
Uchwała nr 76/2018/2019 
Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie 

z dnia 30 września 2019 r. 
 
W sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Akademii Ignatianum w Krakowie zatwierdzonym  
Uchwałą nr 35/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie  z dnia 30 kwietnia 2019 
r. 
 
Działając na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 
1668 z późn. zm.) w zw. z art. 227 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), Senat 
Akademii Ignatianum w Krakowie uchwala, co następuje:  

 
§1 

Dokonuje się zmian w Statucie Akademii Ignatianum w Krakowie, zatwierdzonym Uchwałą  
nr 35/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. 
w brzmieniu: 

1) ujednolicono pisownię, zamiast Kongregację ds. Edukacji Katolickiej, wprowadzono 
zapis Kongregację Edukacji Katolickiej, 

2) w art. 1 ust. 3, na końcu zdania dodaje się zwrot „i tytuły naukowe”, 
3) w art. 12 ust. 3 pkt 4), w miejsce dotychczasowego słowa „wybór” wstawia się słowo 

„powołanie”, 
4) art. 23 ust. 1 pkt 14), usunięto „ustalanie pensum dydaktycznego dla poszczególnych 

stanowisk”, 
5) art. 24 ust. 1, po słowach „na wniosek” dodaje się „Wielkiego”,  
6) art. 24 ust. 2, w miejsce „Dziekana Wydziału Filozofii” wprowadza się „Dziekana 

Wydziału Filozoficznego”, a ponadto po słowie „na wniosek” dodaje się: „Wielkiego”, 
7) art. 24 ust. 5, dokonuje się korekty odesłania do art. 13 ust. 1 pkt 1-6, 
8) art. 25 ust. 2 pkt 11), usunięto zapis „zatwierdza uchwały rady wydziału w sprawie 

zasad i trybu przyjmowania na studia lub inne formy kształcenia prowadzone przez 
wydział”. Wprowadzono zapis „powołuje, przekształca i likwiduje rady dyscyplin, na 
zasadach określonych w regulaminie tworzenia i funkcjonowania rad dyscyplin”, 

9) art. 25 ust. 2 pkt 8), usunięto „i opiekunem”, 
10) art. 28 ust. 2 pkt 4), zmieniono na „dwóch wybranych przedstawicieli pracowników 

zatrudnionych na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym”, 
11) art. 28 ust. 2 pkt 6), w miejsce dotychczasowego „stanowiska asystenta” wprowadza 

się zwrot „stanowisku dydaktycznym”, 
12) art. 29 ust. 4, usunięto wyraz „wyłącznej”, 
13) wprowadzono jako nowy Art. 33 – RADY DYSCYPLIN o treści: 

Art. 33 
1. W Ignatianum, powołuje się rady dyscyplin, których celem jest wspieranie dziekanów w rozwoju 

dyscyplin naukowych. 
2. Radę Dyscypliny, powołuje, przekształca i likwiduje dziekan. 
3. Rektor określa zakres kompetencji rad dyscyplin, a także nadaje regulamin ich działania.  

 
14) art. 46 ust 1 pkt 2), na końca zdania dodaje się zwrot „i stopnia naukowego”, 
15) art. 46 ust. 2 pkt 2), dodano „lub doktoranta Ignatianum”, 
16) art. 50 ust. 1, wykreśla się „co najmniej jednego”, 



17) art. 50 usunięto ustępy 4-7, 
18) art. 51 ust. 2, zamiast „”dla każdej komisji po jednym członku z każdego wydziału” 

wprowadzono „po dwóch przedstawicieli z każdego wydziału”, 
19) art. 51 ust. 3 zdanie drugie, zamiast „po jednym studencie z każdego wydziału” 

wprowadza się zapis „po dwóch przedstawicieli z każdego wydziału”, 
20) art. 51, usunięto treść ust. 7, 
21) art. 52 ust. 3 zdanie drugie, zamiast „ do komisji samorządu doktorantów wybiera się 

po jednym studencie z każdego wydziału” wprowadza się zapis „do komisji samorządu 
doktorantów wybiera się po dwóch przedstawicieli doktorantów”, 

22) art. 52, wykreślono ust. 7 „Przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego każdej 
komisji powołuje Rektor spośród jej członków będących nauczycielami akademickimi”, 
tym samym artykuł zawiera obecnie 7 ustępów, 

23) art. 54 ust. 3, zamiast „po spełnieniu wymogów przewidzianych regulaminami 
Ignatianum”, wprowadzono zapis „po spełnieniu wymogów przewidzianych prawem”, 

24) wprowadzono nowy ROZDZIAŁ X, ADMINISTRACJA UCZELNI, KANCLERZ, tym samym 
numeracja rozdziałów przesunęła się o jedną pozycję, 

25) art. 65 ust. 7, wprowadzono nowy punt o treści „3) Wielkiego Wicekanclerza”, 
26) w art. 59 ust. 4 zamieniono kolejność wyrazów Kwestora i Głównego Księgowego, który 

obecnie brzmi: Kanclerz jest bezpośrednim przełożonym Głównego Księgowego  
(Kwestora) i Dyrektora Administracyjnego, 

27) w związku z wprowadzeniem nowego brzmienia art. 33, zmianie uległa dalsza 
numeracja artykułów. 

 
§2 

Wykonanie ww. uchwały powierza się Rektorowi AIK. 
 

§3 
Traci moc Uchwała nr 35/2018/2019 z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Akademii Ignatianum w Krakowie. 
 

§4 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 października 
2019 r. 

§5 
Tekst jednolity Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie po zmianach stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 
 
     
                       Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ 
                   Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie 
 
 
Załącznik: 
- Tekst jednolity Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie.  
 
Kraków, dnia 30 września 2019 r. 


