
Kraków, dnia 1 października 2022 roku  
 

 

UPOWAŻNIENIE 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie dr hab. Anna 

Królikowska, prof. AIK działając na podstawie art. 268a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735 z późn. zm.) upoważnia: 

 

dr hab. Annę Błasiak, prof. AIK 

Dyrektora Instytutu Nauk o Wychowaniu 
w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie 

 

do podejmowania rozstrzygnięć w imieniu Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii 

Ignatianum w Krakowie w następujących sprawach przewidzianych w Regulaminie studiów 

pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii 

Ignatianum w Krakowie, stanowiącym załącznik do uchwały nr 24/2020/2021 Senatu 

Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2021 r.: 

1) Wnioskowanie do Senatu o zatwierdzenie określenia sposobu potwierdzenia efektów 
uczenia się i programu studiów (§ 8 ust. 2).  

2) Decydowanie w porozumieniu z kierownikiem praktyk o zwolnieniu z odbycia praktyki  
w całości lub części, studenta, który wykonał pracę spełniającą cele praktyki. 
Kompetencja ta dotyczy także innych obowiązkowych zajęć mających szczególną formę 
(§ 8 ust. 14 i 15).  

3) Nadzorowanie, by prowadzący przedmiot określał w sylabusie zasady i kryteria 
dopuszczenia do zaliczenia i przyznawania oceny, a także sposób obliczania oceny  
w przypadku przedmiotu, w skład którego wchodzi więcej niż jedna forma zajęć,  
i ogłaszał je w systemie informatycznym AIK oraz na pierwszych zajęciach (§ 12 ust. 2).  

4) Zarządzanie przeprowadzenia egzaminu komisyjnego (§ 13 ust. 1).  

5) Ustalanie składu komisji przeprowadzającej egzamin komisyjny (§ 13 ust. 4).  

6) Ustalanie formy i terminu przeprowadzenia egzaminu komisyjnego w porozumieniu  
z przewodniczącym komisji (§ 13 ust. 6).  

7) Wyznaczenie studentowi nowego, powtórnego termin przeprowadzenia egzaminu 
dyplomowego jako ostateczny, na pisemny wniosek studenta, w przypadku 
usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie 
(§ 27 ust. 2).  

8) Wyznaczenie drugiego, ostatecznego terminu egzaminu dyplomowego, na pisemny 
wniosek studenta, w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu 
dyplomowego (§ 27 ust. 3).  

9) Decydowanie w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego (§ 27 ust. 6).  

10) Powoływanie komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy (§ 27 ust. 7).  

11) W przypadku, gdy członek komisji egzaminacyjnej nie może uczestniczyć w egzaminie 
dyplomowym, wyznaczanie w zastępstwie innej osoby (§ 27 ust. 8).  

12) Wyrażanie zgody na dostosowanie formy egzaminu dyplomowego do uzasadnionych 
potrzeb studenta z niepełnosprawnościami, na jego pisemny wniosek (§ 27 ust. 10).  

 
w imieniu Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie.  
 



Ponadto Dyrektor Instytutu Nauk o Wychowaniu uprawniona jest do podpisywania imieniem 
Dziekana Wydziału Pedagogicznego następujących dokumentów:  
-   kart przebiegu studiów,  
- pism do studentów, w szczególności: pism dotyczących kwalifikacji, kompetencji  

  oraz uprawnień studentów i absolwentów.  
 
Niniejsze upoważnienie zostaje udzielone z dniem 1 października 2022 r. i wygasa z dniem  
zakończenia pełnienia funkcji w jednostce lub z chwilą pisemnego odwołania, albo z chwilą 
ustania stosunku prawnego łączącego upoważnionego pracownika z Akademią Ignatianum  
w Krakowie.  
 
 
 
 

 
 

 


