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Patron uczelni – Andrzej Frycz Modrzewski 
 

Patronem Uczelni  jest  Andrzej  Frycz Modrzewski  (1503‐1572),  jeden  z najwybitniejszych  przedstawicieli myśli  społeczno‐

politycznej polskiego Odrodzenia.   Modrzewski był myślicielem  i pisarzem politycznym, który żyjąc  i tworząc w „złotym wieku” 

kultury polskiej, rozsławił imię ojczyzny w Europie. Jako sekretarz króla Zygmunta Starego, wyruszył z jego polecenia za granicę, 

by z bliska przyjrzeć się organizacji i funkcjonowaniu państw europejskich. Swoje przemyślenia Modrzewski spisał w obszernym 

dziele  „O naprawie Rzeczypospolitej”,  którego wymowa nie napawała optymizmem. Mimo  że państwo Polskie  i jego  kultura 

kwitły, pisarz nie  szczędził krytyki. Dostrzegał potrzebę wzmocnienia władzy królewskiej, przedstawił projekty  zreformowania 

obrony granic  i  zmian w  szkolnictwie. Domagał  się  równych praw  i  kar dla wszystkich, niezależnie od pozycji  społecznej. Był 

gorącym  rzecznikiem  pokoju między  narodami,  ostro  sprzeciwiał  się wojnom  zaborczym. Wiele  jego  poglądów wyprzedziło 

epokę,  niektóre  są  wciąż  zaskakująco  aktualne.  Pierwsze  wydanie  dzieła,  które  tak  rozsławiło  królewskiego  sekretarza,  nie 

ukazało się w całości. Władze kościelne zezwoliły na druk pod warunkiem usunięcia rozdziałów, w których znalazły się krytyczne 

uwagi  dotyczące  duchowieństwa.  Pełne  wydanie  „O  naprawie  Rzeczypospolitej”  ukazało  się  za  granicą  w  tłumaczeniu 

niemieckim. Dzieło spotkało się z dużym zainteresowaniem i było szeroko komentowane. 

 
I. Miasto Kraków 

 
 

Kraków jest jednym z najstarszych i największych miast Polski. Od 1000 r. był siedzibą biskupstwa, a w 1257 r. uzyskał prawa 

miejskie. Od XIV do XVI w. Kraków był stolicą Polski, a do 1734 r. pozostał miastem koronacyjnym. Samo miasto Kraków  liczy 

blisko 750 tysięcy mieszkańców. Jest miastem wojewódzkim  i ośrodkiem znaczącej aglomeracji miejsko‐przemysłowej. Stanowi 

ważne  skrzyżowanie  międzynarodowych  dróg  komunikacyjnych.  Znajduje  się  tutaj  ważne  centrum  przemysłu  ciężkiego, 

spożywczego  i  farmaceutycznego. Kraków  jest drugim po Warszawie ośrodkiem  turystycznym w Polsce. Posiada ponad 3000 

obiektów  zabytkowych,  w  tym  wiele  o  znaczeniu  międzynarodowym.  Od  1978  r.  pozostaje  wpisany  na  Listę  Światowego 

Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Jest ważnym ośrodkiem naukowo‐kulturalnym  i sportowym. W Krakowie znajdują się m  in. 

filharmonia,  oddział  Polskiej  Akademii Nauk  i  Polskiej  Akademii Umiejętności,  20  szkół wyższych,  14  teatrów,  liczne muzea, 

biblioteki i galerie. Odbywają się tutaj liczne festiwale filmowe i jazzowe oraz biennale grafiki. Z Krakowem związane były lub są 

postacie  tej miary, co Mikołaj Kopernik, Tadeusz Kościuszko, Karol Wojtyła, Czesław Miłosz, Sławomir Mrożek, Andrzej Wajda 

i Wisława Szymborska.  

 

II. Uczelnia 
 
A. Nazwa i siedziba  

 

Nazwa: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  

Siedziba: ul. Gustawa Herlinga‐Grudzińskiego 1, 30‐705 Kraków  

tel.: (+ 48 12) 252‐46‐50, (+48 12) 252‐46‐52, (+48 12) 252‐46‐75 

fax: (+48 12) 252‐46‐51 

e‐mail: rektorat@afm.edu.pl 

e‐mail: rektor@afm.edu.pl 

http: // www.ka.edu.pl 

 
B. Władze uczelni 
 
Rektor:  prof. dr hab. Jerzy Malec 

Kanclerz:  prof. nadzw. dr Klemens Budzowski 

Prorektor ds. Nauki i Nauczania:  prof. dr hab. Maria Kapiszewska 

Prorektor ds. Studenckich:  prof. nadzw. dr hab. Barbara Stoczewska 
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C. Uczelniany Koordynator ECTS 
 

Uczelniany Koordynator ds. ECTS:   prof. nadzw. dr hab. Barbara Stoczewska 

  Adres: ul. G. Herlinga‐Grudzińskiego 1, 30‐705 Kraków 

  tel.: (+ 48 12) 252‐46‐70 

  fax: (+48 12) 252‐46‐71 

  e‐mail: prorektor@afm.edu.pl 

 
 
D. Kalendarz akademicki 
 
1. Studia stacjonarne 

 

Rok  akademicki  składa  się  z  dwóch  semestrów  ‐  zimowego  i  letniego.  Semestr  zimowy  w  roku 

akademickim  2013/2014  rozpoczyna  się  1  października  2013  r.,  kończy  zaś  9  lutego  2014  r.  Zajęcia 

dydaktyczne rozpoczynają się 1 października 2013 r. i trwają do 26 stycznia 2014 r. Sesja egzaminacyjna dla 

studentów studiów stacjonarnych w semestrze zimowym rozpoczyna się 27 stycznia 2013 r. i kończy się 9 

lutego  2014  r.,  a sesja  poprawkowa  trwa  od  17  lutego  2014  r.  do  2  marca  2014  r.  Przerwa 

międzysemestralna na studiach stacjonarnych trwa od 10 do 16 lutego 2014 r. 

Semestr letni w roku akademickim 2013/2014 rozpoczyna się 17 lutego 2014 r., kończy zaś 30 czerwca 

2014 r.  Zajęcia  dydaktyczne  rozpoczynają  się  17  lutego  2014  r.  i  trwają  do  30  czerwca  2014  r.  Sesja 

egzaminacyjna dla studentów studiów stacjonarnych w semestrze letnim rozpoczyna się 9 czerwca 2014 r. i 

kończy 30 czerwca 2014 r., a sesja egzaminacyjna poprawkowa trwa od 1 września 2014 r. do 28 września 

2014 r. Wakacje letnie dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczynają się 1 lipca 2014 r. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć 

1‐3 listopada 2013 r. 

11 listopada 2013 r. 

23 grudnia 2013 r. – 1 stycznia 2014 r. 

6 stycznia 2014 r.  

17–22 kwietnia 2014 r. 

1–4 maja 2014 r. 

19 czerwca 2014 r. 

 

2. Studia niestacjonarne 
 

Rok  akademicki  składa  się  z  dwóch  semestrów  ‐  zimowego  i  letniego.  Zajęcia  odbywają  się  raz  na  2 

tygodnie: w piątki,  soboty  i niedziele. Studenci podzieleni  są na grupy, które odbywają  zajęcia w dwóch 

odrębnych turach. Terminy zjazdów, na których odbywają się zajęcia podane są poniżej. 

Semestr zimowy: sesja egzaminacyjna dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym 

rozpoczyna się 7 lutego 2014 r. i kończy się 2 marca 2014 r., a sesja egzaminacyjna poprawkowa trwa do 23 

marca 2014 r. 

Semestr  letni:  sesja  egzaminacyjna  dla  studentów  studiów  niestacjonarnych  w semestrze  letnim 

rozpoczyna się 4  lipca 2014  i kończy się 27  lipca 2014  r., a sesja egzaminacyjna   poprawkowa  trwa od 5 
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września  2014  r.  do  28  września  2014  r.  Wakacje  letnie  dla  studentów  studiów  niestacjonarnych 

rozpoczynają się 1 sierpnia 2014 r. 

 
 

Terminy zjazdów 
 

Semestr zimowy 

 

1. 20, 21, 22.09.2013 r. 


27, 28, 29.09.2013 r. 


2. 4, 5, 6.10.2013 r. 


11, 12, 13.10.2013 r. 


3. 18, 19, 20.10.2013 r. 


25, 26, 27.10.2013 r. 


4. 8, 9, 7,11.2013 r. 


15, 16, 17.11.2013 r. 


5. 22, 23, 24.11.2013 r. 


29, 30.11. i 1.12.2013 r. 


6. 6, 7, 8.12.2013 r. 


13, 14, 15.12.2013 r. 


7. 20, 21, 22.12.2013 r. 


3, 4, 5.01.2014 r. 


8. , 10, 11,12.01.2014 r. 


17, 18 19.01.2014 r. 


9. 24, 25, 26.01. 2014 r. 


