułów i stopni naukowych podporządkowane jest 

wymogom prawa państwowego i kościelnego. 

 

§ 4. Godności: 

 

1. Doktorat honoris causa. Zgodnie z normami zawartymi w art. 51 Sapientia 

Christiana, doktorat honoris causa może zostać nadany osobom posiadającym 

szczególne zasługi dla nauki i kultury. 

 

2. Doktorat honoris causa jest nadawany na wniosek Senatu przez Wielkiego 

Kanclerza, który poprosi Stolicę Apostolską o orzeczenie Nihil obstat (por. art. 5 

§ 1, 8). 

 

3. Przy nadawaniu doktoratu honoris causa należy uwzględniać obowiązujące w 

tym zakresie prawo państwowe. 

 

ROZDZIAL IX 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE NA USŁUGACH UCZELNI; ADMINISTRACJA EKONOMICZNA 

 

Art. 28 - BIBLIOTEKA UCZELNI 

§ 1. Ignatianum posiada Bibliotekę, która gromadzi, przechowuje i udostępnia 

książki i czasopisma naukowe, związane z naukowo-dydaktyczną działalnością 

Uczelni. 
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§ 2. Biblioteką Ignatianum kieruje Dyrektor mianowany przez Rektora za zgodą 

Senatu Uczelni. Pomocą Dyrektorowi w prowadzeniu Biblioteki służy Rada ds. 

Biblioteki, powołana przez Senat Uczelni na okres czterech lat. Prawa i 

obowiązki Dyrektora Biblioteki określa Regulamin Biblioteki zatwierdzony 

przez Senat Uczelni. 

 

Art. 29 - WYDAWNICTWO UCZELNI 

§ 1. Uczelnia prowadzi działalność wydawniczą książek i czasopism.  

 

§ 2. Rektor Uczelni za zgodą Senatu Uczelni mianuje Dyrektora Wydawnictwa 

Ignatianum. Pomocą Dyrektorowi w prowadzeniu Wydawnictwa służy Rada ds. 

Wydawnictwa, powołana przez Senat Uczelni na okres czterech lat. 

 

§ 3. Zasady działania Wydawnictwa Ignatianum określa Regulamin 

Wydawnictwa zatwierdzony przez Senat Uczelni. 

 

Art. 30 - SPRAWY EKONOMICZNE  

§ 1. Za sprawy ekonomiczne Ignatianum odpowiedzialna jest Prowincja Polski 

Południowej Towarzystwa Jezusowego. 

 

§ 2. Majątkiem ruchomym i nieruchomym Ignatianum zarządza Dyrektor 

Administracyjny. Dyrektora Administracyjnego mianuje Rektor, za zgodą 

Senatu Uczelni, który uchwala zasady tego zarządzania. 

 

Art. 31 - KONTAKTY Z INNYMI UCZELNIAMI  

§ 1. Ignatianum nawiązuje współpracę z ośrodkami naukowymi w kraju i za 

granicą. 

 

§ 2. Przy zatwierdzeniu lub zawieszeniu różnych form współpracy naukowo-

dydaktycznej z innymi ośrodkami naukowymi należy zachowywać normy 

zawarte w Konstytucji Sapientia Christiana wraz z Ordinationes oraz normy 

prawa państwowego. 
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ROZDZIAŁ I 

CELE WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO 

 

ART. 1 - CELE WYDZIAŁU 

 

§ 1. Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum nawiązuje tradycjami do 

dawnych uczelni jezuickich, a w nowszej historii do zatwierdzonego przez 

Kongregację do Spraw Seminariów i Uniwersytetów w roku 1932 w Krakowie 

Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego. 

 

§ 2. Celami Wydziału Filozoficznego Ignatianum jako wydziału kościelnego są: 

 

1. badania naukowe w dziedzinie nauk uprawianych w Wydziale, zgodnie z 

właściwymi im metodami; 

 

2. formacja studentów przygotowująca ich do osobistej refleksji, do 

prowadzenia badań naukowych, oraz do pracy w instytucjach oświatowych, 

naukowych i kulturalnych. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

WŁADZE WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO 

 

ART. 2 - WŁADZE WYDZIAŁU 

 

§ 1. Wydziałem Filozoficznym kieruje Dziekan wspomagany przez 

Prodziekanów oraz przez Radę Wydziału. 

