Kraków, dnia 1 października 2019 roku

PEŁNOMOCNICTWO
Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie działając na mocy art. 25
ust. 2 pkt 5 Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie zatwierdzonego Uchwałą
nr 35/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2019 r.
zmienionego uchwałą nr 76/2018/2019 Senatu AIK z dnia 30 września 2019 r. podjętą
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Regulaminu
studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
Akademii Ignatianum z dnia 28 maja 2019 roku (z mocą obwiązywania od 01.10.2019 r.)
ks. dr. Jarosławowi Charchule SJ
udziela

(imię i nazwisko oraz stopień lub tytuł naukowy osoby upoważnianej)

pełniącemu funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Nauk o Wychowaniu ds. Dydaktycznych
(funkcja w jednostce organizacyjnej Uczelni)

Instytut Nauk o Wychowaniu
(pełna nazwa jednostki organizacyjnej)

pełnomocnictwa do podejmowania rozstrzygnięć w sprawach przewidzianych w Regulaminie
studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, tj. do
podejmowania rozstrzygnięć w następujących sprawach:
1) Ustalanie i zgłaszanie Prodziekanowi ds. Ogólnych Wydziału Pedagogicznego
szczegółowego harmonogramu zajęć w danym semestrze nie później niż na 14 dni
przed rozpoczęciem semestru (§ 5 ust. 10).
2) Wyrażanie zgody, w porozumieniu z prowadzącym przedmiot, na składanie
określonych egzaminów, w tym dyplomowych, oraz składanie prac dyplomowych
w języku obcym (§ 8 ust. 3).
3) Wyznaczanie innego przedmiotu, który student zobowiązany jest zaliczyć
o nominalnej liczbie godzin i punktów ECTS odpowiadającej liczbie godzin
i punktów ECTS niezaliczonego przedmiotu, w razie braku możliwości powtórzenia tego
samego przedmiotu z przyczyn nieleżących po stronie studenta, mając na uwadze
konieczność uzyskania wszystkich zakładanych efektów uczenia się (§ 15 ust. 6).
4) W uzasadnionych przypadkach, w sytuacji powtarzania semestru, decydowanie
o przeniesieniu lub uznaniu uzyskanych dotychczas punktów ECTS (§ 16 ust. 9).
5) W sytuacji powtarzania semestru, w razie konieczności ustalenie na piśmie różnic
programowych i terminu ich uzupełnienia (§ 16 ust. 10).
6) Po powrocie z urlopu student studiuje według aktualnie obowiązującego na danym
semestrze programu studiów. W razie konieczności ustalanie różnic programowych
i terminów ich uzupełnienia (§ 17 ust. 16).
7) Konsultowanie z Prodziekanem ds. Studenckich liczby punktów ECTS podlegających
przeniesieniu lub uznaniu i semestru, na który zostaje wpisany student, który otrzymał
zgodę na wznowienie, biorąc pod uwagę stwierdzone różnice programowe
(§ 19 ust. 7).
8) Wyrażanie zgody na uwzględnienie zaliczonego już przedmiotu w okresie pięciu lat od
daty zaliczenia tego przedmiotu w przypadku: powtarzania roku na tym samym
kierunku, wznowienia studiów na tym samym kierunku, udziału w programie wymiany
studenckiej, do której przystąpiło AIK, zaliczenia przedmiotów na innym kierunku
w AIK albo w innej uczelni - na tym samym poziomie studiów, ponownego przyjęcia
na studia (§ 20 ust. 2).

9) W przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 2 podejmowanie rozstrzygnięcia
w porozumieniu z prowadzącym przedmiot, po zapoznaniu się z dokumentacją
przebiegu studiów, kierując się programem studiów obowiązującym na danym
kierunku, choćby zachodziły w tym zakresie różnice w stosunku do programu studiów
obowiązującego na poprzednim kierunku studiów. W przypadku stwierdzenia różnic
programowych, w szczególności wynikających z rozbieżnych efektów uczenia się,
możliwość określenia niższej liczby punktów ECTS podlegających uwzględnieniu lub
brak uwzględnienia danego przedmiotu (§ 20 ust. 3).
10) Podejmowanie rozstrzygnięcia o uznaniu przedmiotu zaliczonego na innym kierunku
bądź uczelni, po uwzględnieniu efektów uczenia się uzyskanych w ramach
realizowanego przedmiotu lub praktyk w AIK lub w innej uczelni, odpowiadającym
przedmiotom i praktykom określonym w programie studiów na kierunku, na którym
student studiuje. Warunkiem uznania przedmiotu jest stwierdzenie zbieżności
uzyskanych efektów uczenia się (§ 20 ust. 7 i ust. 8).
11) Określenie liczby punktów ECTS podlegających przeniesieniu lub uznaniu i ustalenie
semestru, na który zostaje wpisany student, który uzyskał zgodę na przeniesienie do
AIK, biorąc pod uwagę stwierdzone różnice programowe. Możliwość określenia niższej
liczby punktów ECTS podlegającej uwzględnieniu lub brak uwzględnienia zaliczenia
danego przedmiotu (§ 22 ust 4 i ust. 5).
w imieniu Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie.

Ponadto ks. dr Jarosław Charchuła SJ upoważniony jest do przewodniczenia egzaminom
dyplomowym i komisyjnym.
Jednocześnie ks. dr Jarosław Charchuła SJ jest uprawniony do podpisywania imieniem
Dziekana Wydziału Pedagogicznego:
- kart okresowych osiągnięć studenta
- protokołów egzaminów dyplomowych i komisyjnych
- protokołów zaliczenia przedmiotów we wszystkich formach
- pism dotyczących kwalifikacji, kompetencji i uprawnień studentów i absolwentów.
Pełnomocnik nie może w imieniu mocodawcy zaciągać zobowiązań majątkowych.
Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo wygasa z chwilą zakończenia pełnienia funkcji w jednostce.
Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane.

(podpis i pieczęć Dziekana)