31.01 i 1, 2.02.2014 r. 


10. 7, 8, 9.02.2014 r. 


14, 15, 16.02.2014 r. * 


 
 

Semestr letni 

Tura I 


Tura II 


1. 21, 22, 23.02.2014 r. 


28.02 i 1,2.03.2014 r. 


2. 7, 8, 9.03.2014 r. 


14, 15, 16.03.2014 r. 


3. 21, 22, 23.03.2014 r. 


28, 29, 30.03.2014 r. 
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4. 4, 5, 6.04.2014 r. 


11, 12, 13.04.2014 r. 


5. 25, 26, 27.04.2014 r. 


9, 10, 11.05.2014 r. 


6. 16, 17,18.05.2014 r. 


23, 24, 25.05.2014 r. 


7. 30, 31.05 i 1.06.2014 r. 


6, 7, 8.06.2014 r. 


8. 13, 14, 15.06.2014 r. 


20, 21, 22.06.2014 r. 


9. 27, 28, 29.06.2014 r. 


4, 5, 6.07.2014 r. 


10. 11, 12, 13.07.2014 r. 


18, 19, 20.07.2014 r. 


E. Ogólne informacje o uczelni 
 

Krakowska Akademia  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  została utworzona 27  stycznia 2000  r.  jako wyższa 

szkoła zawodowa w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz.U. Nr 96, 

poz. 590 ze zm.)  i wpisana do  rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 36. Z dniem 8  lipca 

2002 r.  uczelnia  została  przekształcona  w  szkołę  wyższą  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  12  września  1990  r. 

o szkolnictwie  wyższym  (Dz.  U.  Nr  65,  poz.  385  ze  zm.)  i  wpisana  do  rejestru  uczelni  niepaństwowych 

prowadzonego  przez  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  pod  numerem  141  pod  nazwą  Krakowska  Szkoła 

Wyższa  im. Andrzeja  Frycza Modrzewskiego. Na mocy decyzji Ministra Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego  z dnia 27 

lutego  2009 r.  Krakowska  Szkoła  Wyższa  im.  Andrzeja  Frycza  Modrzewskiego  zmieniła  nazwę  na  Krakowska 

Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Założycielem uczelni jest Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z 

o.o. 

Nasza uczelnia, w  kategorii niepublicznych uczelni magisterskich,  została wyróżniona w dorocznym  rankingu 

szkół wyższych 2009 przeprowadzonym przez magazyn edukacyjny „Perspektywy” oraz dziennik „Rzeczpospolita”. 

Już  po  raz  trzeci  przyznano  Krakowskiej  Akademii  nagrodę  za  najlepszy  „skok”.  W  tym  roku  nasza  uczelnia 

uplasowała  się  na  4  miejscu.  Dla  przypomnienia,  w  zeszłym  roku  uczelnia  awansowała  z  23  na  14  miejsce. 

Największą  liczbę  punktów  (100)  Krakowska  Szkoła Wyższa  zdobyła w  kategoriach  „Uprawnienia magisterskie” 

oraz „Zbiory drukowane”. Na uwagę zasługuje również  fakt,  iż w 2009 roku Krakowska Akademia pojawiła się w 

rankingu uczelni akademickich. Z dniem 27 października 2008 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po 

zasięgnięciu opinii Rady Głównej  i Szkolnictwa Wyższego, postanowiła przyznać Wydziałowi Prawa  i Administracji 

Krakowskiej Szkoły Wyższej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie 

prawo. Pod koniec 2007 r. przyznano naszej uczelni (Wydziałowi Stosunków Międzynarodowych) uprawnienia do 

nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce. 

Kampus Uczelni znajduje się na terenie o powierzchni około 26 tys. m2, położonym w centrum miasta Krakowa 

przy ul. Gustawa Herlinga‐Grudzińskiego 1. W 2005  roku budynek  kampusu uczelni otrzymał Pierwszą Nagrodę 

Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa i tytuł „Budowa Roku 2004”.  

Uczelnia  prowadzi  obecnie  studia  na  7  wydziałach  (Prawa,  Administracji  i  Stosunków  Międzynarodowych, 

Zarządzania  i Komunikacji Społecznej, Architektury  i Sztuk Pięknych, Psychologii  i Nauk Humanistycznych, Nauk o 

Bezpieczeństwie, Zdrowia  i Nauk Medycznych, Wydział Zamiejscowy w Tychach), na których w roku akademickim 
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2013/2014  kształci  się ponad 13 000  studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia  studiów na 27 

różnych kierunkach:   

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE:   
 Prawo 
 Psychologia 
 
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA: 
 Administracja 
 Architektura  
 Architektura wnętrz 
 Bezpieczeństwo narodowe 
               Bezpieczeństwo wewnętrzne 
 Dietetyka 
 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
 Filologia 
 Finanse i rachunkowość 
 Fizjoterapia 
 Gospodarka przestrzenna 
 Informatyka i ekonometria 
 Kosmetologia 
 Kulturoznawstwo 
 Malarstwo 
 Nauki o rodzinie 
               Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 
 Pedagogika 
 Pielęgniarstwo 
 Politologia 
 Ratownictwo medyczne 
 Socjologia 
 Stosunki międzynarodowe 
 Turystyka i rekreacja 
 Zarządzanie 
 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:   
 Administracja 
 Architektura i urbanistyka 
 Nauki o rodzinie 
 Pedagogika 
 Politologia 
 Socjologia 
 Stosunki międzynarodowe 
 Zarządzanie 

 

W  ramach  wyżej  wymienionych  kierunków  studiów  oferowanych  jest  łącznie  65  specjalności.  Za  wyjątkiem 

„Architektury”,  „Architektury wnętrz”  i  „Malarstwa”  (tylko  studia  stacjonarne)  studia  prowadzone  są  zarówno w 

formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Na wszystkich kierunkach oferowane są lektoraty z dwóch języków obcych 

oraz zajęcia z informatyki. Na studiach stacjonarnych obowiązkowe są praktyki zawodowe. 
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Krakowska  Akademia  posiada  bogato  wyposażoną  bibliotekę  oraz  dziesięć  pracowni  komputerowych  dla 

studentów  (każda  z  kilkudziesięcioma  stanowiskami  pracy,  funkcjonującymi  w  sieci  lokalnej,  zapewniającej 

studentom stały dostęp do  Internetu). W uczelni działa samorząd studencki, AZS, uczelniane biuro karier. Studenci 

spoza Krakowa mają zapewnioną możliwość zakwaterowania w domach studenckich.  

Uczelnia przyznaje  stypendia za wyniki w nauce  lub  sporcie,  stypendia  socjalne, na wyżywienie, mieszkaniowe, 

stypendia  specjalne  dla  osób  niepełnosprawnych,  jak  również  zapomogi,  w  przypadku,  gdy  student  z  przyczyn 

losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.  

Wyróżniający  się  studenci  mogą  również  otrzymać  Nagrodę  Rektora  im.  Andrzeja  Frycza  Modrzewskiego. 

Krakowska Akademia  stwarza warunki ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do kształcenia  i aktywnego 

udziału w  życiu akademickim. W zakresie wspierania studentów niepełnosprawnych został powołany Pełnomocnik 

Rektora ds. studentów niepełnosprawnych  (dyżury w budynku A przy ul. G. Herlinga‐Grudzińskiego 1, pok. 012, e‐

mail: pelnomocnik@afm.edu.pl, bon@afm.edu.pl). Biuro ds. studentów niepełnosprawnych znajduje się w budynku 

A,  pok.012,  tel./fax.:  (+48  12)  252–45‐12  (godziny  otwarcia:  pon.  8.00‐12.00;  wt.  8.00‐12.00;  

śr. 12:00‐16:00; czw. 12.00‐16.00; pt. 8.00‐12.00). 

 

F. Przepisy / zasady dotyczące przyjmowania na studia 
 

Dział Rekrutacji: 
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków bud. C, parter 
Godziny otwarcia: pon.– pt. 9.00–17.00 
tel.: (+48 12) 252-44-00, (+48 12) 292-62-16 
fax: (+48 12) 252 4405 
e-mail: rekrutacja@afm.edu.pl 
kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka-Bargiel 
 

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014 określają: 

1) Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie 

warunków  i  trybu  rekrutacji na  studia pierwszego  stopnia oraz  jednolite  studia magisterskie w  roku akademickim 

2013/2014, zmieniona uchwałą Senatu z dnia 25 kwietnia     2013 r.; 

2) Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014, zmieniona uchwałą Senatu z 

dnia 25 kwietnia 2013 r. ; 

Zgodnie z wyżej wskazanymi przepisami: 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz  jednolite studia magisterskie może się ubiegać wyłącznie osoba 

posiadająca świadectwo dojrzałości określone w przepisach o systemie oświaty. Świadectwa maturalne uzyskane za 

granicą  oraz  dyplomy  IB  (International  Baccalaureate)  i  dyplomy  EB  (  European  Baccalaureate)  uznaje  się  za 

równoważne  świadectwu dojrzałości, na  zasadach określonych w umowach międzynarodowych oraz przepisach  o 

systemie oświaty. 