 

§ 2. Procedurę nominacji Dziekana Wydziału, którym ma być członek 

Towarzystwa Jezusowego, oraz warunki, jakie powinien spełniać kandydat na 

Dziekana, określają normy zawarte w art. 13 § 1 Statutu Ignatianum. 

 

§ 3. Zadania Dziekana Wydziału określone są w art. 14 § 1 tegoż Statutu. 

 

§ 4. Sposób nominacji Prodziekanów określa art. 13 § 5 Statutu Ignatianum. 

 

§ 5. Prodziekani pomagają Dziekanowi w sprawach bieżących Wydziału i 

zastępują go w razie jego nieobecności (por. art. 13 § 6). 

 

§ 6. Wydział Filozoficzny posiada właściwego Prodziekana do spraw 

studenckich. 

 

§ 7. Kadencja Dziekana i Prodziekanów trwa zgodnie z przepisami 
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państwowymi cztery lata. Dziekan może dokończyć kadencję po ukończeniu 70. 

roku życia. 

 

§ 8. W razie konieczności odwołania Dziekana i Prodziekanów przed 

zakończeniem kadencji, stosuje się tę samą procedurę, w jakiej nastąpiła ich 

nominacja i jest określone Regulaminem wyborów uchwalonym przez Senat 

Uczelni i zatwierdzonym przez Wicekanclerza. 

 

§ 9. Skład Rady Wydziału jest ustalony na podstawie art. 15 § 1 Statutu 

Ignatianum z uwzględnieniem przepisów państwowych dotyczących 

reprezentacji studentów. 

 

§ 10. Radę Wydziału zwołuje Dziekan przynajmniej raz na semestr, a jeżeli tego 

wymagają ważniejsze sprawy, to i częściej. Ponadto należy ją zwołać, jeśli 

domaga się tego przynajmniej 1/3 członków Rady Wydziału. 

 

ROZDZIAŁ III 

WYKŁADOWCY I STUDENCI 

 

ART. 3 - WYKŁADOWCY 

 

§ 1. W Wydziale Filozoficznym pracują nauczyciele akademiccy (por. art. 17 § 

1), którzy są zatrudnieni i mianowani na zasadach podanych w art. 17 § 2, 18 i 

19 Statutu Ignatianum. 

 

§ 2. Wymogi odnośnie minimum kadrowego na odpowiednich kierunkach i 

stopniach kształcenia reguluje prawo państwowe w tym zakresie. 

 

§ 3. Przy nominacji na nauczycieli akademickich w Wydziale Filozoficznym 

należy uwzględniać kwalifikacje określone w Konstytucji Apostolskiej 

Sapientia Christiana (por. art. 25, 26 § 1, 27 § 2, 28 i 29). 

 

§ 4. W organizacji działalności dydaktyczno-naukowej Wydziału Filozoficznego 

przestrzegane są przepisy prawa państwowego. 

 

ART. 4 - STUDENCI 

§ 1. Sposób przyjmowania studentów Wydziału Filozoficznego określają normy 

zawarte w art. 22 Statutu Ignatianum oraz normy podane w Regulaminie 

Ogólnym Ignatianum. 

 

§ 2. Formy działalności studenckiej w Ignatianum określają stosowne 

regulaminy. 
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ROZDZIAŁ IV 

STRUKTURA I PROGRAM STUDIÓW 

 

ART. 5 - STRUKTURA STUDIÓW 

§ 1. Studia w Wydziale Filozoficznym realizowane są w systemie 

trójstopniowym: studia licencjacie, magisterskie i doktoranckie. Pierwszy 

stopień studiów trwa przynajmniej trzy lata i zostaje zakończony egzaminem, 

który upoważnia do nadania tytułu licencjata zawodowego. Drugim stopniem są 

studia magisterskie, które trwają dwa lata, kończą się egzaminem magisterskim i 

upoważniają do nadania stopnia magistra w zakresie prowadzonych przez 

Wydział kierunków. Studia trzeciego stopnia kończą się uzyskaniem stopnia 

doktora w zakresie posiadanych przez Wydział uprawnień. 

 

§ 2. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, 

zgodnie ze standardami nauczania określonymi przez prawo państwowe. 

