
 

 

 

Uchwała nr 42/2020/2021 

Senatu  Akademii Ignatianum w Krakowie 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

 

W sprawie :zasad przyjmowania laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz 

laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w Akademii Ignatianum  

w Krakowie w latach 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026; 2026/2027. 

 

Działając na podstawie art. 70 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 tj. z późn. zm.) oraz art. 46 ust. 2 Statutu 

Akademii Ignatianum w Krakowie zatwierdzonego Uchwałą nr 76/2018/2019 Senatu Akademii 

Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2019 r., Senat Akademii Ignatianum  

w Krakowie uchwala, co następuje:  

 

 

§ 1 

1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci 

konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w latach 2023/2024; 2024/2025; 

2025/2026; 2026/2027 mogą być przyjęci na podstawie złożonych dokumentów, na  

I rok studiów na wybrany wydział i kierunek w Akademii Ignatianum w Krakowie  

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zakres tematyczny olimpiady lub konkursu musi być zgodny z kierunkiem studiów, na 

który kandydat się ubiega. Decyzje co do zgodności przedmiotu olimpiady, konkursu z 

kierunkiem studiów podejmuje Komisja Rekrutacyjna. 

3. Podstawą uzyskania uprawnień finalisty lub laureata olimpiad stopnia centralnego oraz 

laureata konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich jest zaświadczenie 

wydane przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu. 

4. Kandydaci, którym w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się osiągnięcie są:  

a. obowiązani spełnić wszystkie warunki formalne określone w warunkach i trybie 

rekrutacji na studia; 

b. umieszczani na listach rankingowych wraz z pozostałymi kandydatami, a ich 

kwalifikacja następuje w ramach ustalonych limitów przyjęć. 

5. Laureaci i finaliści, o których mowa w ust. 1 otrzymują maksymalną liczbę punktów z 

wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym biorących udział w postępowaniu 

kwalifikacyjnych.  

6. Uprawnienia, o których mowa jest w ust. 5 można uzyskać tylko jeden raz.  

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

 

 

 

 

Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ  

Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie  

 

 

 

Kraków, dnia 29 czerwca 2021r. 