Osoba  ubiegająca  się  na  studia  uiszcza wymaganą  opłatę  za  postępowanie  rekrutacyjne  oraz  składa w Dziale 

Rekrutacji  następujące dokumenty: 

1) podanie o przyjęcie na studia (ankietę osobowa) na obowiązującym w Uczelni formularzu,  

2)  fotokopię  świadectwa dojrzałości poświadczoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika 

uczelni (oryginał do wglądu), 

3)  fotokopię  dowodu  osobistego  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego  tożsamość  kandydata  (oryginał  do 

wglądu), 

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku studiów  

5) dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne  
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Wraz  z  dokumentami  kandydat  składa  3  aktualne  fotografie  zgodne  z  wymaganiami  stosowanymi  przy 

wydawaniu dowodów osobistych. 

Osoba ubiegająca  się o przyjęcie na  studia pierwszego  stopnia na  kierunku  ,,Pielęgniarstwo” przeznaczone dla 

pielęgniarek, które posiadają świadectwo dojrzałości  i ukończyły  liceum medyczne  lub szkołę policealną albo szkołę 

pomaturalną  kształcącą  w  zawodzie  pielęgniarki  (tzw.  Studia  pomostowe  dla  pielęgniarek)  składa  oprócz 

dokumentów wymienionych świadectwo lub dyplom ukończenia: 

1)pięcioletniego liceum medycznego 

2)dwuletniej, dwuipółletniej, albo trzyletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki 

Od  kandydatów  ubiegających  się  na  przyjęcie  na  studia  na  kierunku  ,,Malarstwo”  ,,Architektura  wnętrz” 

wymagane jest zaświadczenie lekarskie wydane w trybie przepisów o służbie medycyny pracy. 

Od  kandydatów  ubiegających  się  na  przyjęcie  na  kierunki  ,,Pielęgniarstwo”  ,,Ratownictwo  medyczne” 

,,Kosmetologia”  ,,Fizjoterapia”    i  ,,Dietetyka” wymagane  jest zaświadczenie  lekarskie wydane w trybie przepisów o 

służbie medycyny pracy oraz aktualne wyniki badań do celów sanitarno‐epidemiologicznych. 

Skierowanie na badania lekarskie w trybie przepisów o służbie medycyny pracy wystawia Uczelnia. 

Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna powołana przez Rektora, na 

podstawie  dokumentów  przedłożonych  przez  kandydata.  Od  decyzji  wydziałowej  komisji  rekrutacyjnej  służy 

odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Rektora. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje 

Rektor po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.  

W  przypadku  studiów  na  kierunkach  „Architektura”  oraz  „Malarstwo”  rekrutacja  na  studia  prowadzona  jest 

wyłącznie na semestr zimowy. Podstawą do przyjęcia na studia jest rozmowa kwalifikacyjna połączona z prezentacją 

prac  przygotowanych  przez  kandydata.  Rozmowa  kwalifikacyjna  ma  na  celu  zweryfikowanie  zainteresowań 

kandydata  zagadnieniami  sztuki,  kultury  i  architektury  oraz  jego  predyspozycji  do  studiowania  na  wybranym 

kierunku.  

Rozmowa  kwalifikacyjna  na  kierunek  „Malarstwo”  obejmuje  zaprezentowanie  przez  kandydata  20  prac 

przygotowanych przez niego w dowolnych  technikach  i wielkościach.  Prace powinny dokumentować umiejętność 

zastosowania  perspektywy,  uchwycenia  światła  i  koloru,  proporcji  oraz  umiejętności  posługiwania  się  różnymi 

technikami i wielkościami. 

Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek „Architektura” obejmuje zaprezentowanie przez kandydata 9 prac formatu 

A1, w  tym:  3  szkice  z natury  ‐ pejzaż,  3  szkice  z natury‐  architektura,  3  szkice  z martwej  natury  –  (proste bryły, 

krzesło,  stół).  Prace  powinny  dokumentować  umiejętność  stosowania  perspektywy  uchwycenia  światła,  proporcji 

brył  i  obiektów,  w  tym  także  detalu.  Decyzję  w  sprawie  przyjęcia  na  studia  podejmuje  wydziałowa  komisja 

rekrutacyjna  powołana  przez  Rektora.  Podstawę  wydania  decyzji  o  przyjęciu  na  studia  stanowi  dopełnienie 

wymogów  formalnych  (złożenie  w  terminie  wymaganych  dokumentów)  oraz  pozytywny  wynik  rozmowy 

kwalifikacyjnej. Od decyzji wydziałowej komisji  rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 

powołanej  przez  Rektora.  Decyzję w  sprawie  odwołania  podejmuje  Rektor  po  rozpatrzeniu wniosku  uczelnianej 

Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.  

W przypadku studiów na kierunku „Filologia” – specjalność „filologia angielska”(specjalność nauczycielska) oraz 

studia w języku angielskim na kierunku ,,Stosunki międzynarodowe”‐ specjalność ,,handel zagraniczny”, specjalności: 

,,International Business”, ,,International Tourism”, ,,International Relations and Cultural Diplomacy”   rekrutacja  jest 

prowadzona na semestr letni oraz zimowy. Podstawą przyjęcia na studia jest: 

1) w przypadku kandydatów z nową maturą – egzamin maturalny z języka angielskiego: 

a) na poziomie rozszerzonym – z wynikiem pozytywnym (30% lub więcej) w części ustnej i pisemnej albo, 

b) na poziomie określonym dla egzaminu maturalnego z języka angielskiego jako drugiego języka nauczania w 

szkołach lub oddziałach dwujęzycznych – z wynikiem pozytywnym (30% lub więcej) w części ustnej i pisemnej. 

2)w  przypadku  kandydatów  legitymujących  się  dyplomem  IB  (  International  Baccalaureate)  wydanym  przez 

International  Baccalaureate  Organization  z  siedzibą w  Genewie  podstawę  przyjęcia    na  studia  stanowi  egzamin 

Matury Międzynarodowej: 
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1) z języka angielskiego na poziomie (HL)‐4 punkty lub więcej 

2) z języka angielskiego z elementami literatury (A2)‐4 punkty lub więcej 

 Ze  starą maturą oraz  świadectwem dojrzałości uzyskanym  za  granicą podstawą przyjęcia    – pozytywny wynik 

testu i rozmowy prowadzonej z kandydatem w języku angielskim. 

 

Wstęp wolny na studia posiadają: 

1) kandydaci  z  dyplomem  IB  (International  Baccalaureate)  wydanym  przez  International  Bacculaureate 

Organization z siedzibą w Genewie, dla których język angielski był w szkole językiem nauczania i egzaminów  

–  o  ile  okoliczność  ta  zostanie  udokumentowana  zaświadczeniem  wydanym  przez  szkołę,  której 

absolwentem jest kandydat; 

2) kandydat  z dyplomem  EB  (  European Baccalaureate)  lub  świadectwem dojrzałości uzyskanym  zagranicą, 

pod warunkiem,  że  zachodzą  podstawy  do  uznania  tego  świadectwa  za  równoważne  ze  świadectwem 

dojrzałości uzyskanym w kraju 

3) kandydaci legitymujący się jednym z niżej wymienionych certyfikatów językowych: FCE, CAE, CPE (Cambridge), 

BEC Vantage, BEC Higher (Cambridge), IELTS ‐ od 5,0 do 9 punktów (Cambridge), TELC B2 – „Vantage” The European 

Language Certificate (WBT), TELAS – poziomy: 3a, 3b, 2, 1 (British Council), TOEFL – od 510 do 580 punktów (paper), 

od  178 do  235 punktów  (computer based),  LCCI  – poziomy:  2,3,4,  (London Chamber of Commerce  and  Industry 

Examinations Board FTBE), ESOL – poziomy: higher,  intermediate, advanced  (City and uilds Pitman Qualifications, 

Pitman  Qualifications  Institute),  TOLES  –  poziom  advanced  (Cambridge),  Certyfikat  Krakowskiego  Towarzystwa 

Edukacyjnego sp. z o. o. dokumentujący znajomość języka angielskiego na poziomie B2. 

Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna powołana przez Rektora. Od 

decyzji wydziałowej  komisji  rekrutacyjnej  służy  odwołanie  do  Uczelnianej  Komisji  Rekrutacyjnej  powołanej  przez 

Rektora. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 

Decyzja Rektora  jest ostateczna. Kandydat przyjęty na studia zostaje wpisany na listę studentów Krakowskiej Akademii 

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego po uregulowaniu wymaganych opłat (wpisowego w wysokości 400 oraz co najmniej 

pierwszej raty czesnego). 

