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•

założona w 2000 roku

•

największa uczelnia niepubliczna w południowej Polsce

•

pierwsza niepubliczna uczelnia akademicka w Małopolsce

•

na 24 kierunkach i 43 ścieżkach specjalizacyjnych studiuje
blisko 8000 studentów, w tym niemal 2000 obcokrajowców

•

uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o polityce,
w dyscyplinie nauki prawne oraz w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

•

uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego
w dyscyplinie nauki prawne

•

studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia jednolite
magisterskie, studia podyplomowe, seminaria doktorskie z zakresu prawa,
nauki o polityce oraz nauki o bezpieczeństwie
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HISTORIA
Krakowska Szkoła Wyższa 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.

www.ka.edu.pl

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. Założycielem uczelni jest Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Sp. z o.o. Po uzyskaniu statusu akademii decyzją Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 27 lutego 2009 Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
zmieniła nazwę na Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
W wykazie uczelni niepublicznych, wpisanych do prowadzonego przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych
uczelnia znajduje się pod numerem 242.
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IV ETAP ROZBUDOWY KAMPUSU

Nowy budynek na potrzeby studentów i pracowników Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
oraz Wydziału Aktorskiego
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KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH
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Administracja
Aktorstwo
Architektura
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Filologia angielska
Finanse i rachunkowość
Fizjoterapia
Informatyka i ekonometria
Kierunek lekarski
Kosmetologia
Kryminologia i resocjalizacja
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pielęgniarstwo
Prawo
Psychologia
Ratownictwo medyczne
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
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MEDYCYNA
W lipcu 2015 roku jako
pierwsza niepubliczna
uczelnia w Polsce
Krakowska Akademia
uzyskała uprawnienie
do prowadzenia studiów
na kierunku lekarskim. W roku
akademickim 2019/20 studia
medyczne rozpoczął już
czwarty rocznik studentów.
Na kierunku lekarskim
w języku polskim studiuje
aktualnie 321 studentów,
natomiast w języku
angielskim studiuje 107
studentów.
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AKTORSTWO
W lipcu 2019 roku jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce
Krakowska Akademia uzyskała uprawnienie do prowadzenia studiów
na kierunku aktorskim.
Trwa rekrutacja na pierwszy rok studiów aktorskich.
www.ka.edu.pl

Krakowska
Akademia
im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego

www.ka.edu.pl

PIERWSZA NIEPUBLICZNA UCZELNIA AKADEMICKA W MAŁOPOLSCE
•

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady
Głównej Szkolnictwa Wyższego z dniem 17 grudnia 2007 r. przyznała
uczelni uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk
humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce

•

27 października 2008 r. uczelnia otrzymała uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo

•

W dniu 30 maja 2016 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni
i Tytułów, nadała Wydziałowi Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych
w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

•

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów decyzją z dnia 28
października 2019 r. przyznała Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego uprawnienia do nadawania stopnia doktora
habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.
To pierwsze tego rodzaju uprawnienie największej niepublicznej uczelni
w Krakowie.
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NOWOCZESNA UCZELNIA:
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•

Nowoczesne Monoprofilowe Centrum
Symulacji Medycznej dla studentów
kierunku Pielęgniarstwo

•

Anatomage do nauki anatomii dla
studentów Medycyny

•

Nowoczesna pracownia wibroterapii
dla studentów kierunku Fizjoterapia
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NOWOCZESNA UCZELNIA:
•

doskonale wyposażone pracownie
komputerowe

•

uczelniane biuro karier organizujące
szkolenia oraz pomagające
w poszukiwaniu pracy

•

programy wymian studenckich
w ramach programu ERASMUS+

•

aktywnie działający Samorząd
Studentów oraz Studencka Poradnia
Prawna

•

uczelniane studio telewizyjne

•

komfortowa czytelnia i pokoje cichej
pracy

•

zaplecze sportowe na terenie kampusu
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FUNDUSZE UNIJNE
Uczelnia z sukcesem pozyskuje środki zewnętrzne. Obecnie uczelnia realizuje
projekty na rekordową sumę ponad 45 i pól miliona złotych, przy czym
kwota dofinansowania przekracza 44 miliony. Z tych środków finansowane
są m. in. Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznych, studia
anglojęzyczne i projektowe, staże dla studentów, nowoczesne narzędzia
informatyczne do zarządzania uczelnią, działania podnoszące kompetencje
kadry kierowniczej.

FUNDAMENT 2019
W październiku 2019 roku Kapituła VII Polskiego
Kongresu Przedsiębiorczości przyznała Krakowskiej
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ogólnopolską nagrodę Fundament 2019 za działalność
prospołeczną i edukacyjną realizowaną poprzez
programy; Krakowska Akademia Seniora, Centrum
Symulacji Medycznej i Erasmus+.
www.ka.edu.pl
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BIBLIOTEKA
123 000 woluminów
320 tytułów czasopism
w prenumeracie bieżącej, w tym również
pozycje obcojęzyczne
1179 tytułów czasopism archiwalnych
nowo otwarty Oddział Informacji
Naukowej umożliwiający dostęp do
następujących baz danych: EBFCO,
EMIS, EBSCO, Lex Omega – System
Informacji Prawnej, Prawo Oświatowe,
Prawo Ochrony Środowiska, Serwis
Budowlany – prawo budowlane.
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WYDAWNICTWO
Wydajemy:
Czasopisma Naukowe (Krakowskie Studia Międzynarodowe,
Państwo i Społeczeństwo, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, European
Poligraph, Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Studia prawnicze.
Rozprawy i materiały, Medicine and Public Health, Aequalitas)
Podręczniki
Materiały dydaktyczne
Zeszyty naukowe

Materiały konferencyjne
Katalogi do wystaw
Księgi pamiątkowe
www.ka.edu.pl

Koedycje z uczelniami polskimi i zagranicznymi
Nakłady od 300 do 1000 egzemplarzy
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Umowy o współpracy z uczelniami zagranicznymi (111 umów) m.in. z takich
państw jak: Austria, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Egipt, Finlandia, Francja,
Niemcy, Węgry, Włochy, Litwa, Holandia, Maroko, Rosja, Serbia, Słowacja,
Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Tajwan, Ukraina, Wielka Brytania
www.ka.edu.pl

Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
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Facebook: @uFrycza
fotografie: Maciej Banach, Gabriela Buzek-Garzyńska, Sebastian Dudek
Projekt grafiki „Medycyna” - Piotr Wojtaszek
Wizualizacja nowego budynku kampusu: APA EKSPO Kraków

