
 
Zarządzenie nr 6/2021/2022 

Dziekana Wydziału Pedagogicznego 
Akademii Ignatianum w Krakowie 

z dnia 4 kwietnia 2022 roku 

 

w sprawie trybu wyboru zakresu kształcenia (specjalności) w Wydziale Pedagogicznym 

Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2022/2023 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie t.j. stanowiący załącznik do 

Uchwały nr 5/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 lutego 2022 r., zarządzam, 

co następuje:  

§1 

1. Ustala się tryb wyboru zakresu kształcenia (specjalności) na kierunkach: Administracja i polityka 

publiczna, Arteterapia, Filologia angielska, Nauki o polityce, Pedagogika oraz Zarządzanie i nowe 

technologie w sferze publicznej:  

a. Rekrutacja w Instytucie Nauk o Wychowaniu, w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji oraz  

w Instytucie Neofilologii odbywa się na kierunek.  

b. Student deklaruje główny i alternatywny zakres kształcenia (specjalność główną i alternatywną)  

z oferty edukacyjnej na rok akademicki 2022/2023 w terminie i formie ustalanej przez Dyrektora 

właściwego Instytutu.  

c. Dziekan Wydziału Pedagogicznego w porozumieniu z Dyrektorem właściwego Instytutu ustala 

minimalną liczbę studentów wymaganą do uruchomienia danego zakresu (specjalności).  

d. Dziekan Wydziału Pedagogicznego w porozumieniu z Dyrektorem właściwego Instytutu 

decyduje o uruchomieniu zakresów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w danym 

instytucie pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów.  

e. W przypadku nieuruchomienia głównego zakresu kształcenia (specjalności) ze względu na zbyt 

małą liczbę deklaracji, student zostanie wpisany na wybrany przez niego alternatywny zakres 

kształcenia (specjalność alternatywną).  

f. W przypadku zbyt dużej liczby deklaracji na dany zakres kształcenia (specjalność) dodatkowym 

kryterium będzie ranking tworzony na podstawie średniej ważonej ocen.  

g. Informacja o wpisaniu studenta na dany zakres kształcenia będzie dostępna w systemie 

informatycznym.  

§2 

1. Warunki wyboru zakresu kształcenia (specjalności) na studiach pierwszego stopnia na kierunku 

Pedagogika.  

a. Decyzja o przyjęciu na zakres kształcenia: Logopedia na kierunku Pedagogika, studia pierwszego 

stopnia stacjonarne uzależniona będzie od pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej 

dotyczącej predyspozycji zawodowych (braku wad wymowy).  

2. Warunki wyboru zakresu kształcenia (specjalności) na studiach drugiego stopnia na kierunku 

Pedagogika.  

a. Wyboru zakresu kształcenia: Logopedia z komunikacją społeczną mogą dokonać wyłącznie 

studenci, którzy ukończyli studia na kierunku Logopedia lub innym kierunku, na którym 

realizowali studia w zakresie logopedii i uzyskali kwalifikacje nauczycielskie do pracy  

w placówkach oświatowych.  

b. Wyboru zakresu kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową mogą 

dokonać studenci, którzy ukończyli studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna lub na innym 

kierunku, na którym realizowali studia w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej/Resocjalizacji 

kreującej. Studenci, którzy nie spełniają wyżej wymienionych wymagań mogą uzupełnić 

potrzebne kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą realizując odpłatny moduł przygotowania 

pedagogicznego. 

c. Do ukończenia studiów w zakresie: Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną bezwzględnie 

wymagane jest podsiadanie przygotowania pedagogicznego. Studenci, którzy nie posiadają 

wymaganego przygotowania pedagogicznego, odpowiadającego wybranemu zakresowi 

kształcenia, uzyskanego w trakcie studiów pierwszego stopnia, mogą je uzupełnić odpłatnie  

w trakcie studiów drugiego stopnia, dokonując wyboru dodatkowego modułu.  



§3 

1. Warunki wyboru zakresu kształcenia (specjalności) na studiach drugiego stopnia na kierunku 

Filologia angielska.  

a. Wybór zakresu kształcenia: Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych 

rekomenduje się dla studentów, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego 

w przedszkolach i szkołach podstawowych, uzyskane na studiach pierwszego stopnia. Absolwent 

studiów drugiego stopnia na kierunku Filologia angielska w zakresie Nauczania języka 

angielskiego w szkołach ponadpodstawowych jest przygotowany do wykonywania zawodu 

nauczyciela języka angielskiego tylko w szkołach ponadpodstawowych.  

b. Wyboru zakresu kształcenia: Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem 

niemieckim mogą dokonać wyłącznie studenci, którzy posiadają udokumentowaną znajomość 

języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2.  

c. Wyboru zakresu kształcenia: Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem 

hiszpańskim mogą dokonać wyłącznie studenci, którzy posiadają udokumentowaną znajomość 

języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2.  

d. Wyboru zakresu kształcenia: Przekład tekstów z dziedzin humanistycznych mogą dokonać 

studenci posiadający biegłą znajomość języka polskiego. 

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Dr Krzysztof Biel SJ  

Dziekan Wydziału Pedagogicznego  

Akademii Ignatianum w Krakowie 

 

 

 

Kraków, dnia 4 kwietnia 2022 roku 