 

O  przyjęcie  na  studia  drugiego  stopnia  może  ubiegać  się  osoba,  która  posiada  tytuł  zawodowy  magistra, 

licencjata,  inżyniera  lub  równorzędny. O przyjęcie na  studia drugiego  stopnia na  kierunku, na  którym obowiązuje 

standard  kształcenia  określony  przez  ministra  właściwego  do  spraw  szkolnictwa  wyższego,  mogą  się  ubiegać 

absolwenci  odpowiedniego  kierunku  studiów  pierwszego  stopnia  oraz  osoby,  które  ukończyły  studia  wyższe  na 

kierunku lub specjalności zbliżonej programowo. 

Osoba ubiegająca  się na  studia uiszcza wymaganą   opłatę  za postępowanie  rekrutacyjne oraz  składa w Dziale 

Rekrutacji następujące dokumenty: 

1) podanie o przyjęcie na studia (ankietę osobową) na obowiązującym w uczelni formularzu,  

2) fotokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), 

3) fotokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

4)  fotokopię  dowodu  osobistego  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego  tożsamość  kandydata  (oryginał  do 

wglądu), 

5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku studiów,  

6) dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne. 

Od kandydatów ubiegających  się o przyjęcie na  studia na kierunku  ,,Malarstwo” wymagane  jest  zaświadczenie 

lekarskie wydane w trybie przepisów o służbie medycyny pracy. W takim przypadku skierowanie na badania lekarskie 

wystawia Uczelnia 

Wraz  z  dokumentami  kandydat  składa  4  aktualne  fotografie  zgodne  z  wymaganiami  stosowanymi  przy 

wydawaniu dowodów osobistych. 
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Kandydat, który  legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych nie zawierającym części B  (suplement), 

przedkłada  ponadto  kserokopię  stron  indeksu,  w  których  udokumentowany  został  przebieg  dotychczasowych 

studiów (oryginał indeksu do wglądu). 

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą uznaje się za równorzędne z dyplomami uzyskanymi 

w kraju na zasadach określonych w umowach międzynarodowych oraz przepisach wydanych na podstawie art. 192 

ust.  4  ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  r.  Prawo  o szkolnictwie  wyższym  (Dz.  U.  Nr  164,  poz.  1365  z  późn.  zm.). 

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą oraz dyplomy  IB  (International Baccalaureate)  i dyplomy EB  (European 

Baccalaureate)  uznaje  się  za  równoważne  świadectwu  dojrzałości,  na  zasadach  określonych  w umowach 

międzynarodowych  oraz  przepisach  o  systemie  oświaty.  Do  dyplomu  ukończenia  studiów  lub  świadectwa 

maturalnego uzyskanego za granicą należy dołączyć  jego tłumaczenie przysięgłe. Dyplomy ukończenia studiów oraz 

świadectwa maturalne uzyskane za granicą, które nie podlegają wymogowi nostryfikacji, mogą stanowić podstawę 

ubiegania się o przyjęcie na studia, pod warunkiem, że zostały zalegalizowane do obrotu prawnego z zagranicą przez 

odpowiednie władze państwa, w którym zostały wydane. 

Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje wydziałowa komisja  rekrutacyjna powołana przez Rektora. W 

przypadku  gdy  studia  które  ukończył  kandydat  nie  spełniają  wymogów  określonych  w  standardzie  nauczania 

(standardzie  kształcenia)  dla  kierunku  studiów  pierwszego  stopnia  na  kierunku  na  którym  prowadzone  są  studia 

drugiego stopnia , o przyjęcie na które ubiega się kandydat, decyzja o przyjęciu na studia określa przedmioty, które 

kandydat  powinien  uzupełnić w  toku  studiów.  Od  decyzji wydziałowej  komisji  rekrutacyjnej  służy  odwołanie  do 

Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Rektora. Podstawą do wniesienia odwołania może być  jedynie 

wskazanie naruszenia warunków  i trybu rekrutacji na studia określonych w uchwale. Decyzję w sprawie odwołania 

podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.  

Kandydat  przyjęty  na  studia  zostaje  wpisany  na  listę  studentów  Krakowskiej  Akademii  im.  Andrzeja  Frycza 

Modrzewskiego  po  uregulowaniu  wymaganych  opłat  (wpisowego  w  wysokości  200  oraz  co  najmniej  pierwszej  raty 

czesnego). 

 

Termin składania przez kandydatów dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym upływa: 

28 lutego 2014 r. – w przypadku, gdy rok akademicki rozpoczyna się od semestru letniego (rekrutacja prowadzona na 

semestr letni) 

30  września  2013  r.  –  w  przypadku,  gdy  rok  akademicki  rozpoczyna  się  od  semestru  zimowego  (rekrutacja 

prowadzona na semestr zimowy) 

 

 

III. OGÓLNE PRAKTYCZNE INFORMACJE 
 
A. Formalności związane z przyjazdem i pobytem w kraju uczelni przyjmującej 

 

W przypadku  cudzoziemców nie będących obywatelami UE, wjazd na  terytorium RP odbywa  się na podstawie 

ważnego dokumentu podróży  (paszportu) oraz wizy. Wniosek o wydanie wizy sporządzony w  języku polskim  lub w 

języku  obcym  wskazanym  przez  konsula,  powinien  zostać  złożony  we  właściwym  konsulacie  co  najmniej  na  3 

miesiące przed planowanym terminem wjazdu na terytorium RP. 

Warunkiem wydania wizy pobytowej długoterminowej w celu podjęcia studiów na terytorium RP oraz wjazdu na 

terytorium RP w celu podjęcia studiów jest: 

1) posiadanie ważnego paszportu; 

2) przedłożenie zaświadczenia o przyjęciu na studia wydanego przez polską szkołę wyższą; 
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3) posiadanie ubezpieczenia  zdrowotnego w Narodowym  Funduszu  Zdrowia  lub dokumentu potwierdzającego 

pokrycie  przez  ubezpieczyciela  kosztów  leczenia  na  terytorium  RP,  ważnego  przez  okres  planowanego  pobytu 

cudzoziemca na tym terytorium; 

4) posiadanie  środków  finansowych na pokrycie kosztów utrzymania na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

wysokości co najmniej 800 złotych na każdy miesiąc pobytu (przez okres 12 miesięcy lub przez cały okres pobytu jeśli 

jest  krótszy  niż  12 miesięcy)  albo  równowartość  tej  kwoty w walutach  obcych. Do  przeliczania  na walutę  polską 

posiadanych przez cudzoziemca środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony 

przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wjazd na terytorium RP; 

5) dowód wniesienia opłaty za pierwszy rok studiów lub posiadanie środków finansowych wystarczających na jej 

pokrycie. 

Bliższych  informacji  na  temat  zasad  wjazdu  i  pobytu  cudzoziemców  na  terytorium  RP  udzielają  polskie 

przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne. 

W przypadku obywateli UE, wjazd na terytorium RP odbywa się na podstawie ważnego dokumentu podróży  lub 

innego ważnego  dokumentu  potwierdzającego  jego  tożsamość  i  obywatelstwo.  Pobyt  na  terytorium RP  na  okres 

dłuższy niż 3 miesiące wymaga zarejestrowania w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu 

obywatela  UE.  Zarejestrowanie  pobytu  następuje  na  wniosek  obywatela  UE. Wniosek  składa  się  osobiście,  nie 

później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium RP. Przy składaniu wniosku należy 

okazać  ważny  dokument  podróży  lub  inny  ważny  dokument  potwierdzający  tożsamość  i  obywatelstwo.  Osoba 

studiująca zobowiązana jest ponadto dołączyć do wniosku: 

1) zaświadczenie polskiej szkoły wyższej o przyjęciu na studia; 

2)  dokument  potwierdzający  objecie  ubezpieczeniem  zdrowotnym  w  Narodowym  Funduszu  Zdrowia  lub 

poświadczenie uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie RP, na podstawie przepisów WE 

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; 

3) pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie (i ewentualnie 

członków  rodziny),  bez  potrzeby  korzystania  ze  świadczeń  pomocy  społecznej  lub  dowód  potwierdzający  ich 

posiadanie.   

 

B. Koszty utrzymania 
 

Minimalny miesięczny koszt utrzymania studenta przyjeżdżającego z zagranicy (nie licząc czesnego i innych opłat 

za studia), można oszacować na poziomie ok. 1800 zł. Na sumę tą składają się:  

1) miesięczna opłata za miejsce w domu studenckim – około 520 zł. 

2) przeciętny koszt wynajmu pokoju na wolnym rynku wynosi ok. 700–800 zł. 

Przy wynajmie mieszkania  na wolnym  rynku  trzeba  się  liczyć  z  kosztami  od  ok.  1500  zł  (czynsz  najmu)  oraz 

dodatkowe  opłaty  związane  z  utrzymaniem  mieszkania,  nie  licząc  opłaty  prowizyjnej  w  wypadku  korzystania  

z pośrednictwa biura obrotu nieruchomościami. 

2) wyżywienie – około 700 zł.  