 

§ 3. W Wydziale Filozoficznym mogą powstawać Instytuty i Katedry 

prowadzące działalność dydaktyczną i naukową. Na czele Instytutu stoi 

Dyrektor, na czele Katedry stoi Kierownik. 

 

ART. 6 – PROGRAM STUDIÓW 

§ 1. Przedmioty obowiązkowe na pierwszym i drugim stopniu studiów 

kierunków prowadzonych przez Wydział są podane w Programie Studiów. W 

miarę rozwoju Wydziału Filozoficznego zakres przedmiotów obowiązkowych 

może być zmieniony. 

 

§ 2. Rada Wydziału może zgodnie z Regulaminem Studiów wprowadzić 

również inne wykłady i seminaria w zależności od potrzeb dydaktycznych oraz 

od posiadanych przez nauczycieli akademickich Ignatianum kwalifikacji. 

 

§ 3. Celem wspomagania mobilności studentów Wydziału Filozoficznego 

stosuje system punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System).  

 

§ 4. Program Studiów Wydziału Filozoficznego uchwala Rada Wydziału 

Filozoficznego. 

 

ROZDZIAŁ V 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE I ADMINISTRACJA EKONOMICZNA 

 

ART. 7 - ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

§ 1. Wydział posiada własne serie wydawnicze i czasopisma naukowe. 

 

§ 2. Wydział otacza opieką dział publikacji w zakresie prowadzonych przez 
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siebie kierunków znajdujących się w Bibliotece Ignatianum. 

 

§ 3. Wydział współpracuje z wydziałami innych uczelni akademickich w kraju  

i za granicą.  

 

§ 4. Wydział uczestniczy w międzynarodowych programach wymiany 

studentów i pracowników. 

 

§ 5. Wydział utrzymuje kontakt z instytucjami kultury, urzędami administracji 

samorządowej i rządowej oraz instytucjami, w których studenci Ignatianum 

odbywają swoje praktyki studenckie. 
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ROZDZIAŁ I 

CELE WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO 

 

ART. 1 - CELE WYDZIAŁU 

§ 1. Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie nawiązuje 

tradycjami do dawnych szkół jezuickich, zarówno średnich jak i akademickich, 

rozsianych po całym świecie, a mających za zadanie wykształcenie osób w 

duchu chrześcijańskim. 

 

§ 2. Celami Wydziału Pedagogicznego Ignatianum jako wydziału kościelnego 

są: 

 

1. badania naukowe w dziedzinie nauk uprawianych w wydziale zgodnie  

z właściwymi im metodami; 

 

2. formacja studentów przygotowująca ich do osobistej refleksji, prowadzenia 

badań naukowych oraz działalności społecznej i pracy w instytucjach 

oświatowych, naukowych i kulturalnych. 

 

§ 3. Powyższe cele realizowane są z uwzględnieniem roli nauk filozoficznych  

i teologicznych w integralnej formacji współczesnego człowieka.  

 

§ 4. Pośród wielu dyscyplin uprawianych w Wydziale Pedagogicznym,  

w Ignatianum preferuje się założenia pedagogiki ignacjańskiej oraz nauki 

społecznej Kościoła 

 

ROZDZIAŁ II 

WŁADZE WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO 

 

ART. 2 - WŁADZE WYDZIAŁU 

§ 1. Wydziałem Pedagogicznym kieruje Dziekan wspomagany przez 

Prodziekanów oraz przez Radę Wydziału. 

 

§ 2. Procedurę nominacji Dziekana Wydziału oraz warunki, jakie powinien 

spełniać kandydat na Dziekana, określają normy zawarte w art. 13 § 1 Statutu 

Ignatianum. 

 

§ 3. Zadania Dziekana Wydziału określone są w art. 14 § 1 tegoż Statutu. 

 

§ 4. Sposób nominacji Prodziekanów określa art. 13 § 5 Statutu Ignatianum. 

 

§ 5. Prodziekani pomagają Dziekanowi w sprawach zwyczajnych Wydziału i 

zastępują go w razie jego nieobecności (por. art. 13 § 6). 
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§ 6. Wydział Pedagogiczny posiada właściwego Prodziekana do spraw 

studenckich.  

 

§ 7. Kadencja Dziekana i Prodziekanów trwa zgodnie z przepisami 

państwowymi cztery lata. Dziekan może dokończyć kadencję po ukończeniu 70. 

roku życia. 

