
Uchwała nr 64/2018/2019 
Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 
 
W sprawie: przyporządkowania kierunku Administracja i polityka publiczna - studia 
stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki do dyscyplin 
naukowych oraz dostosowania programów studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. 
zm) 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art. 214 ust. 1 i art. 268 
ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669) w związku z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w 
sprawie studiów (Dz. U. 2018 r., poz. 1861 z późn. zm.) Senat Akademii Ignatianum w Krakowie  
uchwala co następuje:  

 
§ 1. 

Kierunek Administracja i polityka publiczna – studia drugiego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim przyporządkowuje się do dyscyplin naukowych, do których zgodnie z 
programem studiów przyporządkowano efekty uczenia się: 

a) Dziedzina nauk społecznych  – nauki o polityce i administracji -  100%  
 

§ 2. 
1. Ustala się program studiów dla kierunku Administracja i polityka publiczna na studiach 

stacjonarnych drugiego stopnia dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku 
akademickiego 2019/2020. 

2. Ustala się program studiów dla kierunku Administracja i polityka publiczna na studiach 
niestacjonarnych pierwszego drugiego dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku 
akademickiego 2019/2020. 

3. Program studiów, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
4. Program studiów, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ 
Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie 

 
Kraków, 28 sierpnia 2019 r. 