3)  dojazdy  na  uczelnię  środkami  komunikacji  miejskiej  –  184  zł  (tyle  wynosi  cena  biletu  semestralnego  na 

wszystkie linie autobusowe i tramwajowe). 

Wysokość opłat za czesne dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych 
magisterskich  w roku akademickim 2013/2014 (dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 
2012/2013 i latach późniejszych): 
  

studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 
  
studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 
  
studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
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Wysokość opłat za czesne dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych 
magisterskich  w roku akademickim 2013/2014 (dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 
akademickim 2012/2013 ): 
 

Wysokość  opłat  w  roku  akademickim  2013/2014  ‐ dotyczy  studentów,  którzy  rozpoczęli  studia  przed  rokiem 

akademickim 2012/2013 

 

C. Zakwaterowanie 
 

Uczelnia  zapewnia  studentom  zamiejscowym  możliwość  zakwaterowania  w  domu  studenckim.  Miesięczny 

koszt  zakwaterowania w  roku  akademickim  2013/2014 wynosi  520  zł  (kwota minimalna)  Krakowska Akademia 

dysponuje  domem  studenckim,  który mieści  się w  Krakowie  na  os.  Złota  Jesień  15c  oraz  domem  studenckim 

Uniwersytetu Pedagogicznego „ZAUŁEK” w Krakowie przy ul. Piekarskiej 5‐7.  

Uczelnia nie pośredniczy w wynajmie pokojów i lokali na wolnym rynku. 

 
 

D. Opieka zdrowotna i ubezpieczenie 
 
1. Opieka zdrowotna 
 

Studenci  korzystają  ze  świadczeń  opieki  zdrowotnej  finansowanej  ze  środków  publicznych  na  zasadach 

obowiązujących  pracowników.  Warunkiem  uzyskania  uprawnienia  do  bezpłatnej  opieki  zdrowotnej  jest 

ubezpieczenie zdrowotne studenta.  

Studenci  –  cudzoziemcy  podlegają  obowiązkowemu  lub  dobrowolnemu  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  w 

Narodowym Funduszu Zdrowia. Ubezpieczenie obowiązkowe obejmuje: 

1) obywateli państw członkowskich UE oraz państw członkowskich EFTA, 

2) osoby nie posiadające obywatelstwa państwa  członkowskiego UE  lub EFTA,  ale  zamieszkujące  legalnie na 

terytorium innego niż RP państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA. 

Studenci – cudzoziemcy nie należący do żadnej z wymienionych wyżej kategorii, mogą być objęci dobrowolnym 

ubezpieczeniem  zdrowotnym  w  Narodowym  Funduszu  Zdrowia,  chyba  że  podlegają  ubezpieczeniu 

obowiązkowemu z innego tytułu. 

W przypadku, gdy ubezpieczenie zdrowotne studenta w NFZ  jest obowiązkowe, uczelnia dokonuje zgłoszenia 

studenta  do  ubezpieczenia  i  opłaca  za  niego  składki.  Obowiązek  zgłoszenia  do  ubezpieczenia  przez  uczelnię 

powstaje  dopiero  z  chwilą  immatrykulacji  i  złożenia  przez  studenta  oświadczenia,  że  nie  podlega  on 

obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ z innego tytułu oraz nie jest uprawniony do świadczeń opieki 

zdrowotnej na terytorium RP na podstawie przepisów WE o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

Objęcie studenta – cudzoziemca dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, następuje na podstawie umowy z 

Narodowym  Funduszem  Zdrowia  zawartej  po  złożeniu  przez  studenta  pisemnego  wniosku  o  zawarcie  takiej 

umowy. Wniosek składa się w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania (pobytu) studenta na terytorium RP. Miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 

obecnie 46 złotych i jest opłacana przez studenta. 

Przychodnia lekarska dla studentów Krakowskiej Akademii mieści się  

przy ul. G. Herlinga‐Grudzińskiego 1 (kampus uczelni), budynek A, pok. 034, 036,  

tel. (+48 12) 257 12 04. 

 
2. Ubezpieczenie 
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Każdy student, który nie posiada ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, zobowiązany jest do 

wykupienia takiego ubezpieczenia oferowanego w uczelni. Roczna składka na ubezpieczenie NW wynosi 20 zł. 

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego studentów opisane są w pkt 1.  

 

E. Baza dydaktyczna 
 
1. Biblioteki 

 

Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego istnieje od 2001 r. Obecnie usytuowana jest 

w nowo oddanym budynku kampusu uczelni przy ul. G. Herlinga‐Grudzińskiego 1. Nowoczesny kompleks to Czytelnia 

Główna, Czytelnia Czasopism, Oddział  Informacji Naukowej  i Wypożyczalnia. Studenci mają możliwość korzystać ze 

zbiorów bibliotecznych przez 7 dni w tygodniu. 

Zbiory liczą: 

• ponad 119 000 woluminów – w  tym około  jedną  trzecią stanowią publikacje obcojęzyczne  (głównie niemieckie  i 

angielskie), 

• około 415 tytułów czasopism w prenumeracie bieżącej, w tym również pozycje obcojęzyczne, 

• około 1200 tytułów czasopism archiwalnych. 

 
Czytelnia Główna 
 

Księgozbiór  czytelni  obejmuje  wydawnictwa  z  dyscyplin  wiedzy  reprezentowanych  w  Krakowskiej  Akademii. 

Materiały biblioteczne udostępnia się: z księgozbioru podręcznego czytelni, ze zbiorów magazynowanych zamawianych 

elektronicznie przez katalog Opac, sprowadzone z innych bibliotek (drogą wypożyczeń międzybibliotecznych). 

Księgozbiór  podręczny  udostępnia  się  w  wolnym  dostępie  do  półek.  Publikacje  ułożone  są  działowo  według 

Uniwersalnej  Klasyfikacji  Dziesiętnej.  W  obrębie  działów  obowiązuje  porządek  alfabetyczny.  Do  dyspozycji 

czytelników  przeznaczonych  jest:  54  miejsc  siedzące,  32  stanowisk  komputerowych,  w  tym  6  stanowisk 

przystosowanych do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących , 4 dwustanowiskowe pokoje pracy indywidualnej, 

3 stanowiska komputerowe przeznaczone wyłącznie do korzystania z katalogu, pokój pracy grupowej mieszczący 28 

osób, wyposażony w 4 stanowiska komputerowe. Czytelnicy mogą wykonywać odpłatnie odbitki ksero z materiałów 

bibliotecznych w punkcie kserograficznym, który znajduje się przy Czytelni Głównej. 
 

Czytelnia Czasopism 
 

Czytelnia Czasopism posiada 10 stanowisk pracy w tym dwa stanowiska przeznaczone do pracy z czasopismami 

wielkoformatowymi.  Czytelnia  ponadto  dysponuje  czterema  stanowiskami  komputerowymi  z  dostępem  do 

Internetu, dzięki czemu studenci mają dostęp do pełnej gamy czasopism elektronicznych. 

 

 

 

Odział Informacji Naukowej 
 

Prowadzi  bieżącą  obsługę  informacyjną  czytelników  w  oparciu  o  odpowiedni,  podręczny  zasób  wydawnictw 

informacyjnych.  W  skład  jego  wchodzą  wydawnictwa  statystyczne,  encyklopedie,  słowniki,  informatory  itp. 

Użytkownicy OIN mają do dyspozycji 15  samodzielnych  stanowisk  komputerowych  z dostępem do  Internetu. OIN 

umożliwia  dostęp  do  następujących  baz  danych:  ISI  Emerging Markets,  EBSCO,  Lex Omega,  Prawo Oświatowe, 

Prawo Ochrony Środowiska, Serwis Budowlany. W najbliższym czasie oferta udostępnianych baz danych wzbogaci 

się o bazę EBSCO, na którą składa się dziewięć baz pełnotekstowych i cztery bibliograficzne. Baza ta obejmuje szeroki 
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zakres dziedzinowy: nauki humanistyczne,  społeczne, psychologię,  religię,  teologię,  edukację, nauki  ekonomiczne, 

biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych. 

 

2. Pracownie i laboratoria specjalistyczne 
 

W  procesie  dydaktycznym  Krakowskiej  Akademii  szeroko  wykorzystywane  są  środki  audiowizualne,  w 

szczególności:  Internet,  rzutniki  multimedialne,  skanery  do  testów,  projektory  pisma,  urządzenia  obsługujące 

wideokonferencje, magnetofony, studio TV, itp. 

Na  terenie  kampusu  znajdują  się  trzy  aule wykładowo  –  konferencyjne wyposażone w  sprzęt  audiowizualny. 

Szkoła dysponuje dziesięcioma pracowniami komputerowymi wyposażonymi w komputery ze stałym dostępem do 

Internetu. Komputery z dostępem do Internetu znajdują się także w nowoczesnej bibliotece uczelni. Uczelnia oferuje 

także  salę komputerową na 25  stanowisk, cały czas dostępną dla  studentów uczelni w godzinach pracy kampusu. 