 

§ 8. W razie konieczności odwołania Dziekana i Prodziekanów przed 

zakończeniem kadencji, stosuje się tą samą procedurę, w jakiej nastąpiła ich 

nominacja i jest określone Regulaminem wyborów uchwalonym przez Senat 

Uczelni i zatwierdzonym przez Wicekanclerza. 

 

§ 9. Skład Rady Wydziału jest ustalony na podstawie art. 15 § 1 Statutu 

Ignatianum z uwzględnieniem przepisów państwowych co do reprezentacji 

studentów. 

 

§ 10. Radę Wydziału zwołuje Dziekan przynajmniej raz na semestr, a jeśli jest 

to konieczne częściej na wniosek przynajmniej 1/3 składu Rady Wydziału. 

 

ROZDZIAŁ III 

WYKŁADOWCY I STUDENCI 

 

ART. 3 - WYKŁADOWCY 

 

§ 1. W Wydziale Pedagogicznym pracują nauczyciele akademiccy (por. art. 17 § 

1), którzy są zatrudnieni i mianowani na zasadach podanych w art. 17 § 2, 18 i 

19 Statutu Ignatianum. 

 

§ 2. Zgodnie z przepisami państwowymi Wydział powinien posiadać do 

nadawania stopnia magistra co najmniej czterech samodzielnych pracowników 

stałych – profesorów zwyczajnych, nadzwyczajnych i doktorów habilitowanych 

z zakresu nauk pedagogicznych. Do nadawania stopnia doktora natomiast 

Wydział winien posiadać co najmniej ośmiu takich pracowników. 

 

§ 3. Przy nominacji na nauczycieli akademickich w Wydziale Pedagogicznym 

należy uwzględniać kwalifikacje określone w Konstytucji Apostolskiej 

Sapientia Christiana (por. art. 25, 26 § 1, 27 § 2, 28 i 29). 

 

§4. W organizacji działalności dydaktyczno-naukowej Wydziału 

Pedagogicznego przestrzegane są przepisy prawa państwowego. 
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ART. 4 - STUDENCI 

 

§ 1. Sposób przyjmowania studentów Wydziału Pedagogicznego określają 

normy zawarte w art. 22 Statutu Ignatianum oraz normy podane w Regulaminie 

Ogólnym Ignatianum. 

 

§ 2. Formy działalności studenckiej w Ignatianum określają stosowne 

regulaminy. 

 

ROZDZIAŁ IV 

STRUKTURA I PROGRAM STUDIÓW 

 

ART. 5 - STRUKTURA STUDIÓW 

 

§ 1. Studia w Wydziale Pedagogicznym realizowane są w systemie 

trójstopniowym: studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Pierwszy 

stopień studiów trwa przynajmniej trzy lata i zostaje zakończony egzaminem, 

który upoważnia do nadania tytułu licencjata zawodowego. Drugim stopniem są 

studia magisterskie, które trwają dwa lata, kończą się egzaminem magisterskim i 

upoważniają do nadania stopnia magistra w zakresie prowadzonych przez 

Wydział kierunków. Studia trzeciego stopnia kończą się uzyskaniem stopnia 

doktora w zakresie posiadanych przez Wydział uprawnień. 

 

§ 2. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, 

zgodnie ze standardami nauczania określonymi przez prawo państwowe. 

 

§ 3. W Wydziale Pedagogicznym mogą powstawać Instytuty i Katedry 

prowadzące działalność dydaktyczną i naukową. Na czele Instytutu stoi 

Dyrektor, a na czele Katedry stoi Kierownik.  

 

ART. 6 - PROGRAM STUDIÓW 

§ 1. Przedmioty obowiązkowe na pierwszym i drugim stopniu studiów z 

kierunków prowadzonych przez Wydział są podane w Programie Studiów. W 

miarę rozwoju Wydziału Pedagogicznego zakres przedmiotów obowiązkowych 

może być rozszerzony. 

 

§ 2. Rada Wydziału może zgodnie z Regulaminem Studiów wprowadzić 

również inne wykłady i seminaria w zależności od potrzeb społecznych oraz od 

posiadanych przez nauczycieli akademickich Ignatianum kwalifikacji. 

 

§ 3. Celem wspomagania mobilności studentów Wydział Pedagogiczny stosuje 

system punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System).  
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§4. Program studiów Wydziału Pedagogicznego uchwala Rada Wydziału 

Pedagogicznego. 

