
Uchwała nr 77/2018/2019 
Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie 

z dnia 30 września 2019 r. 
 
W sprawie: przepisów przejściowych związanych z uchwaleniem nowego Statutu Akademii 
Ignatianum w Krakowie, obowiązującego od dnia 1 października 2019 r. 
 
Działając na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 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. oraz Statutu Akademii Ignatianum z 30 września 2010 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), Senat Akademii Ignatianum 
w Krakowie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Kadencja Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie (dalej AIK), powołanego na mocy 
Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie, obowiązującego do dnia 30 września 2019 
r., kończy się z dniem 30 września 2019 r. 

2. Kadencja Senatu AIK powołanego na mocy nowego Statutu Akademii Ignatianum  
w Krakowie, rozpoczęta z dniem 1 października 2019 r. zakończy się z dniem 
zakończenia kadencji Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie, który pełni funkcję w 
dniu podjęcia niniejszej uchwały.  

3. Kadencja Rad Wydziałów, powołanych na mocy Statutu Akademii Ignatianum  
w Krakowie, obowiązującego do dnia 30 września 2019 r., kończy się z dniem 30 
września 2019 r. 

4. Prorektorzy powołani na mocy Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie, 
obowiązującego do dnia 30 września 2019 r., stają się z dniem 1 października 2019 r. 
Prorektorami w rozumieniu nowego Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie. 
Kadencja Prorektorów ulega przedłużeniu do czasu zakończenia kadencji Rektora, 
który pełni funkcję w dniu podjęcia niniejszej uchwały.  

5. Dziekani powołani na mocy Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie, obowiązującego 
do dnia 30 września 2019 r., stają się z dniem 1 października 2019 r. Dziekanami w 
rozumieniu nowego Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie. Kadencja Dziekanów 
jest równa kadencji Rektora, który pełni funkcję w dniu podjęcia niniejszej uchwały.  

6. Prodziekani powołani na mocy Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie, 
obowiązującego do dnia 30 września 2019 r., stają się z dniem 1 października 2019 r. 
Prodziekanami w rozumieniu nowego Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie. 
Kadencja Prodziekanów zakończy się w roku zakończenia kadencji Rektora Akademii 
Ignatianum w Krakowie, który pełni funkcję w dniu podjęcia niniejszej uchwały. 

7. Dyrektorzy Instytutów powołani na mocy Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie, 
obowiązującego do dnia 30 września 2019 r., stają się z dniem 1 października 2019 r. 
Dyrektorami Instytutów w rozumieniu nowego Statutu Akademii Ignatianum  
w Krakowie. Kadencja Dyrektorów Instytutów zakończy się w roku zakończenia 
kadencji Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie, który pełni funkcję w dniu podjęcia 
niniejszej uchwały.  

8. Zastępcy Dyrektorów Instytutów powołani na mocy Statutu Akademii Ignatianum w 
Krakowie, obowiązującego do dnia 30 września 2019 r., stają się z dniem 1 października 
2019 r. Zastępcami Dyrektorów Instytutów w rozumieniu nowego Statutu Akademii 



Ignatianum w Krakowie. Kadencja Dyrektorów Instytutów zakończy się w roku 
zakończenia kadencji Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie, który pełni funkcję w 
dniu podjęcia niniejszej uchwały.  

9. Katedry powstałe na mocy Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie, obowiązującego 
do dnia 30 września 2019 r., kończą swoją działalność z dniem 30 września 2019 r.  

10. Kierownicy Katedr powołani na mocy Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie, 
obowiązującego do dnia 30 września 2019 r., przestają pełnić funkcję z dniem 30 
września 2019 r.  

11. Komisje powołane na mocy Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie, obowiązującego 
do dnia 30 września 2019 r., stają się z dniem 1 października 2019 r. odpowiednimi 
Komisjami w rozumieniu nowego Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie.  

12. Kadencja Komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich w Akademii 
Ignatianum w Krakowie kończy się z dniem 31 sierpnia 2020 r.  

13. Kadencje Komisji dyscyplinarnych do spraw studentów Akademii Ignatianum w 
Krakowie oraz Komisji dyscyplinarnych do spraw doktorantów Akademii Ignatianum w 
Krakowie trwają do dnia powołania komisji dyscyplinarnych na podstawie Statutu 
Akademii Ignatianum w Krakowie, obowiązującego od dnia 1 października 2019 r.  

14. Kadencje rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów oraz kadencje rzeczników 
dyscyplinarnych do spraw doktorantów, rozpoczęte przed dniem 1 października 2018 
r., trwają do dnia 31 grudnia 2020 r. 

15. Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, powołani na mocy Statutu Akademii 
Ignatianum w Krakowie, obowiązującego do dnia 30 września 2019 r., stają się z dniem 
1 października 2019 r. odpowiednimi Kierownikami jednostek w rozumieniu nowego 
Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie. 

16. W okresie do końca kadencji Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie, który pełni 
funkcję w dniu podjęcia niniejszej uchwały, w sytuacji, gdy w Instytucie Rada Instytutu 
nie została obsadzona, Dyrektora Instytutu powołuje Rektor po zaopiniowaniu przez 
Dziekana. Przepisu z art. 31 ust. 1 Statutu nie stosuje się.  

17. Kadencja Rady Instytutu powołanego na mocy Statutu Akademii Ignatianum  
w Krakowie, obowiązującego do dnia  30 września 2019 r., kończy się z dniem  30 
września 2019 r. 

18. Kadencja Rady Instytutu powołanego na mocy nowego Statutu Akademii Ignatianum 
w Krakowie, zakończy się z dniem zakończenia kadencji Rektora Akademii Ignatianum 
w Krakowie, który pełni funkcję w dniu podjęcia niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
        Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ 

Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie 
 
 
 
Kraków, dnia 30 września 2019 r. 