Uczelnia sukcesywnie wyposaża sale dydaktyczne, laboratoria oraz pracownie do zajęć praktycznych.  

W  czerwcu  2006  roku  uruchomione  zostało  studio  telewizyjne w  ramach  Projektu  Edukacyjnego  Krakowskiej 

Szkoły  Wyższej.  Współpracujący  z  Uczelnią  dziennikarze  TVP  Kraków  prowadzą  zajęcia  dydaktyczne  z  zakresu 

dziennikarstwa  telewizyjnego,  odbywają  ze  studentami  Wydziału  Zarządzania  i  Komunikacji  Społecznej  tzw. 

„szkolenia  medialne”  oraz  pomagają  przy  realizacji  profesjonalnych  projektów  telewizyjnych.  Są  to  zajęcia 

obowiązkowi  i  fakultatywne  dla  studentów  stacjonarnych,  zaocznych  oraz  w  ramach  różnych  programów 

edukacyjnych. Studio  znajduje  się w budynku dydaktycznym Uczelni na  terenach byłej Fabryki Schindlera na ulicy 

Lipowej 4 w Krakowie, natomiast Krakowska Telewizja Internetowa ktvi.pl. ma siedzibę na terenie kampusu Uczelni, 

przy ulicy G. Herlinga Grudzińskiego 1. Kierownikiem Studia i redaktorem naczelnym ktvi.pl jest red. Jacek Przybylski, 

zastępcą redaktora naczelnego d/s programowych jest red. Anna Cieślak. Studio i Stacja dysponują dwoma studiami 

telewizyjnymi  i zapleczem technicznym. Studio przy ulicy Lipowiej 4 ma 100 m kw  i  jest przeznaczone do produkcji 

studyjnych programów publicystycznych (studio wyposażone jest m.in. w bluebox).  

Drugie studio newsowe mieści się na Kampusie KA. Ma powierzchnię 60 m kw.  i służy do  realizacji programów 

informacyjnych 

 

3. Centrum e-Learningu 
 

Centrum  e‐Learningu  jest  jednostką  organizacyjną  uczelni,  której  celem  jest  popularyzacja  kształcenia  na 

odległość  oraz  zapewnienie  wysokiego  poziomu  nauczania  z wykorzystaniem  metod  i  technik  kształcenia  na 

odległość. Obecnie studenci mogą korzystać z Uczelnianej  Platformy KA. Z platformą zintegrowany jest generator 

kursów e‐learningowych. Dostępne w ramach generatora narzędzia pozwalają prowadzącym na przygotowywanie 

materiałów dla  studentów w  taki  sposób, aby były one atrakcyjne,  łatwe w percepcji  i  spełniały  swoje  zadanie 

dydaktyczne. Studenci objęci są systemem wsparcia, w ramach obowiązkowego kursu z zakresu obsługi platformy,  

szkoleń na zajęciach, jak również szkoleń organizowanych przez Centrum. 

 

F. Organizacje studenckie i czas wolny 

 

Studenci  Krakowskiej  Akademii  tworzą  Samorząd  Studencki,  zarówno  na  szczeblu  uczelnianym,  jak  i 

wydziałowym.  Od  2004  r. w  uczelni  działa  także  Stowarzyszenie  Absolwentów  i  Studentów  KAAFM.  Na  każdym 

wydziale  funkcjonują koła naukowe studentów. W uczelni działa Akademicki Związek Sportowy, w ramach którego 

działają między innymi sekcje koszykówki kobiet i mężczyzn, piłki nożnej, siatkówki kobiet i mężczyzn, jazdy konnej, 

dance aerobicu, tańca nowoczesnego, karate, pływania, kulturystyki. 

Od  kilku  lat  istnieje  w  Krakowskiej  Akademii  Biuro  Karier,  które  służy  pomocą  studentom  i  absolwentom  

w poszukiwaniu ofert pracy, praktyk  i  staży  zawodowych. Oprócz bieżącej działalności  informacyjnej Biuro  Karier 

organizuje  raz w  roku Uczelniane Prezentacje Pracodawców – Targi Pracy oraz prowadzi warsztaty, których celem 



 16

jest przygotowanie studentów naszej Uczelni do poszukiwania pracy. Biuro Karier mieści się na parterze budynku A 

przy ul. G. Herlinga‐Grudzińskiego 1, tel.: (+48 12) 252‐45‐11; e‐mail: biuro.karier@afm.edu.pl. 

W  2007  roku  przy  Krakowskiej  Akademii  powstał  Akademicki  Inkubator  Przedsiębiorczości,  by  wspierać  

i promować  przedsiębiorczość pośród młodych osób do  30‐go  roku  życia m.in. uczniów,  studentów, uczestników 

kursów zawodowych i absolwentów polskich szkół, uczelni i ośrodków szkoleniowych. 

Kraków  oferuje  studentom  w  ich  czasie  wolnym  wiele  atrakcji.  Jak  przystało  na  Europejskie Miasto  Kultury, 

Kraków  obfituje  w  zabytki,  muzea,  galerie,  kina  i  teatry.  Odbywa  się  tutaj  co  roku  wiele  znaczących  imprez 

kulturalnych. Dużym powodzeniem wśród  studentów cieszą  się  rozmaite kluby  studenckie. W Krakowie mieści  się 

mnóstwo kawiarni, pubów i dyskotek. Działają także liczne kluby sportowe.  

W 2009  roku na Wydziale Prawa  i Administracji Krakowskiej Akademii  rozpoczęła  swoją działalność Studencka 

poradnia prawa, która zajmuje się przygotowaniem porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, w 2010 r. w dniach 

od 5‐6 maja członkowie Studenckiej poradni prawa   byli współ organizatorami Pierwszej Ogólnopolskiej Symulacji 

Rozprawa sądowych. 

 
 

IV.  
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I UCZELNIE PARTNERSKIE 

 

Jednym  z  filarów  rozwoju  Krakowskiej  Akademii  im.  Andrzeja  Frycza  Modrzewskiego  jest  współpraca 

międzynarodowa. Ten zakres działalności Uczelni obejmuje przede wszystkim nawiązywanie partnerskich kontaktów 

z  zagranicznymi  instytucjami,  uczestnictwo w  programie  LLP‐Erasmus, wyjazdy  studyjne,  staże,  praktyki, wspólne 

prowadzenie  i  publikowanie  badań  naukowych,  wymianę  nauczycieli  akademickich,  studentów  oraz  publikacji 

naukowych,  studia  MBA,  International  Business  Studies,  a  także  organizację  konferencji  naukowych,  spotkań 

zagranicznych,  osobistości,  naukowców  oraz  dyplomatów  ze  społecznością  Uczelni,  imprez  okolicznościowych 

celebrujących kulturę i zwyczaje innych krajów (np. Dni Słowackie, Dni Węgierskie, Dni Ukraińskie, Dni Egipskie) bądź 

ważne wydarzenia (np. wieczory wyborcze – w związku z wyborami prezydenckimi w USA) itp. 

O  intensywności  nawiązywania  współpracy  świadczą  liczne  umowy,  jakie  Krakowska  Akademia  podpisała  z 

uczelniami zagranicznymi. Utrzymujemy stałe kontakty z przedstawicielami wielu ośrodków akademickich w takich 

krajach,  jak: Austria, Anglia, Bułgaria,  Chorwacja,  Egipt,  Finlandia,  Francja, Hiszpania, Holandia,  Litwa, Maroko, 

Niemcy, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szkocja, Szwecja, Tajwan, Ukraina, USA, Węgry i Włochy. 

Prowadzimy  także  szereg  działań  mających  na  celu  wspieranie  i  ułatwianie  uczestnictwa  we  wszelkich 

inicjatywach o charakterze międzynarodowym. Warto wspomnieć w tym kontekście o tym, że Krakowska Akademia 

oferuje  lektoraty  na  wszystkich  poziomach  zaawansowania  (od  A1  do  C2  według  Europejskiego  Opisu  Systemu 

Kształcenia  Językowego Rady Europy). Studium  Języków Obcych KAAFM prowadzi  zajęcia  z  języków: angielskiego, 

niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego,  rosyjskiego,  francuskiego, arabskiego,  chińskiego  i  japońskiego. Biblioteka 

uczelniana udostępnia ponad 18.000 woluminów  fachowej  literatury w  językach obcych. Duża  część  tych  zbiorów 

została przekazana Krakowskiej Akademii przez Uniwersytet w Bochum, Konsula Honorowego RP w Beverley (Anglia) 

– Honorowego Profesora KSW  Joseph R. Carby‐Halla, Państwa  Irenę  i  Jerzego Szwede, a  także  Japan  Foundation, 

Departament Stanu USA, Bibliotekę Sejmową, Bibliotekę PAN, Uniwersytet 6 Października w Kairze oraz  instytucje 

Unii Europejskiej. 