 

ROZDZIAŁ V 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE I ADMINISTRACJA EKONOMICZNA 

 

ART. 7 - ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

 

§ 1. Wydział posiada własne serie wydawnicze i czasopisma naukowe. 

 

§ 2. Wydział otacza opieką dział publikacji pedagogicznych znajdujących się w 

Bibliotece Ignatianum. 

 

§ 3. Wydział współpracuje z wydziałami innych uczelni akademickich w kraju i 

za granicą.  

 

§ 4. Wydział uczestniczy w międzynarodowych programach wymiany 

studentów i pracowników.  

 

§ 5. Wydział utrzymuje kontakt z instytucjami kultury, urzędami administracji 

samorządowej i rządowej oraz instytucjami, w których studenci Ignatianum 

odbywają swoje praktyki studenckie. 
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CZĘŚĆ IV 

 

 

 

STATUT  

WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWGO  

NAUK HUMANSTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W MYSŁOWICACH  

AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE 

 

(dalej WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W MYSŁOWICACH) 
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ROZDZIAŁ I 

CELE WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W MYSŁOWICACH 

 

ART. 1 - CELE WYDZIAŁU 

 

§1. Wydział Zamiejscowy w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie 

nawiązuje tradycjami do dawnych szkół jezuickich, zarówno średnich jak  

i akademickich, rozsianych po całym świecie, a mających za zadanie 

wykształcenie osób w duchu chrześcijańskim. 

 

§2. Celami Wydziału Zamiejscowego w Mysłowicach jako wydziału 

kościelnego są: 

1. badania naukowe w dziedzinie nauk uprawianych w wydziale zgodnie  

z właściwymi im metodami; 

2. formacja studentów przygotowująca ich do osobistej refleksji, 

prowadzenia badań naukowych oraz działalności społecznej i pracy  

w instytucjach oświatowych, naukowych i kulturalnych. 

 

§3. Powyższe cele realizowane są z uwzględnieniem roli nauk filozoficznych  

w integralnej formacji współczesnego człowieka.  

 

§4. Pośród wielu dyscyplin uprawianych w Wydziale Zamiejscowym,  

w Mysłowicach preferuje się założenia pedagogiki ignacjańskiej oraz nauki 

społecznej Kościoła 

 

ROZDZIAŁ II 

WŁADZE WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W MYSŁOWICACH 

 

ART. 2 - WŁADZE WYDZIAŁU 

 

§1. Wydziałem Zamiejscowym w Mysłowicach kieruje Dziekan wspomagany 

przez Prodziekanów oraz przez Radę Wydziału. 

 

§2. Procedurę nominacji Dziekana Wydziału oraz warunki, jakie powinien 

spełniać kandydat na Dziekana, określają normy zawarte w art. 13 § 1 Statutu 

Ignatianum (z 3 maja 2010 r.) 

 

§3. Zadania Dziekana Wydziału określone są w art. 14 § 1 tegoż Statutu. 

 

§4. Sposób nominacji Prodziekanów określa art. 13 § 5 Statutu Ignatianum. 

 

§5. Prodziekani pomagają Dziekanowi w sprawach zwyczajnych Wydziału  

i zastępują go w razie jego nieobecności (por. art. 13 § 6). 
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§6. Wydział Zamiejscowy w Mysłowicach posiada właściwego Prodziekana do 

spraw studenckich.  

 

§7. Kadencja Dziekana i Prodziekanów trwa zgodnie z przepisami 

państwowymi cztery lata. Dziekan może dokończyć kadencję po ukończeniu 70. 

roku życia. 

 

§8. W razie konieczności odwołania Dziekana i Prodziekanów przed 

zakończeniem kadencji, stosuje się tą samą procedurę, w jakiej nastąpiła ich 

nominacja i jest określone Regulaminem wyborów uchwalonym przez Senat 

Uczelni i zatwierdzonym przez Wicekanclerza. 

 

§9. Skład Rady Wydziału jest ustalony na podstawie art. 15 § 1 Statutu 

Ignatianum z uwzględnieniem przepisów państwowych co do reprezentacji 

studentów. 

 

§10. Radę Wydziału zwołuje Dziekan przynajmniej raz na semestr, a jeśli jest to 

konieczne częściej na wniosek przynajmniej 1/3 składu Rady Wydziału. 

