
 Uchwała nr 55/2018/2019 

Rady Wydziału Pedagogicznego 

Akademii Ignatianum w Krakowie  

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

 

w sprawie trybu wyboru zakresu kształcenia (specjalności)  

w Wydziale Pedagogicznym w roku akademickim 2019/2020  

 

Na podstawie art. 16 § 1 ust. 3 i 9 Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie, Rada Wydziału 

Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. Ustala się tryb wyboru zakresu kształcenia (specjalności) na kierunkach: Filologia 

angielska, Pedagogika, Praca socjalna, Administracja i polityka publiczna, Nauki  

o polityce oraz Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej:  

a. Rekrutacja w Instytucie Nauk o Wychowaniu oraz w Instytucie Nauk o Polityce  

i Administracji odbywa się na kierunek.  

b. W trakcie drugiego semestru pierwszego roku studiów do dnia 3 marca 2020 roku 

student wybiera zakres kształcenia (specjalność główną i alternatywną) z oferty 

edukacyjnej na rok akademicki 2019/2020 (w formie papierowej, potwierdzonej 

podpisem studenta). 

c. Do dnia 18 marca 2020 roku Dziekan Wydziału Pedagogicznego ustala minimalną 

liczbę osób wymaganą do uruchomienia zakresu kształcenia (specjalności).  

d. Dany zakres kształcenia (specjalność) zostanie uruchomiony 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 zakres 

kształcenia (specjalność alternatywną). 

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

dodatkowym kryterium będzie ranking średnich ocen (średnia ważona) za I semestr 

studiów pierwszego/drugiego stopnia. 

g. Nie później niż do 30 kwietnia 2020 roku student zostanie wpisany na odpowiedni 

zakres kształcenia (specjalność) w systemie Wirtualnej Uczelni. 

 

§2 

1. Na studiach drugiego stopnia na kierunku Praca socjalna wyboru specjalności Wsparcie 

społeczne mogą dokonać studenci, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe pracownika 

socjalnego. 

§3 

1. Ustala się odmienne zasady naboru na zakres kształcenia (specjalność) Arteterapia z 

twórczą resocjalizacją na kierunku Pedagogika na studiach drugiego stopnia 

stacjonarnych i niestacjonarnych. 

2. Kandydaci na zakres kształcenia (specjalność) Arteterapia z twórczą resocjalizacją 

rekrutują się na kierunek Pedagogika w terminach przewidzianych w procesie rekrutacji 

dla ww. kierunku. 

3. Rekrutacja na zakres kształcenia (specjalność) Arteterapia z twórczą resocjalizacją 

polegać będzie na zaprezentowaniu przez studenta portfolio swoich prac artystycznych 

oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.  

4. Portfolio powinno zawierać od 5 do 15 przykładów aktualnych prac/działań 

artystycznych: zdjęcia, obrazy, rysunki, filmy video, zapisy: kompozycji muzycznych, 

wykonań utworów, występów teatralnych, itp. (ilość przykładów zależy od rodzaju 

działań, np. 5 zapisów filmowych występów estradowych, 10-15 obrazów i rysunków). 

Przykłady prac artystycznych powinny wskazywać na umiejętności artystyczne 

kandydata, jego zdolności ekspresji poprzez sztukę, potencjał zaangażowania w proces 

twórczy w wybranym obszarze sztuki.  



5. Ustala się termin składania portfolio do 15 września 2019 roku. W przypadku 

przeprowadzenia rekrutacji w terminie późniejszym, w ramach rekrutacji uzupełniającej 

zostanie ustalony dodatkowy termin naboru na zakres kształcenia (specjalność), w tym 

termin na przedłożenie portfolio, chyba że maksymalna liczba osób na ww. zakres 

kształcenia (specjalność) zostanie osiągnięta.  

6. Na ocenę portfolio (max. 50 pkt.) składają się: 

0-10 pkt. - świadectwa oraz inne potwierdzenia ukończenia warsztatów i kursów 

artystycznych, 

0-40 pkt. - jakość prac i ich wyraz artystyczny, zaangażowanie w proces twórczy  

(w tym: 0-30  pkt. - jakość prac, zdolności artystyczne, kreatywność; 0-10 pkt. -

 ekspresja i zaangażowanie w proces twórczy). 

7. W kolejnym etapie rekrutacji na zakres kształcenia (specjalność) Arteterapia z twórczą 

resocjalizacją przewidziana jest rozmowa Komisji Kwalifikacyjnej z kandydatem 

dotycząca jego zainteresowań, planów zawodowych, doświadczenia pedagogicznego  

i arteterapeutycznego, oczekiwań i wymagań dotyczących wybranego zakresu 

kształcenia (specjalności) (max. 50 pkt.). 

8. Ustala się termin rozmowy kwalifikacyjnej na październik 2019 roku, przy czym 

dokładna data zostanie podana do publicznej wiadomości najdalej do dnia  

1 października 2019 roku. 

9. Zakres kształcenia (specjalność) zostanie uruchomiony pod warunkiem zdeklarowania 

się odpowiedniej liczby studentów.  

§4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
Dr Krzysztof Biel SJ  

Dziekan Wydziału Pedagogicznego  

Akademii Ignatianum w Krakowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, dnia 18 czerwca 2019 roku  

 