Podjęte  zostały  także  kroki  mające  przyczynić  się  do  skutecznego  funkcjonowania  uczelni  w  obszarze 

edukacyjnym Unii Europejskiej w celu wspierania mobilności studentów i kadry, stwarzając im dzięki temu możliwość 

zastosowania  i  rozwijania swojej wiedzy  i umiejętności w  środowisku międzynarodowym. Dynamicznie  rozwijająca 

się współpraca zagraniczna umożliwia uzyskanie Rozszerzonej Karty Erasmusa nadawanej przez Komisję Europejską. 

Uczelnia przeszła pozytywnie procedurę kwalifikacyjną, dzięki czemu będzie mogła kontynuować realizację wszelkich 

działań w ramach programu LLP‐Erasmus w nowej edycji w latach 2007‐2013. Uprawnia ona Krakowską Akademię do 
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udziału w wymianie  akademickiej  z  uczelniami w  krajach  uczestniczących w  tym  programie  (kraje  kandydujące  i 

członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

Wydajemy  Suplement  do  Dyplomu,  którego  celem  jest  dostarczenie  obiektywnych  i  pełnych  informacji 

dotyczących przebiegu studiów dla uznawania kwalifikacji akademickich  i zawodowych w kraju  i zagranicą. Zawiera 

on opis rodzaju, poziomu, kontekstu, treści i statusu studiów odbytych i pomyślnie ukończonych przez osobę, która 

uzyskała dyplom ukończenia studiów, do którego Suplement jest dołączony. 

Uczelnia stosuje Europejski System Transferu  i Akumulacji Punktów (ECTS), mający na celu ułatwienie zaliczenia 

okresu  studiów  odbytych w  uczelni  partnerskiej  (okres  ten  uznaje  się  równoważny  z  okresem  studiów w  uczelni 

macierzystej). W  jego  ramach  łatwiejsze  jest  dostosowywanie  tempa  studiowania  do  indywidualnych  potrzeb  i 

zdolności studenta oraz umożliwienie indywidualnego doboru części przedmiotów. 

Krakowska Akademia wkłada  dużo wysiłku  oraz  środków w  rozwijanie współpracy międzynarodowej  na wielu 

płaszczyznach, aby kompleksowo kształcić dobrze przygotowaną kadrę do działania na konkurencyjnych rynkach w 

Polsce i za granicą. 

 

UCZELNIE PARTNERSKIE 
 
AUSTRIA 
Szkoła Wyższa Nauk Stosowanych w St. Pœlten 
 
BIAŁORUŚ 
Uniwersytet Państwowy w Baranowiczach 
 
BOŚNIA I HERCEGOWINA 
 Międzynarodowy Uniwersytet w Sarajewie 
 
BUŁGARIA 
Wyższa Szkoła Zarządzania, Handlu i Marketingu w Sofii 
Uniwersytet w Plowdiwie im. P. Hilendarskiego 
Południowo-Zachodni Uniwersytet w Błageowgradzie 
 
CYPR 
 Uniwersytet Cypryjski, Nikozja 
 
CZECHY 
 Angielsko-Amerykański Uniwersytet, Praga 
 Instytut Architektury, Praga 
 Uniwersytet Karola, Praga 
 
EGIPT 
Uniwersytet 6 Października w Kairze 
 
EKWADOR 
 Państwowy Latynoamerykański Uniwersytet FLACSO, Quito 
 
 
FINLANDIA 
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych Kymenlaakson, Kotka 
 
FRANCJA  
Uniwersytet Jean Monet w Saint - Etienne  
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Uniwersytet Śródziemnomorski w Marsylii  
 Uniwersytet im. Pierra Mendesa, Grenoble 
 Narodowa Szkoła Wyższa Architektury, Nancy 
 
GRECJA 
 Uniwersytet Zachodniej Macedonii, Kozani 
 Uniwersytet Kreteński, Rethymnon  
 
HISZPANIA 
Uniwersytet Navarra w Pampelunie 
Uniwersytet Baskijski w Bilbao 
Uniwersytet w Sewilli 
 Uniwersytet  Barceloński 
 
HOLANDIA 
Uniwersytet Radboud w Nijmegen 
 
IZRAEL 
 Uniwersytet w Ariel 
 
KAZACHSTAN 
 Uniwersytet Międzynarodowego Biznesu, Almaty 
 
LITWA 
Uniwersytet im. Michała Romera, Wilno 
 
MAROKO 
Uniwersytet Mohammeda V Agdal, Rabat 
 Państwowa Szkoła Architektury, Fez 
 
NIEMCY 
Szkoła Wyższa Nauk Stosowanych w Wernigerode 
Szkoła Wyższa Administracji Publicznej w Bremie 
Szkoła Wyższa Nauk Stosowanych w Bremie 
Szkoła Wyższa Przedsiębiorczości w Ludwigshafen nad Renem 
Ewangelicka Wyższa Szkoła Zawodowa w Berlinie 
Uniwersytet Techniczny w Dreźnie 
Wyższa Szkoła Techniczno-Gospodarcza w Dreźnie 
 
PORTUGALIA 
 Uniwersytet w Lizbonie 
 
 REPUBLIKA CHORWACKA 
Uniwersytet w Zagrzebiu 
 Uniwersytet w Rijece 
 
ROSJA 
Sankt Petersburski Instytut Edukacji Humanistycznej 
 Międzynarodowy Instytut Prawniczy, Moskwa 
 
SERBIA  
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Uniwersytet w Nišu 
Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sadzie 
 
SŁOWACJA 
Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze  
Uniwersytet Katolicki w Rużomberoku 
Akademia Sił Zbrojnych Generała Milana Rastislava Štefánika w Liptowskim Mikulaszu 
Akademia Korpusu Policyjnego w Bratysławie 
 
SŁOWENIA 
Uniwersytet Przymorski w Koprze  
 Uniwersytet Mariborze 
 Uniwersytet w Lublanie 
 
SZWECJA 
Szkoła Wyższa Dalarna w Falun 
 
STANY ZJEDNOCZONE 
 Junata College, Huntingdon 
 
TAJWAN 
Uniwersytet Providence  
 
TURCJA 
 Uniwersytet Stambulski 
 Uniwersytet w Sakarya  
 Uniwersytet w Ankarze 
 Uniwersytet im. Yildirim Beyazit, Ankara  
 
UKRAINA 
 Międzynarodowy Ekonomiczno-Humanistyczny Uniwersytet im. Stepana Diemianchuka, Równe 
 Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów 
 Narodowa Akademia Zarządzania, Kijów 
 Ekonomiczno-Prawniczy Uniwersytet  „KROK”, Kijów 
 Lwowski Uniwersytet Biznesu i Prawa, Lwów 
 Państwowy Pedagogiczny Instytut Języków Obcych, Gorliwka 
 Doniecki Instytut Nauk Społecznych  
 Instytut Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych, Kramatorsk 
 Uniwersytet Ekonomii i Prawa im. Alfreda Nobla, Dniepropietrowsk 
 Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka, Iwano-Frankiwsk  
 Charkowski Uniwersytet Humanistyczny Ukraińska Akademia Ludowa 
 Kijowski Uniwersytet im. Borisa Hrinchenko, Kijów 
 Liceum przy Donieckim Uniwersytecie Narodowym, Donieck 
 Tarnopolski Instytut Społecznych i Informacyjnych Technologii 
 Metodyczne Centrum Oświaty, Lwów 
 Kijowski Międzynarodowy Uniwersytet 
 Wschodnio-Europejski Instytut Psychologii, Kijów 
 Doniecki Państwowy Uniwersytet Zarządzania 
 Odeska Państwowa Akademia Budownictwa i Architektury 
 Instytut Studiów Podyplomowych Kształcenia Pedagogicznego, Donieck 
 Uniwersytet Ekonomii i Handlu, Połtawa 
 Uniwersytet Narodowy „Akademia Mohylańska”, Kijów 
 Chersoński Państwowy Uniwersytet Techniczny 
 Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych, Równe 
 Połtawski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Korolenka 
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WĘGRY 
Szkoła Wyższa w Nyiregyhaza 
 Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych im. Jánosa Kodolány w Szekesfehervar 
 Uniwersytet w Debreczynie  
 Szkoła Doktorska Nauk Menedżerskich im. „Ihrig’a Károly’a” przy AGTC GVK Uniwersytetu 

Debreczyńskiego 
 
WIELKA BRYTANIA  
Uniwersytet w Hull  
Uniwersytet Bedfordshire 
Uniwersytet Napier w Edynburgu (Szkocja) 
 Uniwersytet w Dundee 
 
WŁOCHY  
Universita degli Studi del Molise 
Uniwersytet Johna Cabota w Rzymie 

V.  
PODSTAWOWE INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁACH 
 

1. WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 
 
Kierunek studiów: PRAWO 
Specjalności:  kryminologia 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne  
 