 

ROZDZIAŁ III 

WYKŁADOWCY I STUDENCI 

 

ART. 3 - WYKŁADOWCY 

 

§1. W Wydziale Zamiejscowym w Mysłowicach pracują nauczyciele 

akademiccy (por. art. 17 § 1), którzy są zatrudnieni i mianowani na zasadach 

podanych w art. 17 § 2, 18 i 19 Statutu Ignatianum. 

 

§2. Wymogi odnośnie minimum kadrowego na odpowiednich kierunkach i 

stopniach kształcenia reguluje prawo państwowe w tym zakresie. 

 

§3. Przy nominacji na nauczycieli akademickich w Wydziale Zamiejscowym w 

Mysłowicach należy uwzględniać kwalifikacje określone w Konstytucji 

Apostolskiej Sapientia Christiana (por. art. 25, 26 § 1, 27 § 2, 28 i 29). 

 

§4. W organizacji działalności dydaktyczno-naukowej Wydziału 

Zamiejscowego w Mysłowicach przestrzegane są przepisy prawa państwowego. 

 

ART. 4 - STUDENCI 

 

§1. Sposób przyjmowania studentów Wydziału Zamiejscowego w Mysłowicach 

określają normy zawarte w art. 22 Statutu Ignatianum oraz normy podane  
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w Regulaminie Ogólnym Ignatianum. 

 

§2. Formy działalności studenckiej w Ignatianum określają stosowne 

regulaminy. 

 

ROZDZIAŁ IV 

STRUKTURA I PROGRAM STUDIÓW 

 

ART. 5 - STRUKTURA STUDIÓW 

 

§1. Studia w Wydziale Zamiejscowym w Mysłowicach realizowane są  

w systemie dwustopniowym: studia licencjackie i magisterskie. Pierwszy 

stopień studiów trwa przynajmniej trzy lata i zostaje zakończony egzaminem, 

który upoważnia do nadania tytułu licencjata zawodowego. Drugim stopniem są 

studia magisterskie, które trwają dwa lata, kończą się egzaminem magisterskim  

i upoważniają do nadania stopnia magistra w zakresie prowadzonych przez 

Wydział kierunków.  

 

§2. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, 

zgodnie ze standardami nauczania określonymi przez prawo państwowe. 

 

§3. W Wydziale Zamiejscowym, w Mysłowicach mogą powstawać Instytuty  

i Katedry prowadzące działalność dydaktyczną i naukową. Na czele Instytutu 

stoi Dyrektor, a na czele Katedry stoi Kierownik.  

 

ART. 6 - PROGRAM STUDIÓW 

 

§1. Przedmioty obowiązkowe na pierwszym i drugim stopniu studiów  

z kierunków prowadzonych przez Wydział są podane w Programie Studiów.  

W miarę rozwoju Wydziału Zamiejscowego w Mysłowicach zakres 

przedmiotów obowiązkowych może być rozszerzony. 

 

§2. Rada Wydziału może zgodnie z Regulaminem Studiów wprowadzić również 

inne wykłady i seminaria w zależności od potrzeb społecznych oraz  

od posiadanych przez nauczycieli akademickich Ignatianum kwalifikacji. 

 

§3. Celem wspomagania mobilności studentów Wydział Zamiejscowy  

w Mysłowicach stosuje system punktów kredytowych ECTS (European Credit 

Transfer System).  

§4. Program studiów Wydziału Zamiejscowego w Mysłowicach uchwala Rada 

ww. Wydziału Zamiejscowego. 
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ROZDZIAŁ V 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE I ADMINISTRACJA EKONOMICZNA 

 

ART. 7 - ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

 

§1. Wydział otacza opieką dział publikacji pedagogicznych i humanistycznych 

znajdujących się w Bibliotece Ignatianum. 

 

§2. Wydział współpracuje z wydziałami innych uczelni akademickich w kraju  

i za granicą.  

 

§3. Wydział uczestniczy w międzynarodowych programach wymiany studentów 

i pracowników.  

 

§4. Wydział utrzymuje kontakt z instytucjami kultury, urzędami administracji 

samorządowej i rządowej oraz instytucjami, w których studenci Ignatianum 

odbywają swoje praktyki studenckie. 
 

 

 


