
Zarządzenie nr 7/2021/2022 

Dziekana Wydziału Pedagogicznego 

Akademii Ignatianum w Krakowie  

z dnia 19 maja 2022 r. 
 

w sprawie określenia terminów egzaminów dyplomowych 

w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie 

 

Działając na podstawie: Art. 25 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie 

zatwierdzonego Uchwałą nr 5/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 lutego 

2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie, § 26 Regulaminu studiów 

pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii Ignatianum 

Krakowie stanowiącego załącznik do Uchwały nr 24/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum  

w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2021 r., Zasad dyplomowania Akademii Ignatianum w Krakowie 

stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 1/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie  

z dnia 7 października 2021 r., zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 

1. Zgodnie z § 26 ust. 1 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich student zobowiązany jest złożyć ostateczną wersję pracy dyplomowej 

zaakceptowaną przez promotora, nie później niż do końca sesji poprawkowej ostatniego semestru 

studiów. 

2. Zgodnie z Kalendarium AIK na rok akademicki 2021/2022 sesja poprawkowa dla studentów 

stacjonarnych trwa do 16.09.2022,  natomiast dla studentów niestacjonarnych do 17.09.2022. 

 

§2 

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Pedagogicznego, którzy uzupełnią 

wymagane dane dotyczące pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych oraz złożą pracę 

dyplomową w formie elektronicznej (wprowadzenie pliku pracy do APD) do dnia 25 czerwca 2022 r., 

będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu dyplomowego w wyznaczonych terminach do dnia  

16 lipca 2022 r., pod warunkiem dopełnienia wszystkich warunków dopuszczenia do egzaminu 

dyplomowego. 

§3 

Szczegółowy terminarz egzaminów dyplomowych ustala Dyrektor właściwego Instytutu.  

 

§4 

Na podstawie Zarządzenia nr 50/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie, w okresie 

urlopowym nauczycieli akademickich od 18 lipca 2022 r. do 6 września 2022 r. nie będą planowane 

egzaminy dyplomowe. 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dr Krzysztof Biel SJ  

Dziekan Wydziału Pedagogicznego  

Akademii Ignatianum w Krakowie  

 

 

 

Kraków, dnia 19 maja 2022 r. 

 