Kierunek studiów: ADMINISTRACJA 
Specjalności:   administracja publiczna 
  administracja sądowa 
  policja w systemie bezpieczeństwa publicznego  

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
 studia drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Kierunek studiów: POLITOLOGIA 
Specjalności:  doradztwo i marketing polityczny 
  fundusze europejskie 
  gender studies 
  służba publiczna 
  komunikacja społeczna 
  logistyka przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom  
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
 studia drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 
Specjalności:  studia europejskie 
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  studia wschodnie 
  amerykanistyka 
  handel zagraniczny 
  turystyka międzynarodowa 
  obsługa celna 
  współczesna dyplomacja 
  logistyka międzynarodowa 

  international business  
  international tourism 
  international relations and cultural diplomacy 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
 studia drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Kierunek studiów: TURYSTYKA I REKREACJA 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Adres Wydziału: ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków 
 tel.: (+48 12) 252-44-60, 252-44-61, 252-44-62 
 (+48 12) 252-44-70, 252-44-71, 252-44-74  
 fax: (+48 12) 252-44-72, 252-44-73 

tel.: (+48 12) 252-44-32, 252-44-40, 252-44-50, 252-44-53, 252-44-21 
fax: (+48 12) 252-44-23 

 e-mail: wpaism@afm.edu.pl 
Adres dziekanatu: j.w. 
Dziekan: prof. dr hab. Jan Widacki  
Prodziekani: doc. dr Małgorzata Czermińska 
 doc. dr Stefan Sacha 
 dr Monika Augustyniak 
 dr Agnieszka Kubiak-Cyrul 
Kierownik dziekanatu: mgr Anna Batory 
Koordynator wydziałowy ECTS : dr Renata Pawlik, dr Beata Molo 
  
 
2. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 
 
Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE 
Specjalności:  zarządzanie firmą 
  zarządzanie jakością i środowiskiem 
  zarządzanie kulturą 
  zarządzanie w administracji publicznej 
  zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa 
  gospodarka nieruchomościami 
  rachunkowość w zarządzaniu 
  marketing 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia  
 studia drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
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Kierunek studiów: INFORMATYKA I EKONOMETRIA 
Specjalności:  informatyka stosowana 
  e-biznes 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Kierunek studiów: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 
Specjalności:  rachunkowość i podatki 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Kierunek studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Kierunek studiów: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 
Specjalności:  dziennikarstwo radiowo-telewizyjne 
  public relations 
  brokering informacji  
  dziennikarstwo internetowe  
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Kierunek studiów: ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Adres Wydziału: ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków 
 tel.: (+ 48 12) 252-44-80, 252-44- 81, 252-44-90 
 fax: (+48 12) 252-44-82 
 e-mail: wziks@afm.edu.pl 
Adres dziekanatu: j.w. 
Dziekan: prof. nadzw. dr hab. Dariusz Fatuła 
Prodziekani: prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz 
 doc.dr Alicja Dziuba-Burczyk  
 dr Artur Budzowski 
Kierownik dziekanatu: mgr Aneta Rapkiewicz 
Koordynator wydziałowy ECTS: doc dr Janusz Ziarko 
 
 
 
 
3. WYDZIAŁ PSYCHOLOGII I NAUK HUMANISTYCZNYCH 
 
Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA 
Specjalności:  psychologia kliniczno-sądowa 
  psychologia edukacyjna i wychowawcza 
  psychologia pracy, organizacji i zarządzania 
Poziom studiów: jednolite studia magisterskie 
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Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Kierunek studiów: NAUKI O RODZINIE 
Specjalności:  wiedza o rodzinie i społeczeństwie-specjalność nauczycielska 
  polityka rodzinna 
  socjoterapia i profilaktyka społeczna 
  wychowanie do życia w rodzinie 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
 studia drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Kierunek studiów: SOCJOLOGIA 
Specjalności:  socjologia mediów i kultury popularnej 
  psychosocjologia 
  doradca i asystent rodzinny 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  
 studia drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne  
 
Kierunek studiów: PEDAGOGIKA 
Specjalności:  pedagogika inkluzywna 

pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim-specjalność 
nauczycielska 
pedagogika wczesnoszkolna z technologią informacyjną-specjalność 
nauczycielska 
pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym-specjalność 
nauczycielska 
edukacja i opieka nad małym dzieckiem 

  pedagogika resocjalizacyjna 
  pedagogika pracy 

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna-specjalność nauczycielska 
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
terapia zajęciowa a instytucjonalna i domowa  

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  
 studia drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalności:  filologia angielska-język angielski w biznesie 
  filologia angielska-specjalność translatorska 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Kierunek studiów: KULTUROZNAWSTWO 
Specjalności:  sztuki audiowizualne 
  kultura medialna 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

 

Adres Wydziału: ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków 
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 tel. (+ 48 12) 252-45-00, 252-46-20, 252-46-21 
 fax: (+ 48 12) 252-46-22 
 e-mail: wpinh@afm.edu.pl 
Adres dziekanatu: j.w. 
Dziekan: prof. nadzw. dr hab. Leszek Pawłowski 
Prodziekani: doc. dr Małgorzata Leśniak 
 dr Joanna Aksman 
 dr Anna Frątczak 
Kierownik dziekanatu: mgr Monika Cholewa-Ramenda 
Koordynator wydziałowy ECTS :  mgr Maria Bazan 
 

 
 

4. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I SZTUK PIĘKNYCH 
 
Kierunek studiów: ARCHITEKTURA  
Specjalności:  

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  
 studia drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
 
Kierunek studiów: ARCHITEKTURA WNĘTRZ  
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne 
 
Kierunek studiów: MALARSTWO 
Specjalności:  malarstwo sztalugowe 
  grafika użytkowa 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
 
Adres Wydziału: ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków 
 tel./fax: (+ 48 12) 257-14-02 
 e-mail: waisp@afm.edu.pl 
Adres dziekanatu: j.w. 
Dziekan: prof. dr hab. Stanisław Hryń 
Prodziekan: dr inż. arch. Artur Jasiński 
Kierownik dziekanatu: mgr Aneta Czarnocka 
Koordynatorzy wydziałowi ECTS :  prof. dr hab. Elżbieta Pakuła -Kwak ( Malarstwo, Architektura wnętrz) 
 dr inż. arch. Katarzyna Banasik-Petrii (Architektura) 
 
 
5. WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE 
 
Kierunek studiów: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 
Specjalności:  zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością 
  edukacja dla bezpieczeństwa 
  zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności 
  zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 
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  logistyka bezpieczeństwa 
  policja w systemie bezpieczeństwa publicznego 
  służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
 studia drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Kierunek studiów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
Specjalności:  zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku lokalnym 
  policja w systemie bezpieczeństwa publicznego 
  organizacja ratownictwa w środowisku lokalnym  
  detektywistyka 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Adres Wydziału: ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków 
 tel.: (+ 48 12) 252-46-30 
 fax: (+48 12) 252-46-32 
 e-mail: wnb@afm.edu.pl 
Adres dziekanatu: j.w. 
Dziekan: prof. dr hab. Sławomir Mazur 
Prodziekani: prof. dr hab. Monika Ostrowska 
                                                    dr Zyta Dymińska 
Kierownik dziekanatu: mgr Kinga Wiśniewska 
p.o Kierownika dziekanatu: mgr Kinga Maciaszek 
Koordynator wydziałowy ECTS: mgr Magdalena Mielus 
  
 

6. WYDZIAŁ ZDROWIA I NAUK MEDYCZNYCH 
 
Kierunek studiów: PIELĘGNIARSTWO 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
 studia drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Kierunek studiów: KOSMETOLOGIA 
Specjalności:  kosmetologia medyczna 
  Kosmetologia estetyczna 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Kierunek studiów: RATOWNICTWO MEDYCZNE 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
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Kierunek studiów: DIETETYKA 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Adres Wydziału: ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków 
 tel.: (+ 48 12) 252-45-20, 252-45-21, 252-45-25 
 fax: (+48 12) 252-45-23 
 e-mail: wzinm@afm.edu.pl 
Adres dziekanatu: j.w. 
Dziekan: prof. dr hab. n. med. Jerzy Jaśkiewicz  
Prodziekani:                                    dr nauk med. Grażyna Dębska  
 prof. nadzw. dr hab. n. med.  Mikołaj Spodaryk 
Kierownik dziekanatu: mgr Klaudia Ostafin 
Koordynator wydziałowy ECTS: dr n. farm. Anna Goździalska  
 
 
7. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TYCHACH 
 
Kierunek studiów: ADMINISTRACJA 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Kierunek studiów: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE  
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Kierunek studiów: PEDAGOGIKA 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 
Adres Wydziału: Al. Niepodległości 32, 43-100 Tychy 
 tel.: (+ 48 32) 327-65-51 
 e-mail: wzt@afm.edu.pl,  
 www.tychy.ka.edu.pl 
Adres dziekanatu: j.w. 
 


